
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 29 DE XANEIRO DE 2004.------

Na casa do concello de Teo, a vintenove de xaneiro
de dous mil catro.--

Sendo as dez horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
en primeira convocatoria o pleno do concello, con
asistencia de tódolos seus membros, sendo o
número legal o de dezasete, a fin de levar a cabo a
sesión extraordinaria convocada para este día.-------

Asiste o Secretario adxunto da Corporación, D.
Luis Nieto Lago.---

Pola presidencia declárase sesión pública,
pasándose a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -------

 O R D E    D O    D Í A : 

1.-ACTA DA SESION ANTERIOR.---- -
O Sr. Secretario manifesta que advertido un erro na
redacción do “Prego de Cláusulas
económico-administrativas que rexerá no concurso
para a contratación a xestión do servicio do centro
de atención á primeira infancia de Calo, Concello de
Teo”, recollido na acta anterior e publicado no BOP
nº 299 de 31 de decembro de 2003, procédese á
seguinte corrección de erros, que deberá enviarse ó

BOP: No punto 7.2 (“Obrigas do concesionario”) , onde di: ”... 3.- [...] A tales efectos o
concesionario deberá subscribir póliza de seguros de responsabilidade civil e do inmoble por
importes respectivos de 30.000.000,00 euros e de 300.000,00 de euros para cubri-la
responsabilidade patrimonial que poida derivarse do funcionamento do servicio público
nos termos do art. 58 do Convenio de Centros de Asistencia de Educación Infantil,...”, debe
dicir: ”... 3.- [...]A tales efectos o concesionario deberá subscribir póliza de seguros de
responsabilidade civil e do inmoble por importes respectivos de 3.000.000,00 euros e de
30.000,00 de euros para cubri-la responsabilidade patrimonial que poida derivarse do
funcionamento do servicio público nos termos do art. 58 do Convenio de Centros de
Asistencia de Educación Infantil,...”.---------

O Pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo borrador da acta da sesión do
28 de novembro, unha vez recolida a modificacion proposta, e que se rexistre no libro
correspondente.-------

2.-MODIFICACIÓN REGULAMENTO ESCOLA INFANTIL DE CALO.-
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O Sr. Secretario dá conta das modificacións na ordenanza fiscal das escolas infantís de
Teo, referidas ás tarifas de comedor e das horas complementarias, que deben enviarse ó B.O.P.
para a súa publicación, e di que conta co dictame favorable da Comisión Informativa. --

A Sra. Amieiro manifesta que non se está falando dun regulamento, senón dunha
ordenanza fiscal. Di que a columna correspondenteás horas complementarias e ó comedor ten
que estar colocada nos servicios complementarios, e que tamén botou en falta a tirifa para as
familias que superen o salario mínimo interprofesional. Pide que se estableza unha tarifa para
casos como que, por exemplo, un neno se quede un día unha hora a maiores, que eso non está
recollido no Decreto da Consellería, e que noutros concellos, por ese concepto, cobran dous
euros. O Sr. Secretario di que na orde da Xunta hai certas lagunas.------

O Sr. Leis opina que hai un certo desfase entre a orde do día e a documentación que
estudiaron, que de tódolos xeitos están de acordo, aínda que non sabe se este novo elemento hai
que debatelo hoxe.----

O Sr. Parajó opina que sería bo que se puidese recoller esto por consenso.--------
A Sra. Bugallo sintetiza as modificacións que hai que facer, e que son que non aparece

recollida a tarifa para os que superen o cen por cento do salario mínimo interprofesional, que hai
que recoller a tarifa das horas soltas e que hai que modificar a columna dos servicios
complementarios.-----

O pleno do concello, por unanimidade, acorda recoller as modificacións que literalmente
se recollen a continuación, e que se enviarán ó B.O.P. para a súa publicación.---
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO
SERVICIO DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS.=Artigo 1.-Fundamento legal.= En
uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei
7/85, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19,
en relación co artigo 20 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, na súa
nova redacción dada pola Lei 25/1998, do 13 de xullo, de modificación do réxime legal das taxas
estatais e locais e de reordenación das prestacións patrimoniais de carácter público, o Concello
de Teo, establece a   Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio das escolas  
infantís municipais.=Artigo 2.-Feito impoñible.=Constitúe o feito impoñible da taxa a
prestación do servicio das escolas infantís municipais.=Artigo 3.-Suxeitos pasivos. =Son
suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas que resulten beneficiadas
ou afectadas pola actividade administrativa ou servicio que constitúe o feito impoñible desta
taxa.=Artigo 4.-Responsables.= Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito
pasivo as persoas físicas ou xurídicas que son causantes ou colaboran na realización dunha
infracción tributaria.=Artigo 5.-Estimación das rendas, tarifas, descontos e exencións.=Este
baremo adáptase ó publicado pola  extinta Consellería de Familia, Promoción de Emprego,
Muller e Xuventude a través do Decreto 70//2002, do 28 de febreiro, polo que se aproba o
réxime de prezos dos centros de atención á primeira infancia dependentes da Consellería de
Familia, Xuventude e Voluntariado(DOG número 52, do mércores 13 de marzo de 2002), que
rexerán mentras non existan modificacións posteriores e que serán os seguintes:=- SMI (salario
mínimo interprofesional) para o ano 2004: 460.50 euros.=- Prezo base/mes (6 a 8 horas/día): 110
euros.=- O prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario normal será de 13,75
euros/mes.=- Servicio de Comedor: o prezo será de 33 euros mensuais. En caso de non utilizar o
comedor habitualmente, o prezo será de 2 euros por día solto.=- O Decreto 70/2002 sinala
unicamente os prezos por asistencia en horario completo; os ratios por horario reducido
obtéñense con aplicacións porcentuais.= Os prezos non incluídos na orde tamén se revisarán
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anualmente.=Artigo 6.-Base impoñible e cota tributaria.=A base impoñible virá determinada
pola renda per cápita mensual, entendendo por tal o resultado de dividir polo número de persoas
que compoñen a unidade familiar o cociente resultante de dividir por doce a suma dos ingresos
totais da unidade familiar.=Enténdese por unidade familiar a formada polos pais e fillos menores
de dezaoito anos ou fillos maiores de dezaoito anos, cunha minusvalía superior ó 33%. No caso
de familias monoparentais, e para os efectos do cálculo da renda per cápita, incrementarase nun
0,8 ó número real de membros que compoñen a unidade familiar.=Para os efectos, ten a
consideración de ingresos a suma da parte xeral maila parte especial da base impoñible, previas
á aplicación do mínimo persoal e familiar do imposto sobre a renda das persoas físicas.=Para as
persoas non obrigadas a declarar, as bases impoñibles a que se fai referencia obteranse como
resultado de aplicarlles ós datos existentes na Administración os criterios da lexislación do
imposto sobre a renda das persoas físicas.
A cota tributaria calcularase coas seguintes tarifas:

Contribucións mensuais por horas de uso, horas complementarias e matrícula anual.

6,01 Euros44,00 Euros77,00 Euros100 Euros0%Superior ó 150% SMI: +
690,75 Euros

6,01 Euros39,60 Euros69,30 Euros99 Euros10%Entre o 100% e o
150%SMI: 460,50 -690,75
Euros

6,01 Euros26,40 Euros46,20 Euros66 Euros40%Superior ó 75% e inferior
ó 100% SMI:
345,37-460,50 Euros

6,01 Euros13,20 Euros23,10 Euros33 Euros70%Entre o 50% e o 75% SMI:
230,25-345,37 Euros

0 Euros0 Euros0 Euros0 Euros100%Inferior ó 50% SMI.
-230,25 Euros

Matrícula/a
no

A pagar
(-3 h: 40%)

A pagar
(3-6 h: 70%)

A pagar
(6-8 h)

ReducciónsRPC/mes

Descontos: =a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20%.=b)
Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20%.=c) Cando asistan ó
mesmo centro varios irmáns, desconto dun 20% por cada neno/a atendido/a. No caso de que
estes irmáns nacesen de parto múltiple, o desconto será dun 30% por cada neno/a.=Estes
descontos serán acumulables en caso de concorrer estas circunstancias na mesma praza. Cando
o/a neno/a atendido/a ingrese no centro con posterioridade ó día 15 do mes, a cota que
corresponda pagar polo dito mes terá un desconto do 50%.=Contribucións mensuais por cada
hora ampliada sobre o horario normal, (fóra do mesmo), e polo servicio de comedor:

116,56,8750%
Entre o 30% e o 100% SMI:

138,15 – 460,5 Euros

0 euros0 euros0 euros100%
Inferior ó 30% SMI:

-138,15 Euros

Euros prezo

comedor/día solto

Euros prezo

comedor/mes

Euros/hora

incrementada
ReducciónsRPC/mes

Página 3 de 34



3,010,00Horas Complementarias

Superior ó 50% SMI (230,25 euros)Inferior ó 50% SMI (230,25 euros)RPC/mes

Artigo 7.-Retribución e período impositivo.=A taxa retribuirase cando se inicie a prestación
do servicio. O período impositivo coincide co ano natural, prorrateado por meses.=Artigo
8.-Liquidación, recadación e xestión.=8.1. A liquidación da cota tributaria practicarase por
meses naturais e deberán aboala os interesados nos dez primeiros días de cada mes, en calquera
oficina bancaria na que teña conta o Concello.=8.2. Non se aboará a tarifa que corresponda ó
mes en que o centro permaneza pechado por razóns de vacacións de verán. Se por calquera
motivo o centro permanecese pechado durante un número superior a quince días consecutivos,
non se aboará a tarifa que corresponda a este período.=8.3. A inasistencia do usuario ó centro
durante un período determinado non supón reducción ningunha, nin extinción da tarifa, mentres
non se formalice a baixa correspondente.=Con carácter excepcional, poderase solicitar exención
de pagamento por causas de enfermidade do usuario, dende o primeiro día do segundo mes
posterior ó comezo da ausencia, ata o primeiro día do mesmo mes de incorporación. Para isto é
necesario solicitalo por escrito e debidamente xustificado mediante informes médicos.=Artigo
9.-Infraccións e sancións.=En materia de infraccións e sancións estarase ó disposto na Lei
xeral tributaria e nas disposicións que a complementen e desenvolvan.=Disposición final.=A
presente ordenanza fiscal entrará en vigor unha vez publicada no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse a partir do día seguinte, permanecendo vixente ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresa.=Os prezos contidos nesta ordenanza entenderanse
automaticamente modificados e adaptados a aqueles que a Consellería de Familia e Promoción
de Emprego, Muller e Xuventude, con carácter anual, para rexer nos centros autonómicos de
atención á primeira infancia.--

3.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL EN
MATERIA DE XESTION DO I.A.E .---------

O Sr. Alcalde dá conta do escrito da Deputación Provincial sobre a delegación de
competencias na Deputación Provincial en materia de xestión do I.A.E., que copiado
literalmente, di o que segue:--

Ó amparo do establecido no apartado 2 da Orde HAC/3154/2003, de 12 de novembro,
pola que se establece o prazo de remisión de información para o cálculo da liquidación definitiva
da compensación a favor das entidades locais por pérdida de ingresos derivada da reforma do
Imposto sobre Actividades Económicas, o pleno do Concello, por unanimidade acorda:--------

- Delegar a solicitude de compensación por perda de ingresos derivada da reforma do
Imposto sobre Actividades Económicas na deputacion Provincial da Coruña, entidade que ten
asumida, por delegación, a recadación de dito imposto. O pleno do concello, por
unanimidade, acorda aprobar a dita delegación de competencias.---------

4.-DESIGNACION DE REPRESENTANTE DO CONCELLO PARA VOTACIÓN
DE MEMBROS DO PADROADO PROVINCIAL PARA A MELLORA DO MEDIO
RURAL .-----

O Sr. Alcalde da conta do escrito da Delegación Provincial da Consellería da Presidencia,
Relacións Institucionais e Administración Pública para o nomeamento dun representante desta

Página 4 de 34



Corporación para participar como compromisario na elección de representantes municipais no
Padroado Provincial para a mellora do medio rural.--------

O Sr. Noriega  manifesta que o seu grupo non ten inconvinte en apoiar, aínda que opina
que delegar é sano, e evidentemente sabe que se debería facer en algún membro da Xunta de
Goberno. Di que o seu grupo se vai abster porque, aínda que delegar é sano, o Sr. Alcalde o fai
moi pouco.---

O Sr. Leis di que o seu grupo se vai abster, xa que non se abriu un proceso de diálogo
neste tema, e que debeu ser convocada a Xunta de Portavoces.-

A corporación municipal, por nove votos a favor(dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,Vázquez
Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares) e oito abstencións (dos Sres. Noriega Sánchez, Sisto
Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e das Sras. Amieiro Rodríguez e
Bugallo Rodríguez), acorda nomear a D. Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste
cocnello como compromisario na elección de representantes municipais no mencionado
Padroado.-

5.- ACTIVIDADES MOLESTAS .----
a) Examinado o expediente promovido por D. ANTONIO CRUCES NOGUEIRA, en

representación de “CALOGALANAS, S.L.”, en virtude de instancia nº 2.410 de data 26-09-03,
solicitando licencia municipal para a instalación, apertura e funcionamento dun DEPOSITO DE
G.L.P. de 4.880 l.(aéreo), actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.-

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 26-09-03 .-----

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.--------

Foi presentada unha alegación por parte de Dª Carmen Rodríguez Gerpe, que se
incorpora ó expediente.--------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memo-
ria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.--

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.--

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.---

A Sra. Bugallo manifesta que na alegación presentada se di que se están facendo unha
serie de obras que non constan no proxecto, e pregunta se hai un informe da policía local.
Respóndeselle que non hai constancia no expediente. A Sra. Bugallo opina que debería constar
ese informe, e pregunta se se informou ó propietario ou se fixo algunha negociación para
cambiar a ubicación. Respondeselle que o proxecto foi supervisado por técnicos do concello e

Página 5 de 34



da Consellería, pero que a Sra. que presentou a alegación está en todo o seu dereito. A Sra.
Bugallo continúa dicindo que hai que dar resposta á alegación, e que debería haber un informe
da policía  e outro do técnico.-

O Sr. Leis di que, se hai unha alegación, o lóxico é que se verifique  o que se di nela, e
que, xa que non hai informes, o seu grupo se vai abster.---------

O Sr. Parajó di que el vai votar a favor, xa que os técnicos foron alí despois de
presentarse a alegación.--------

A Sra. Bugallo manifesta que o informe do técnico só fai referencia ó expediente e non á
alegación, e que a señora que a fai solicita que se inspeccionen as obras que non se axustan ó
proxecto, e di que o informe técnico só fai referencia ó proxecto e que non hai ningún informe
sobre o terreo.---------

O Sr. Leis manifesta que o concello non é unha xestoría, que hai que velar polo
cumprimento da lei e os intereses dos veciños, e opina que habería que dar instruccións á policía
para que verifiquen este tipo de cousas, e parécelle que sen esto, sería imprudente dar o visto
bo.--- O Sr. Parajó di que cando se da unha licencia, hai que revisar, pero que durante o
proceso se pode rectificar, e que se ó fin non se cumplen as condicións, non se lle pode dar a
licencia de primeira ocupación.--------

A Corporación municipal, por nove votos a favor(dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), catro en contra(dos Sres. Noriega Sánchez,  
unanimidade dos  membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda:------

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
promovido por D.ANTONIO CRUCES NOGUEIRA, en representación de “CALOGALANAS,
S.L.”,para a instalación dun depósito de G.L.P. De 4.880 l.(aéreo) no lugar de Galanas, parroquia
de Calo deste concello, porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.---------

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.---------

b) Examinado o expediente promovido por D. SEVERINO IGLESIAS CONCHAS, en
virtude de instancia nº 1.084 de data 05-05-03, solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento dunha CARPINTERÍA DE MADEIRA, actividade comprendida no
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.--------

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 05-05-03 .-----

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.--------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memo-
ria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.--
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CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.--

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.---

A Corporación municipal, por unanimidade dos  membros asistentes, sendo o número
legal o de dezasete, acorda:---

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
promovido por D. SEVERINO IGLESIAS CONCHAS, para a instalación dunha carpintería de
madeira no lugar de Mallos, 14, parroquia de Teo deste concello, porque no expediente se
cumpriron tódalas prescricións legais.-

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.---------

c)Examinado o expediente promovido por D. FRANCISCO ALBERTO VIEJO GOMEZ
, en virtude de instancia nº 1.604 de data 26-06-03, solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dun depósito de G.L.P. de 2.450 l.(aéreo), actividade
comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.-

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 26-06-03 .-----

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.--------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memo-
ria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.--

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.--

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.---

A Corporación municipal, por unanimidade dos seus membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
promovido por D. FRANCISCO ALBERTO VIEJO GOMEZ, para a instalación dun depósito
de G.L.P. de 2.450 l.(aéreo) no lugar de Pedra, parroquia de Recesende deste concello, porque
no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.---------
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c)Examinado o expediente promovido por D. FRANCISCO ALBERTO VIEJO GOMEZ
, en virtude de instancia nº 1.604 de data 26-06-03, solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dun depósito de G.L.P. de 2.450 l.(aéreo), actividade
comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.-

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 26-06-03 .-----

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.--------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memo-
ria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.--

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.--

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.---

A Corporación municipal, por unanimidade dos seus membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
promovido por D. FRANCISCO ALBERTO VIEJO GOMEZ, para a instalación dun depósito
de G.L.P. de 2.450 l.(aéreo) no lugar de Pedra, parroquia de Recesende deste concello, porque
no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.---------

d)Examinado o expediente promovido por “REY REY NATALIA S.L.N.E.”, en virtude
de instancia nº 2.256 de data 03-09-03, solicitando licencia municipal para a instalación, apertura
e funcionamento dunha GARDERÍA, actividade comprendida no Regulamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
novembro.

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 03-09-03 .-----

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.--------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memo-
ria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.
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CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.--

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.--

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.---

A Corporación municipal, por unanimidade dos seus membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
promovido por “REY REY NATALIA S.L.N.E.”, para a instalación dunha gardería no lugar de
Cacheiras(Edif. Solaina, Bloque I, Portal III, Baixo), parroquia de Cacheiras deste concello,
porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.---------

e)Examinado o expediente promovido por D. MICHAEL ANTHONY NOTT FOJO, en
virtude de instancia nº 2.475 de data 06-10-03, solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento dunha DROGUERÍA, actividade comprendida no Regulamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30
de novembro.

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 06-10-03 .-----

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.--------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memo-
ria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.--

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.--

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.---

A Corporación municipal, por unanimidade dos seus membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
promovido por D. MICHAEL ANTHONY NOTT FOJO, para a instalación dunha droguería no
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lugar de Cacheiras(Edif. O Dolmen, Portal 5, Local 9), parroquia de Cacheiras deste concello,
porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.---------

f)Examinado o expediente promovido por “TERRATEST MEDIOAMBIENTE, S.L.”,
en virtude de instancia nº 2.913 de data 20-11-03, solicitando licencia municipal para LIMPEZA
E SANEAMENTO DA ESTACIÓN DE SERVICIO CEPSA, actividade comprendida no
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de novembro.-

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 20-11-03 .-----

RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.--------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memo-
ria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.--

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.--

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.---

A Corporación municipal, por unanimidade dos seus membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
promovido por “TERRATEST MEDIOAMBIENTE, S.L.”, para a limpeza e saneamento da
Estación de Servicio CEPSA,  no lugar de Casalonga, parroquia de Calo deste concello, porque
no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.---------

g)Examinado o expediente promovido por Dª MERCEDES VIEITES MELLA, en
virtude de instancia nº 2.981 de data 28-11-03, solicitando licencia municipal para a instalación,
apertura e funcionamento dun DEPOSITO DE G.L.P. De 2.450 l.(aéreo), actividade
comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas,
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.-

RESULTANDO: Que o proxecto técnico e demais documentación foron admitidos a
trámite por Decreto da Alcaldía de data 28-11-03 .-----
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RESULTANDO: Que se cumpriron os trámites de información pública e notificación
persoal ós veciños inmediatos e se incorporaron os informes do Xefe Local de Sanidade e dos
técnicos congruentes coa natureza da actividade.--------

CONSIDERANDO: Que o proxecto técnico reúne os requisitos esixidos e que a memo-
ria describe, en extensión e detalle, as características da actividade, a súa posible repercusión
sobre a sanidade ambiental e as medidas correctoras necesarias para garanti-la tranquilidade,
salubridade e seguridade cidadás e a súa adecuación ó medio ambiente.

CONSIDERANDO: Que o emprazamento proposto é conforme co uso urbanístico asig-
nado para a zona nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, que non está en contradicción co disposto en acordos e ordenanzas municipais sobre a
materia, que se respectan as distancias previstas e que non existe actividade municipalizada con
monopolio que resulte incompatible.--

CONSIDERANDO que na zona, ou nas súas proximidades, non concorren outras activi-
dades análogas xeradoras de efectos aditivos.--

Vistos o Decreto 2414/61, de 30 de novembro, e demais disposicións concordantes de
aplicación.---

A Corporación municipal, por unanimidade dos seus membros asistentes, sendo o
número legal o de dezasete, acorda:---

1º.- Informar FAVORABLEMENTE a concesión de licencia municipal instada por
promovido por Dª MERCEDES VIEITES MELLA, para instalación dun depósito e G.L.P. De
2.450 l.(aéreo),  no lugar de Cacheiras (Montouto), parroquia de Cacheiras deste concello,
porque no expediente se cumpriron tódalas prescricións legais.

2º.- Dar traslado do expediente completo á Comisión Provincial de Medio Ambiente,
para os efectos previstos no artigo 33 do referido Regulamento.---------

6.- ESTUDIO DE DETALLE .---------
 O Sr. Alcalde dá conta do estudio de detalle tramitado a instancia de D. JOSE LUIS

BARREIRO FERRO, redactado polo arquitecto D. Manuel Castro Vila, comprensivo da finca
nº 26 de Sebe-Cacherias, de 1.652 m2 de superficie, clasificada como solo URTA nas Normas de
Ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do concello.-----

O expediente permaneceu exposto ó público durante o prazo de vinte días, segundo
anuncios insertos en "El Correo Gallego" de 18/11/2003 e no D.O.G. nº 220, de data 12/11/2003,
sen que se presentase ningunha reclamación na súa contra.

A Sra. Bugallo di que o único que chama á atención é que no informe dos técnicos
municipais non se fai constar o derrubo precedente da casa xa realizada, xa que as dúas casas
non poden coexistir, porque exceden a edificabilidade permitida. Segue dicindo que non se
esixe no informe do técnico que o primeiro é derrubar esa casa orixinal, e cre que iso debería
constar, e que tampouco aparece no estudio de detalle. O Sr. Alcalde respóndelle que no seu
momento, cando se lle dea a licencia, se condicionará a concesión desta nese senso. O Sr.
Secretario di que esa é unha condición previa á concesión da licencia, e que, ademais, é unha
cousa lóxica.-

O Sr. Leis di que non hai nada novo que dicir, e que a localización da nova edificación
esixe o derrube da vivenda antiga, polo que vai implícito.-------

O Sr. Parajó manifesta que non ve problemas neste tema, pero pide que conste que se
vai derrubar a outra casa.

A Sra. Bugallo di que, se se vai facer constar, que entón o seu grupo votará a favor.------
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O pleno do concello, por unanimidade, acorda:-
1º.- Aprobar definitivamente o estudio de detalle da parcela citada, promovido por D.

José Luis Barreiro Ferro.------
2º.- Comunicarlle este acordo ó Servicio Provincial de Urbanismo no prazo de dez días, e

 publicalo no Diario Oficial de Galicia.------

7.- MODIFICACION PROXECTO POS 2004 .-------
O Sr. Alcalde dá conta da modificación no proxecto do “Plan de inversións municipais

de 2004”, e di que se advertiu un erro ó redactar o proxecto, xa que o concello tiña que facer
unha aportación do 5%.-------

O Sr. Noriega manifesta que este tema xa se debatiu, e que o seu grupo xa explicou por
qué se abstivo, e que agora é o mesmo caso.---

O pleno do concello, por trece votos a favor(dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge e Parajó Liñares) e catro
abstencións(dos Sres. Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo
Rodríguez, acorda:---

- Aprobar o PLAN DE INVERSIÓNS MUNICIPAIS DE 2004, no que se recollen as
inversións que o Concello ten previsto realizar no POS 2004, integrado polas seguintes obras e
conforme coa financiación que se indica:-------

16.180,37307.426,86323.607,23TOTAIS

2.929,0755.652,2658.581,336.- Acondicionamento e
afirmado de pistas en Luou,
Recesende e Pontevea

2.550,7648.464,3551.015,115.- Saneamento e
abastecemento en Espasande

2.867,2454.477,5957.344,834.- Afirmado en Tarrío,
saneamento e abastecemento
en A Pedra

2.637,2350.107,3352.744,563.- Afirmado en Mazas,
abastecemento e saneamento
en O Casal

2.257,2742.888,0445.145,312.- Saneamento en
Casalonga-Río Tinto-Pedreira

2.938,855.837,2958.776,091.- Abastecemento en
Verxeles-Cepeda

ConcelloEstado + DeputaciónImpte totalNº Orde e denominación

8.- RATIFICACIÓN DECRETO CONVENIO PARA EXECUCION OBRAS EN
LAMAS-BAMONDE .--------

O Sr. Alcalde dá conta do Decreto da Alcaldía sobre o convenio para a execución de
obras en Lamas-Bamonde, e di que ese foi o proxecto que elexiron desde a Consellería e que
agora compre ratificalo polo Pleno.----
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O Sr. Noriega manifesta que segue botando en falla un plan integral e un establecemento
de prazos, e que, por sentido común, non se van opoñer, pero que deberían establecerse uns
prazos e unhas prioridades.---

O Sr. Leis di que o seu grupo presentara unha moción sobre o plan integral e que, aínda
que van a votar a favor, lles gustaría saber cales son os outros proxectos. O Sr. Alcalde
respóndelle que nestes momentos non conta con datos concretos, pero que a Consellería
avaliou e estimou os outros proxectos, e que elexiu este. O Sr. Leis segue dicindo que botan en
falla ese plan integral, xa que así non se causarían problemas de discriminación. Finaliza dicindo
que hai moitas zonas necesitadas, e que hai que avaliar as necesidades. O Sr. Alcalde responde
que, para as prioridades do grupo socialista, farían falla dez presupostos. O Sr. Leis dille que eles
o que fan é guiarse por criterios de racionalidade.----

O Sr. Parajó manifesta que esta é unha obra importante para esa zona, e que é unha pena
que non concederan todo o que se pediu. Opina que fai falla o saneamento integral, pero que hai
que ir facendo as cousas pouco a pouco. Pide ó representante do PSdeG-PSOE que bote unha
man nas xestións coa Deputación para que den máis cartos para saneamento, e o Sr. Leis di que
o seu grupo non ten inconvinte en trasmitir estas propostas á Deputación.--------

O Sr. Noriega opina que un plan integral supón que non haxa agrabios comparativos,
pero que un plan integral non só se debe facer para evitar discriminacións, senón por lóxica
política e racionalidade orzamentaria.- 

O Pleno do Concello, por unanimidade, acorda ratificar o Decreto da Alcaldía de catorce
de xaneiro de dous mil catro sobre o Convenio para as obras de “Saneamento, abastecemento
de auga e ampliación de calzada en Lamas”, por importe de 140.419,44 Euros, que copiado
literalmente, di o que segue.”Por recibida nestas Dependencias a notificación efectuada pola
Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, de realizar con cargo ós seus
presupostos a obra de Infraestructura Rural consistente en "Saneamento, abastecemento de
auga e ampliación da calzada en Lamas", en uso das atribucións que me están conferidas, polo
presente manifesto a total aceptación á execución da mesma en réxime de cooperación, cos
seguintes compromisos:=.- Poñer ó dispor da Consellería de Política Agroalimentaria e
Desenvolvemento Rural, libre de cargas e gravames, tódolos terreos necesarios para a
normal execución das obras, así como os correspondentes permisos e autorizacións
necesarios para levar adiante a mesma.=.- Renuncia expresa a calquera clase de tributo ou taxa por
mor das obras.=.- Continuar asumindo, despois da recepción das obras e previa
comunicación do órgano da Comunidade Autónoma, a súa explotación, mantemento e
conservación.=Do presente decreto, dese conta ó Pleno na primeira sesión que celebre, para
a súa ratificación polo mesmo e remítase á Consellería de Política Agroalimentaria e
Desenvolvemento Rural.”.--------

9.- MOCIÓNS GRUPOS POLÍTICOS.-------

9.1.-MOCIÓN PSdeG-PSOE SOBRE DEFICIENCIAS NAS ESCOLAS
UNITARIAS DE TEO .------

O Sr. Secretario dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “As deficiencias nas escolas
unitarias de Teo”, que copiada literalmente, di o que segue:”EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS:=No concello de Teo hai na actualidade 16 escolas unitarias (Aido, Cacheiras
Infantil, Cacheiras Primaria, Campos-Teo, Casalonga, Francos, Luou, Oza, Rarís, Raxó,
Recesende, Reis Infantil, Reis Primaria, Solláns, Bamonde e Vilariño), que recollen
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nenos/as de Educación Infantil e de 1° e 2° de Primaria, e decir, nenos/as desde os 3 ata
os 7 anos. O total de alumnos/as escolarizados situase arredor dos douscentos.=Estes
centros presentan deficiencias tanto a nivel de material didáctico (aspecto que incumbe
sobre todo á Consellería de Educación da Xunta de Galicia), como de infraestructuras e
mantenemento, parcela que corresponde ó concello de Teo.=O Grupo Municipal Socialista
fixo, durante varias semanas, un percorrido por todos estes centros. As principais conclusións
están recollidas no presente MOCIÓN e no informe máis pormenorizado que se
adxunta.=ACORDO:=Instar ó goberno municipal para que, por parte de quen corresponda
e con total prioridade, solucione con axilidade as seguintes demandas:=1.- Elaborar un Plan de
Mantenemento regular dos centros que contemple alomenos a creación dunha brigada de
limpeza e mantenemento destes centros que garanta o seu coidado permanente e a hixiene
tanto dentro como fóra do centro escolar.=2.- Establecer fórmulas de axuda regular as
actividades complementarias e extraescolares no marco xeral dun Plan de Apoio ás
Actividades Complementarias e Extraescolares dos centros públicos de ensinanza que,
obviamente, habería que elaborar a tal efecto.=3.- Idear mecanismos que contribúan a unha
mellor dotación de recursos materiais e didácticos: xestións diante da Consellería,
colaboración da iniciativa privada, etc.=4.- Revisar as instalacións dos parques de xogos
infantís (columpios, tobogáns, etc.) e proceder nos casos que o necesiten á sua inmediata
substitución.=5.- Ampliar o calendario semanal de limpeza dos centros.=6.- Tomar as medidas
oportunas para facilitar o acceso a tódalas instalacións do entorno escolar daquelas persoas con
minusvalías, o que conleva a construcción de rampas en moitos destes centros educativos.=7.-
Substituir as alfombras de xogos por paneis de cortizo, por razóns fundamentalmente
hixiénicas e de saúde.=8.- Botar zahorra  ó  redor dos espacios exteriores de xogos a fin
de evitar que os/as  nenos/as se mollen.=9.- Dotar de auga quente a tódalas escolas.=10.-
Mellorar, nalgúns casos, os servicios sanitarios.=11.- Humanizar os patios que o requiran
dotandoos de elementos vexetais.=12.- Limpar, no seu caso, os andares superiores (antigas
vivendas dos mestres) de certas escolas nos que se acumulan suciedade, ratos,malos cheiros,
etc.=13.- Eliminar o nome do Xeneral Franco da fachada da Escola de Reis.=14.- Arranxar de
maneira eficaz e definitiva o problema da calefacción da Escola de Francos.-----

O Sr. Alcalde di que o Colexio Público Rural Agrupado ten un representante no Consello
Escolar, e que cando este comunica ó concello as deficiencias, se subsanan coa maior celeridade
posible. Di que, en canto a esta moción, a contesta sinxelamente a directora do colexio e o
Presidente da APA, no seu escrito de data 17-12-03. Pregúntalle ó Sr. Leis se non lle parece que
esa carta o desautoriza bastante, xa que desde o equipo de goberno lle aprece que si, que o seu é
unicamente oportunismo político, sen ter en conta en absoluto a realidade. A continuación dá
lectura á carta asinada pola directora do C.R.A. e o presidente da A.P.A., con número de entrada
3.116  e data 17-12-03 , que copiada literalmente, di o que segue.”A atención do Sr. Alcalde e
Concelleiros do Concello de Teo.=En resposta á noticia aparecida nos xornais “El Correo
Gallego”, e “La Voz de Galicia” o sábado día trece de decembro, sobre o estado lamentable que,
segundo o PSdeG, presentan as escolas unitarias de Teo, a dirección dos centros e máis a A.P.A.
amosan a súa desconformidade coa devandita información, porque se aparta, en gran medida, do
que é a situación real.=Se ben é innegable que as escotas presentan algunhas carencias, como
poden ser os problemas coa limpeza, coa auga e coa aparición dalgún rato de campo, a situación
non é tan grave como a que denuncia o partido socialista, senón que se trata, simplemente, de
deficiencias puntuais doadamente solventables. Neste sentido, recentemente comentáronselle ó
Sr. concelleiro do Consello Escolar as carencias que presentaban as escolas, e el mesmo

Página 14 de 34



comprometeuse a expoñer estes problemas nun dos vindeiros plenos, actitude que demostra o
interese que a propia Corporación Municipal ten no tema.=,Facendo mención ó caso concreto da
escola de Recesende, hai que ter en conta que é recente a súa inclusión no C.R.A.Con
anterioridade a esta situación, era imposible facer ningún tipo de actuación sobre ela, debido á
negativa da mestra.”.--

O Sr. Alcalde continúa dicindo que o día 24-12-03 saiu publicada nun xornal a carta dunha
señora na que se contradicía tamén a versión dada  polo grupo socialista, e que tamén logo
chegaron outras cartas no mesmo senso.---------

O Sr. Leis di que o grupo municipal socialista lle mandou unha carta a esta señora, que é
amiga súa, e que ó falar con ela, recoñeceu que ela coñece a realidade da súa escola, pero non a
das outras. Manifesta que efectivamente houbo unha carta que foi asinada pola directora do
C.R.A. e o presidente da A.P.A., pero non feita por eles, e que foi mandada ós medios desde un
fax da consistorial. Cre que a moción non chegou a onde tiña que chegar, e que o Sr. Mata, por
exemplo, recoñeceu que non a lera. Manifesta que eles fan estas mocións porque pretenden ser
unha oposición útil e responsable e que queren contribuir ó goberno de Teo, facendo as
mocións nun tono prudente e mesurado, e sen palabras catastrofistas, cun espíritu constructivo
e poñendo sempre nas propostas de actuación que se fan contando coas posibilidades
orzamentarias. Di que gran parte do exposto foi xa subsanado, como por exemplo a calefacción
da escola de Francos, que non funcionaba e agora si. O Sr. Alcalde respóndelle que a
calefacción si que funcionaba, aínda que puido fallar algún día puntualmente. O Sr. Leis di que
o Sr. Castroagudín lles recoñeceu os problemas que había con esa calefacción, e que eles
fixeron un percorrido polas escolas para saber cómo estaban , e que falaron coa xente, polo que
se lles pode preguntar se na moción se di algunha mentira. O Sr. Alcalde responde que, baixo o
seu criterio, esta moción falta á verdade. O Sr. Leis insiste de novo que na carta da directora do
C.R.A. e o presidente da A.P.A., que lle parece que foi redactada na consistorial, se recoñece
que houbo deficiencias. O Sr. Alcalde pregunta ó Sr. Leis se ten probas do que está a dicir sobre
a redacción da carta, e este respóndelle que llo dixo unha das persoas que a asinou.--------

O Sr. Noriega di que o seu grupo tivo dúbidas de cómo posicionarse, pero que cren no
traballo de campo realizado, que posiblemente boten en falla un parágrafo na moción sobre o
importante papel que desenvolven as escolas unitarias neste concello, e a súa contribución á
integración. Manifesta que, tal e como se recolle nos medios, parecera que a rede de escolas se
atopa nun estado lamentable. Cre que, efectivamente existen algunhas deficiencias, pero que se
amplificou todo. Finaliza dicindo que desde a oposición tamén se pode gobernar, porque parece
que a este grupo de goberno lles hai que “dar caña” para que se poñan a actuar.

O Sr. Leis di que todos tiveron a oportunidade de ler a moción, e que non se fala dun xeito
catastrofista. Opina que, desde que se presentou esta moción, se arranxaron moitos problemas,
e que teñen a felicitación de moitas mestras. Manifesta que unha das persoas que asinou a carta
se sentiu defraudada polo feito de que esta se fixese pública.-------

O Sr. Noriega opina que a cidadanía se queda co que sae na prensa e nos boletíns dos
diferentes grupos, e cre que se podería chegar a provocar que a xente se botase atrás á hora de
matricular ós seus fillos nestas escolas. Finaliza dicindo que non vai entrar a valorar se a carta se
escribiu no concello ou non, xa que houbo unhas persoas que a asinaron e polo tanto a
asumiron, e que, xa que a moción lle parece de bo fondo, o seu grupo vai votar a favor.-

O Sr. Parajó opina que se está creando un mal ambiente en Teo co tema das escolas
unitarias, polo grande volume de publicidade que se lle está dando. Di que, cando saeu na
prensa a carta da señora que falaba de que non había tantas deficiencias como dicía o PSdeG, o
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Sr. Leis saeu na radio dicindo que esa señora estaba equivocada. Cre que todo é unha montaxe
para botar enriba do grupo de goberno á opinión pública, e que, usaron o estado das escolas
unitarias como puideron usar outra cousa. Opina que a situación das nosas escolas é mellor que
a doutros concellos nas que gobernan outros partidos políticos.

Sometida a votación, a moción acada oito votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta rexeitada.--

9.2.-MOCIÓN PSdeG-PSOE  SOBRE INTERVENCIÓNS EN INFRAESTRUC-
TURAS NO COLEXIO  PUBLICO DOS TILOS .---

O Sr. Leis dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Intervencións en infraestructuras no
colexio dos Tilos”, que copiada literalmente, di o que segue:”EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS:=O Colexio  Público dos Tilos é un dos tres centros educativos públicos do
concello de Teo (xunto cos de Calo e A Ramallosa) que escolarizan nenos e nenas nos tramos
da Educación Infantil (3-6 anos) e Educación Primaria (7-12 anos).=Este centro educativo foi
inaugurado en 1987. Hoxendía escolariza a un total de 395 alumnos/as e ten unha plantiña
aproximada dunha treintena de profesores/as. Dispón, asimesmo, dun servicio de comedor
xestionado polo ANPA do colexio.=Este centro educativo presenta significativas
carencias de tipo infraestructural que foron no seu día reclamadas, diante das autoridades
municipais polo ANPA (escrito con rexistro de entrada nº 665, de 14-03- 2003), e mesmo
o Consello Escolar (xuntanza extraordinaria de 9 de abril de 2003). Ata o de agora, a maioría
desas demandas non foron atendidas polo goberno municipal.=Compre subliñar a actitude
participativa e de disposición colaboradora da ANPA así como o papel extraordinariamente
activo e significativo que desempeña en moitos ámbitos que non son, precisamente, da súa
obrigada competencia, mais sobre dos que teñen de actuar, diante da desidia e
desinterese amosada polos responsables municipais.=ACORDO:=Instar ó goberno municipal
para que de forma urxente se vaian atendendo as seguintes necesidades de carácter
infraestructural:=1) Necesidades específicas de cada ciclo educativo:=1.1.- no edificio de
Educación Primaria:=Ampliación do patio cuberto  que hoxendía resulta moi pequeno
para atender axeitadamente ó alumnado. Compre salientar que a construcción do comedor
ocupou unha parte importante da súa superficie orixinal.=1.2.- no edificio de Educación
Infantil:=Rematar de cubrir as esqueiras de acceso ás aulas que dan ó norte.=Instalar tomas de auga
nas aulas.=Mellorar os sanitarios e ampliar o  seu número: os dous existentes son
insuficientes.=O patio cuberto tamén é pequeno e non está acondicionado para as idades dos
alumnos/as: solicítase insonorizalo, colocar proteccións nas columnas, construir uns
servicios e cubrir o chan deses baixos con goma ou cortiza para a súa utilización na
actividade de Expresión Dinámica.=Instalar sanitarios no planta onde está o patio cuberto.=2)
Necesidades xerais:=Ampliación da superficie do recinto escolar ocupando espacios
públicos colindantes que neste momento cumplen unha funcionalidade social prácticamente
escasa ou nula. En troques, o colexio gañaría moito espacio para zonas de expansión e
lecer do alumnado. A escaseza de terreo é, ó día de hoxe un dos problemas máis
importantes que presenta o centro, constitúe un impedimento moi importante para cumplir
determinados obxectivos educativos de moita transcendencia para o desenvolvemento persoal
dos cativos.=Instalar iluminación no patio cuberto e nas esqueiras de ferro de acceso pola
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porta principal.=Arranxar puntos de luz que están sen funcionar diante da casa do
Conserxe.=Arranxar portas da alacena do comedor onde se gardan os productos de limpeza,
requisito esixido polo demais pola Inspección Sanitaria.=Asfaltar vía de acceso do servicio
de catering: so se lle botou zahorra e area e algunha vez o camión quedóu alí
enterrado.=Colocación de contedores de lixo no porta de acceso á comedor.=Sinalización
horizontal do lugar de aparcamento do bus xestionado pola ANPA (microbús dos cativos de
Educación Infantil) entre as dúas portas da zona de abaixo.=Revisar os tellados e limpar as
canalizacións de recollida de pluviais, hai pingueiras no patio interior do edificio de
Primaria.=Canalización de recollida de pluviais na ampliación que se fixo do patio
cuberto.=Pintado das aulas e doutras dependencias e patios, así como reposición de alicatados
das paredes.= Ampliación do edificio de Educación Infantil para que caiban alí tódalas aulas
deste ciclo e conten asemade cos servicios imprescindibles: os de 5 anos están no edificio de
Primaria e separados do resto dos compañeiros de ciclo por falta de aulas no seu edificio.  No
recreo baixan ó patio de Educación Infantil.= Revisión do alumeado das aulas:nalgúns
casos funcionan ó 50%.=Colocación de papeleiras: a maioría están inutilizadas e non foron
repostas.  Asimesmo, compriría, na área de Educación Infantil, colocalas á altura dos
nenos/as.=Colocación dun pequeno corremáns na entrada do edificio principal.=Reposición
urxente do mobiliario do zona de xogos do parque infantil (columpios e demais), tal como se
comprometera o alcalde tras o arranxo por parte da Consellería desta área.”.----

O Sr. Leis manifesta que onte houbo Consello Escolar, e avaliouse o primeiro trimestre, e
que moitos destes problemas foron plantexados. Di que o parque infantil segue sen facerse, a
pesares de ser un compromiso do Sr. Alcalde. Este responde que foron alí co conselleiro, e que
a consellería fixo o que puido e que logo o concello fixo o comedor. Cre recordar que o Sr. Leis
foi nomeado representante do concello no colexio dos Tilos, e que, como tal, a súa labor é
recoller as suxerencias que se formulen no Consello Escolar e transmitilas ó concello para a súa
posible solución. Cre que non é de recibo que, empregando a súa representación no Consello,
formule unha moción ó Pleno pedindo que se cambien bombillas fundidas, que se arranxe a
porta dunha alacena, etc.. Dille ó Sr. Leis que hai que ser un pouco máis serio, e que podería, de
ser o caso, aceptarse esta moción como un rogo, pero que tampouco é iso, xa que todo canto se
di na moción é responsabilidade do Sr. Leis o transmitilo á Alcaldía pola súa condición de
representante, pero nada máis. Di que, os columpios, por exemplo, lle tardaban en vir ó director
uns tres meses, e que ó concello lle tardan un mes. Finaliza dicindo que se o Sr. Leis non quere
facer o que debe, é o su problema.-----

O Sr. Noriega maniféstase de acordo co fondo da moción, pero non coa forma, xa que opina
que se está a vivir unha situación  kafkiana, posto que son representantes nos consellos
escolares sen o seu propio voto favorable. Di que o seu grupo municipal transmite verbalmente
ou por escrito as deficiencias do colexio da Ramallosa, e que non viron a necesidade de
presentar unha inicitaiva deste tipo, pero que se o PSdeG o fai para tódolos colexios, é outro
tipo de estudio.--------

O Sr. Leis pídelle ó Sr. Alcalde que non lle diga cal é o seu papel, e que vaia ó colexio e mire
as actas dos consellos. Di que o seu papel é de transmisor, e que así llo dixo no colexio, que
presentou un rogo no anterior pleno, sen que fose escoitado polo Sr. Alcalde. Manifesta que esta
moción non ten nada que ver co Consello Escolar, xa que foi feita con anterioridade e desde
fóra, cun criterio político, que a situación ven de vello e que nada disto se tratou no Consello
Escolar. Opina que os problemas dos colexios son problemas de todos, e que non van renunciar
a ese dereito, xa que, é máis, di que é o seu deber. Di que houbo unha xuntanza á que foron
convocados polos representantes da A.P.A. tódolos grupos para falar destes problemas, e que
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alí o sr. Vázquez Pallas se comprometeu a amañar isto. O Sr. Alcalde responde que se amañará
cando se poida, e non cando queira o Sr. Leis. O Sr. Leis opina que o Sr. Alcalde non fai ben ó
considerar que todo o que lle presenta a oposición é papel mollado, xa que di que ese é un erro
político e que vai en contra dos intereses dos veciños. Remata dicindo que todo o que fan o fan
cun espíritu constructivo, e que son conscientes de que non se pode facer todo da noite á
mañán.--------

O Sr. Vázquez Pallas di que efectivamente estivo nesa reunión, e que se enfadou porque lle
dixo á presidenta da A.P. A. que o 17-12-03 se presentou esta moción, e que catro días despois
aparecían as mesmas deficiencias presentadas pola directiva, e que as cousas non deben facerse
así. O Sr. Leis di que o Sr. Vázquez quedou en apoiar estas peticións, e o Sr. Vázquez
respóndelle que quedou en apoiar o papel da directiva, pero non a moción.------

O Sr. Parajó móstrase de acordo con que os representantes traian os problemas para tratar
de solucionalos, pero non con que se presenten mocións coma esta, xa que o que di a moción é
o mesmo que o que pide a directiva, polo que di que o seu voto vai ser negativo.--

Sometida a votación, a moción acada oito votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Tallón
Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta rexeitada.--

9.3.- MOCION  PSdeG-PSOE  SOBRE ACTUACIONS  URXENTES  NO
LUGAR DE FIXO-CALO .--

O Sr. Conde dá lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Actuacións urxentes dado o
estado lamentable no que se atopa o lugar de Fixó-Calo”, que copiada literalmente, di o que
segue:”EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS:=O lugar de Fixó (239 habitantes según o censo de
2002), na parroquia de Calo, como moitos outros núcleos rurais de Teo, está a soportar,
desde fai tempo, as consecuencias da desidia e a incuria das autoridades municipais, no
tratamento de poboacións tradicionais e/ou históricas do noso termo municipal.=Desde
comezos do ano 2003, Fixó quedou practicamente incomunicado, xa que os seus accesos, abertos
polo Concello para ¿mellorar? a rede de alcantarillado (algo que aínda hoxendía non se
solventou con eficacia), están completamente impracticables. O problema agudízase en
época de choivas. A presencia xeralizada de fochancas, lama, pedras, sumidoiros sen
tapar, etc., en todo o núcleo, dan boa proba do que se está a dicir.=Por outra banda, o vello
muiño de Fixó e o seu, noutrora fermosísimo entorno, presenta un aspecto de total abandono:
silvas, suciedade, paredes de pedra recubertas malamente de cemento, etc. No seu día, este
recinto coa su correspondente fervenza, foi obxecto de atención mesmo da RTP
(Televisión Portuguesa) que desprazou un equipo para fílmalo.=Por último, na confluencia da
estrada que vai da Igrexa a Carballal e a que vai de Fixó a Carballal, existe un punto de
acumulación de voluminosos e grandes enseres, que non é ben atendido polos servicios
municipais de recollida de lixo: alí estanse a amorear colchóns, vidro, chatarra, mobles, etc.
Un exemplo máis da despreocupación que as autoridades municipais amosan en asuntos da
súa competencia que afectan directamente á calidade de vida dos cidadáns de Teo.=
ACORDO:O Grupo municipal Socialista, recollendo o malestar xeral do vecindario de Fixó,
insta ó goberno municipal de Teo, a:=1.-Reparar e asfaltar coa maior prontitude posible
tódolos viais desta aldea, de tal maneira que permitan a circulación sen perigo, de
persoas e de vehículos.=2.- Levar a cabo obras de limpeza do entorno do muíño e de
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recuperación do mesmo dentro dun Plan de Recuperación e Rehabilitación do
Patrimonio Histórico-Artístico e Etnográfico de Teo, xa proposto no seu día polo Grupo
Municipal Socialista de Teo e rexeitado polo Grupo de Goberno mailo Sr. Parajó.=3.-Eliminar os
vertedoiros incontrolados e optimizar o funcionamento do servicio de recollida de lixo,
sobre de todo, como neste caso, ampliando a frecuencia de recollida de voluminosos,
establecendo, e arranxando ó efecto, puntos axeitados para o seu depósito  e
lanzamento  de campañas informativas ó respecto dirixidas ós cidadáns.”.--------

O Sr. Conde manifesta que a moción se basea en tres apartados: o problema dos viais,
coas catro saídas da aldea impracticables, desde fai un ano nalgúns puntos, a zona do muíño, que
é un silveiral e o vertedoiro incontrolado desde Fixó a Carballal, que se bota enriba da estrada,
pola que ademais pasan camións de Mahía, que a estragan, estragando tamén terreos particulares
e propiedades veciñais.

O Sr. Alcalde responde que desde o equipo de goberno son totalmente conscientes que
no momento en que o Sr. Conde presentou a moción, as vías públicas do lugar de Fixó non eran
as mellores do Concello, pero que nese momento se acometían as obras de instalación de
alcantarillado e traída de auga nese lugar, e que, como se está instalando, xa todos deberían
saber que tódalas obras traen incomodidades, que se foron algo lentas foi porque se falou con
tódolos vecinos para que se conectaran e non romper despois novamente a estrada. Di que, de
calquera xeito, e non por esta moción, a día de hoxe as pistas están xa totalmente rematadas,
polo que o grupo de goberno non lle parece lóxica a moción, aínda que si oportunista. En canto
o muiño de Fixó, di que é de titularidade privada, polo que o Sr. Conde non pode pretender que
o concello se meta nel. Opina que o problema do lixo é un grave problema de civismo, xa que
están cansados de poner letreiros pedindo que non se depositen voluminosos ata o día da súa
recollida, pero que a xente lle fai moi pouco caso. Di que sucede o mesmo que no lugar de
Castres, en Oza, entre outros, e que polo de agora e ata que as posibilidades orzamentarias o
permitan, hai un contrato coa empresa de recollida de residuos, que non se pode modificar ó seu
antoxo. Di que a Alcaldía puxo un anuncio na prensa o día oito de outubro para que tódolos
interesados se puidesen conectar ó saneamento, e que se foi, como dixo antes, a falar cos veciños,
xa que a estrada estaba adxudicada e que por problemas de choivas non se puidera asfaltar, que
se bacheou cando tiña auga, polo que non valeu de nada. Manifesta que estiveron á espera de que
os veciños que así o quixesen se conectasen para logo non volver a romper a estrada. Segue
dicindo que alí están en obras de construcción dunhas vivendas, e que é normal que por iso as
pistas estean mal, que el mesmo estivo alí mirando co Sr. Conde todas estas cousas, antes de que
este fose concelleiro, pero que agora que o é, se dedica a mandar papeis. En canto ó muíño, di
que é privado, e que nalgúns casos se cederon por vinte e cinco anos ó concello para metelos no
Plan de Arquitectura Popular da Deputación, que no seu día fora tan criticado por algúns, que
agora foi concedido, pero que mandan as axudas con contagotas. Polo que respecta ó tema do
lixo, di que están cansados de poñer carteis, e que nese punto de Fixó se estivo tratando de
localizar ó propietario da leira, e que agora se vai ir coa desbrozadora a limpar, que os
voluminosos se recollen o vinte e cinco de cada mes, pero que o vinte e seis xa volve a haber
cousas tiradas. Cre que haberá que habituar á xente, e que se non pode ser polas boas, que terá
que ser doutra maneira. Finaliza dicindo que o nove de febreiro comeza unha nova empresa de
recollida de vidro e papel, que vai traer máis contedores, e que se comprometeu a recoller o vidro
que se tira fóra dos contedores, que a outra empresa non recollía.

O Sr. Noriega di que o Sr. Alcalde opina que estas cuestións hai que traelas como rogos,
pero que o BNG presentara un rogo sobre Fixó, ó que non se lle fixo caso, polo que agora van
apoiar esta moción.-----
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O Sr. Parajó cre que os concelleiros socialistas non van por Fixó, xa que as cousas van
quedando arranxadas. Di que estivo falando co pai do Sr. Conde, e que este lle dixo que quedara
moi ben. Segue dicindo que non sabe como está o tema do muíño, pero que polo que respecta ás
pistas que estragan os camións, estivo falando cun encargado de Mahía, para que as reguen
tódolos días.---

O Sr. Conde di que se puxo o anuncio na prensa e que logo veu e marchou a chuvia e que
non se fixo nada. Manifesta que, en canto ó que se di que está arreglado, só e area e gravilla, e
que supón que o faría gratis, xa que el mesmo pasou por alí co coche, freou, e que se lle foi o
coche. Pide que se lle pase o presuposto dese arranxo, e di que as cousas estarán rematadas, pero
que onte mesmo había un cacho dunha póla metido nunha alcantarilla, no que dicía “non se pode
pasar”. Está de acordo con que o muíño é privado, pero non así o silveiral da beira do río, e que a
estrada que vai ó muíño non está arranxada, que só se amañou o que se ve. en canto ó lixo, opina
que o concello non ten a culpa de que a xente non sexa cívica, pero que ó haber toda aquela
maleza, a xente aproveita para tirar as cousas alí.---------

O Sr. Parajó di que nesa zona onde se tira o lixo hai tres fincas, e que xa se falou cos
propietarios para que se limpen; que hai que pensar que esta moción se presentou o 29-12-03 e
que desde o quince de decembro ata o sete ou once de xaneiro as empresas que asfaltan estiveron
de vacacións, polo que hai que ter en conta tamén iso. Manifesta que onte estivo na zona, e que
os veciños opinan que as cousas están quedando ben, e di que é certo o que dixo o Sr. Conde
sobre o alcantarillado, pero que é porque se están facendo cortes na estrada para que cando chova
a auga non entre nas casas.------ Sometida a votación, a moción acada oito votos a
favor(dos Sres. Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto
Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea
Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta rexeitada.--

Neste momento abandona a sala o Sr. Tallón Mesías.----

9.4.- MOCION  BNG SOBRE O SERVICIO POSTAL NO CONCELLO  DE TEO .-------
O Sr. Noriega dá lectura á moción do BNG sobre “O servicio postal no Concello de Teo”,

que copiada literalmente, di o que segue:”Nos últimos anos estamos asistindo en Galicia ó lento
desmantelamento do Servicio Postal de Correos no medio rural. Primando só os criterios
económicos e ignorando abertamente o interese social, estanse reformando as carterías rurais e
refundíndoas co único obxectivo de aforrar persoal, establecéndose uns percorridos e unha
carga de traballo imposibles de asumir na xornada estipulada para os traballadore/as. A
consecuencia inmediata é a imposibilidade do reparto diario da correspondencia e a
reducción drástica das horas de atención ó público.=A Directiva 97/67/CE do Parlamento Europeo
e do Consello, do 15 de decembro de 1997, xa detectou este problema que afectaba
fundamentalmente ás zonas rurais, "puesto que las regiones que no se benefician de servicios
postales de calidad suficiente se encuentran desfavorecidas en lo que se refiere tanto a sus
envíos de correspondencia como a la distribución de mercancías" e estipulaba
especificamente que, como mínimo, "los proveedores del servicio universal garanticen todos
los días laborables, y por lo menos cinco días por semana,.../...una recogida y una distribución al
domicilio de cada persona física o jurídica". Esta Directiva Comunitaria foi recollida polo
Dereito Español na Lei 24/1998, de 13 de xullo(Lei do Servicio Postal Universal e de
Liberalización dos Servicios Postais).  Esta Lei, noartigo 17.2 , faculta ó Goberno a fixar
mediante Real decreto os Parámetros de calidade para a prestación do Servicio Postal Universal,
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esixindo, en todo caso:"...al menos una regogida  en los puntos de acceso que se determinen y
una entrega en la dirección postal de cada persona física o jurídica, todos los días
laborables y, como mínimo, cinco días a la semana". Por outra banda, a Lei 24/1998 atribúe a
obriga de prestar o Servicio Postal Universal á Entidade Pública Empresarial Correos y
Telégrafos, hoxe Sociedad Estatal Correos Y Telégrafos Sociedad Anónima. Esta empresa ten
polo tanto unhas obrigas mínimas que, no Concello de Teo, se están incumprindo
sistematicamente ó non garantizarse o reparto diario a todos os veciños (tanto no medio rural
como nalgunhas urbanizacións). Esta situación supón un claro atranco para o desenvolvemento
e un freo para o progreso, á vez que un atranco discriminatorio e non equitativo co resto dos
usuarios do Estado Español e da Comunidade Europea. Mais, diante de todo, supón o
mantemento dunha situación ilegal. A política da empresa de reducción de servicios leva a
que, na actualidade, no Concello de Teo se dispoña de: Oficina da Ramallosa (propiedade do
Concello): 9 traballadores, 2 h de atención ó público, Oficina de Os Tilos (propiedade do
Concello): 2 traballadores, 2 h de atención ó público. Isto supón o agravamento da situación
respecto ó mes de abril do 2003 (data na que se presentou unha iniciativa por este grupo
municipal respecto á situación do servicio de correos no Concello de Teo) coa perda dun
traballador na oficina dos Tilos. Sen embargo, fai uns meses a CIG facía a seguinte estimación
de necesidades para a cobertura das necesidades básicas que fixa a lei: Ramallosa: 14 traballadores
(5 máis) e 6 h de atención ó público (4 máis), Os Tilos: 4 traballadores (2 máis) e 4 h de atención ó
público (2 máis). Por outra banda, empezan a ser insistentes os rumores de peche da oficina
da Ramallosa, en parte debido ás deficiencias do local no que os traballadores/as teñen que
desenvolver a súa actividade. Neste senso, existe un informe da Inspección Provincial de
Traballo e Seguridade Social da Coruña con data de saída do 15 de abril do 2003 na cal se
afirma "Se comprueba que la empresa carece de evaluación de Riesgos y de la
Planificación de la actividad preventiva. El centro visitado no reune las
condiciones higienicas adecuadas, infringiendo lo  establecido en el real Decreto
486/97 de 14 de Abril que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo".Tamén, existe unha evaluación inicial de riscos da oficina
técnica da Ramallosa por a Subdirección de Relacións Industriais Area de Saude
Laboral - Prevención de Riscos de Correos e Telégrafos a dia 26/10/03 na cal se
recollen unha serie de deficiencias nas instalacións  (cartería-aseo-atención ó
público) das cales somentes foron subsanadas a d ía de hoxe a falta dun extintor e
o deficit de iluminación (documento que se adxunta). Tendo en conta o anteriormente
exposto, o Grupo Municipal do BNG de Teo propón ó Pleno a adopción do seguinte ACORDO:1.- Esixir da
Xefatura da Zona 1ª da Sociedad Estatal Correos Y Telégrafos Sociedad Anónima (que
abrangue toda Galicia), o cumprimento das Directivas Europeas e, moi especialmente, da
Lei 24/1998, que establece a recollida e o reparto todos los días laborables y, como
mínimo, cinco días a la semana. 2.- Instar á Consellería competente e ó Ministerio
responsable, para que avale esta esixencia diante da Empresa Sociedad Estatal Correos Y
Telégrafos, toda vez que esta situación se repite en outros concellos de Galicia. 3.- Solicitar da
Sociedad Estatal Correos Y Telégrafos o mantemento dunhas instalacións dignas no
Concello de Teo para a atención ó público e para o uso dos seus traballadores, abrindo unha
posible negociación no caso de que locais de propiedade municipal puideran cumprir as
características necesarias.--

O Sr. Noriega manifesta que esta moción xa fora presentada, pero que agora se trae con
certos engadidos, xa que a situación empeorou: non se fai reparto diario, non se cumplen as
necesidades dos traballadores e as instalacións están nun estado lamentable que compre
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arranxar. Pide que se exerza a responsabilidade do concello e se inste a Correos a que subsane
esto.-

O Sr. Alcalde responde que xa no seu momento se dixo que se estaba negociando con
Correos, e di que o director estivo aquí, e que fai poucos días se falou cos responsables de
Correos polo tema do local. Di que eles querían a antiga Cámara Agraria, pero que este edificio
está mal, polo que se vai falar co xulgado para ver de trasladalo para  aplanta de arriba e deixar
todo o locald e abaixo para Correos. Segue dicindo que estas foron as últimas negociacións, e
que son conscientes de que agora non teñen un local axeitado, e que se non se lle da un local, se
van da Ramallosa, polo que se vai falar cos do xulgado para poñelo arriba, cun ascensor por
fóra, e levar a aula de informática e o roupeiro para o novo local sociocultural.-

O Sr. Leis di que o seu grupo vai apoiar a moción, pero que este é un problema que ten
dimensións laborais, no que teñen que negociar patronal e traballadores, e que o concello non é
moito o que pode facer, pero que algo si, o que reflicte á dimensión social, á que cre que se
esqueceu na moción. Manifesta que estiveron falando cos traballadores, que coñecen a súa
opinión, e que lles faltaba a opinión da patronal para ter unha visión máis clara., para o cal se
reuniron o día dezanove ás sete da tarde co xefe de Correos e o xefe de loxística provincial.
Parece que eles están agardando a que se lles conteste a dúas cartas remitidas ó Sr. Alcalde,
unha o once de setembro e outra o catorce de xaneiro, e que resulta que eles tiñan a plena
convicción de que no pleno de hoxe se trataría o tema da cesión do local. O Sr. Acalde di que
haberá que falar co xuiz e o persoal do xulgado, que non se poden coller e botar fóra. O Sr. Leis
di que, se non se fai isto canto antes, que colleran ós traballadores e os levarán para Lavacolla,
que é consciente de que pode haber algún retraso, pero que o tema está aí. Manifesta que o
servicio non se limita ó reparto, que é o máis importante, pero que hai outras cousas, outras
necesidades, como por exemplo, novos buzóns de tipo columna, a instalación do servicio de
fax, de telégrafo, de burofax, a instalación de casilleiros ou apartados de correos, e tamén que se
acometa a sinalización postal. Manifesta que se queixan os traballadores e a patronal, e que hai
un caos coas rutas e os números de sinalización das casas, que causa un problema tremendo
cando hai algún carteiro substituto. Opina que todos estes temas hai que tomalos coa máxima
seriedade, e pide que se incorporen estas outras cousas á moción, pero que, de tódolos xeitos, o
seu grupo vai votar a favor.---

O Sr. Parajó di que o día catorce veu o delegado de Correos, e que estiveron falando,
que lle dixo que había que poñer dous novos carteiros. Manifesta que lle foi ensinar a planta de
arriba do xulgado, e que lle dixeron que era mellor a parte de abaixo. Quedouse en falar co xuiz
e opina que parece que o tema se vai arranxar. Cre que hai boa vontade por parte deles e que as
cousas se van solucionar en pouco tempo.------

O Sr. Noriega di que non entende por que non se vai apoiar a moción por parte de
tódolos grupos, xa que do que se trata é de ter un posicionamento común e unánime dun
problema que cre que non ten visos de solucionarse. Manifesta que a preocupación non é de
agora, e que o seu grupo se preocupa dos problemas laborais porque repercuten en toda a
poboación. Pide un exercicio de responsabilidade, e que se vote a favor, a pesares das xestións e
negociacións que se fan.-------

O Sr. Leis di que bota de menos escoitar ó auténtico portavoz do grupo de goberno, xa
que lle parece que aquí hai un equipo A e un B, e que o equipo de goberno está defendido por
outras persoas. Manifesta que esqueceu dicir que a ampliación de dous carteiros está
condicionada ó estudio que agora están facendo, pero que o problema que está aí é o da falla de
espacio, e opina que a responsabilidade de que este servicio non funcione é do Sr. Alcalde e do
grupo de goberno.----
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O Sr. Parajó manifesta que coñece ó delegado desde fai moitos anos, e que lle dixo que
iban a poñer os dous carteiros, e que tan pronto tivesen o local, comezarían as obras.----

  Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Conde
Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo
Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó
Liñares), polo que resulta rexeitada.---

9.5.- MOCION  PSdeG-PSOE SOBRE ACTUACIONS URXENTES NA
PARROQUIA  DE LAMPAI .--------

O Sr. Leis da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Actuacións urxentes na
parroquia de Lampai”, que copiada literalmente, di o que segue:”EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS= A parroquia de Lampai, constituída polos núcleos de Beitureira, A Grela, Mosteiro,
Silva e Vilar do Bispo está situada nunha zona elevada ó suroeste do municipio, ten unha
poboación de case 300 persoas según o censo de habitantes do 2002.=A parroquia, tanto desde
o punto de vista urbanístico como sociolóxico, responde as características dos núcleos rurais
tradicionais galegos, aínda que nos últimos anos comeza a percibirse unha certa tendencia
a prácticas constructivas e xeitos de vida homologables coas do resto do municipio. Mesmo se
da xa tamén o fenómeno da instalación na parroquia como lugar habitual de residencia de
cidadáns foráneos de extracción urbana que desenvolven as súas actividades laborais en
Santiago. Ademais, esta parroquia caracterízase por unha significativa presencia de xente
nova.=A parroquia, por razóns hoxendía difíciles de explicar, é unha das máis desatendidas
e esquencidas do noso concello polos actuais gobernantes municipais. Un bo exemplo do que
estamos a decir é precisamente o contido desta moción.=Recentemente membros do Grupo
Municipal Socialista visitaron a zona e fixeron un amplo e pormenorizado percorrido
acompañados de veciños representativos da parroquia para comprobar "in situ" as xustas
demandas veciñais diante do acentuado esquencemento por parte dos mandatarios
municipais de Teo. Froito dese traballo é a presente moción.=ACORDOS:=Instar ó grupo de
goberno para que, con carácter de urxencia dada a alarmante situación e a crónica
desatención por parte das autoridades  municipais, e de acordo coas posibilidades
orzamentarias se proceda de maneira gradual, pero eficiente, a atender as seguintes demandas
plantexadas polos veciños e veciñas da zona:=1.- Necesidades en Mosteiro:=por unha barandiña
no regato de Mosteiro. A zona constitúe hoxe un gravísimo perigo para viandantes e
vehículos.=eliminar cables eléctricos que están á vista no igrexa de Mosteiro.=arranxar a
pista de A Cachopeira (paralela ó cemiterio) e colocar tomen barandiñas.=asfaltar ou, polo
menos, bachear a carretera dende o Muíño de Mosteiro á Silva.=colocar puntos de luz no
cemiterio.=adecentar o entorno do cruceiro xunto a igrexa parroquial que hoxe está
invadido de xestas e silveiras.=2.- Necesidades en Vilar do Bispo:=arranxar a pista de
Mosteiro a Vilar. Presenta en gran parte dos seus tramos lombos que chegan a petar
nos coches que circulan por ela.=arranxar a fonte de Vilar e recuperar o camiño tradicional e
o antigo lavadoiro.=3.- Necesidades en A Silva:=ensanchar a pista de A Silva a Carcacía
xunto a carballeira de A Silva.=tapiar, limpar e tirar a parede do pozo de A Silva.=arranxar o
lavadoiro.=colocar arqueta no carretera diante da desviación cara a igrexa de
Mosteiro.=construir un parque infantil novo. O actual presenta un estado de abandono
lamentable: elementos de ferro oxidados, columpios destrozados, etc. Ademais de non estar
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en condicións de cumplir os fins para o que foi creado,constitúe un gravísimo perigo para
calquer potencial usuario.=construir un galpón no campo da festa para uso comunitario.=reclamar
escola de Lampai para usos socioculturais.=ampliar e arranxar o campo da festa.=asfaltar pista
dos Aspesedos.=4.- Necesidades en A Grela:=adecentar o entorno da fonte da Grela e colocar un
valado.=arranxar lavadoiro.=ensanchar xa a saída da pista de Loureiro no Grela e
sinalizala convenientemente.=5.- Necesidades en Beitureira:=deslindar as propiedades de
montes de Beitureira nos seus límites co concello de Padrón.=arranxar a estrada da Grela a
Ponte Espino: está chea de baches.=cortar os toxos no mirador do Pico de Beitureira e
facer accesos para que a xente maior poida subir ó cumio. Abrir rotas de sendeirismo
entre as fermosas e monumentais pedras que se encontran sobre de todo na cara norte.=reparar
o Parque Infantil.=arranxar os caminos veciñais.=restaurar unha das casas de pedra da aldea
para convertila en espacio sociocultural e lugar de lecer para os maiores.=6.- Necesidades
xerais:=mellorar o servicio de recollida de lixo: ampliar frecuencias de recollida, implantar
recollida selectiva de lixo, lavar contenedores, organizar millor a recollida de voluminosos ou
grandes enseres.=limpeza de cunetas.=mantemento das zonas recreativas.=xestionar diante da
Deputación Provincial o ensanchamento da carretera Luou - Pazos.=interesarse diante dos
organismos competentes polo estado actual da concentración de montes. Hai un ano que se fixo a
medición e aínda non se espuxeron os planos.=xestionar a instalación de repetidores de móviles
e TV: non hai cobertura na maior parte das aldeas da parroquia.=extender a rede de saneamento a
tódalas zonas que aínda non dispoñen del. Por suposto, paralelamente compriría mellorar o
funcionamento da rede de saneamento existente.”.---------

O Sr. Sisto opina que é imposible non estar de acordo con esta moción, xa que as
deficiencias son claras. Cre que é moi difícil priorizar, que eso lle coresponde ó grupo de goberno,
aínda que tamén lle corresponde á oposición. Di que esta moción non contribúe a fixar esas
prioridades, posto que xeraliza as demandas, o que é unha maneira de quitarlle importancia ás
cousas  e enmarañalas con outras cincuenta mil, polo que opina que a utilidade da moción non é
toda a que debería ser. Finaliza dicindo que o seu grupo vai votar a favor, porque son demandas
colectivas, pero reitera que hai que contribuir a fixar prioridades.---

O Sr. Parajó opina que ningún dos catro concelleiros socialistas coñece Lampai, pero que
teñen alí unha representante, que sabe que é imposible realizar todo isto, e que algunhas cousas,
como o alumeado do cemiterio, xa están feitas. Cre que todo o concello ten necesidades, e di que
isto se lle asemella a un programa electoral, que ningún partido logo cumple.--------

O Sr. Alcalde manifesta que non ten nada que dicir, xa que os veciños saben que cando
precisan algo se vai facendo, como a pista por detrás da igrexa, e a do Pico de Veitureira, á que foi
co Delegado Provincial, pero que non vai dar máis explicacións neste tipo de mocións.------

O Sr. Leis di que, retomando o que dixo o Presidente da Deputación no caso de Sada, o que
hai que facer con certos personaxes é tolerancia cero, como eles coa inmoralidade, xa que  dicir que
os programas se fan para non cumprilos, cre que xa define ás persoas. Segue dicindo que eles
“patearon” o concello, incluida a parroquia de Lampai, andando, con persoas de alí, e percorrendo
tódolos lugares da parroquia. Manifesta serias dúbidas de que se entendan as cousas, a pesares de
lelas, xa que sempre poñen nas mocións que as cousas se fagan de maneira gradual e tendo en conta
as dispoñibilidades presupostarias. Cre que ás veces só hai que falar coa xente e dicir cándo se
poden facer as cousas e cando non, e que quen ten que establecer prioridades é o grupo de goberno
e non a oposición.

A Sra. Bugallo manifesta que non vai a entrara a falar do tema de Sada. Opina que ante todo
hai que ser constructivos, que antes se falaba dun plan integral a facer entre todos, e que aquí hai
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que facer o mesmo, xa que cre que se pode chegar a un acordo sobre as prioridades. Pensa que é
fantástico revisar as necesidades das parroquias, xa que iso o fan todos, pero que hai que marcar
prioridades, e facelo entre todos, e que hai que dicirlle á xente cando se van facer as cousas, e por
que unhas van antes e outras despois.------

O Sr. Parajó di que el non ten nada que ver co Sr. Leis, e di que este é o Carod Rovira do
PSOE de Santiago, que se marchou cinco minutos antes de que o botasen, e que a partir de agoraa
se vai dirixir ó grupo socialista e non a el. Manifesta que o que antes quixo dicir é que cando se
presenta unha moción deste tipo, semella un programa electoral, no sentido de que pola súa
amplitude é imposible que se faga todo.---

 Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres. Leis Carlés, Conde
Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo
Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville
Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó
Liñares), polo que resulta rexeitada.---

9.6.- MOCION PSdeG-PSOE PARA ACTUACIÓNS NA PARROQUIA DE
RECESENDE .-------

O Sr. Leis Carlés dá lectura á moción do PSdeG-PSOE  sobre “Actuacións na
parroquia de Recesende”, que copiada literalmente, di o que segue:”EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS:=A parroquia de San Xoán de Recesende ten unha población de case 600 habitantes e
consta dos núcleos de O Casal, Casaldomiro, A Pedra, Seoane, Tarrío e Vilanova.=Estes núcleos
de poboación tradicionais experimentaron nestes últimos anos un forte crecemento
urbanístico coa proliferación de vivendas unifamiliares de carácter residencial e mesmo
dalgunha que outra urbanización de chaléts adosados.=A súa localización espacial, no centro do
municipio, entre as parroquias de Cacheiras, Luou e Calo, concédelle unha importancia
estratéxica como encrucillada do sistema viario interior do municipio. Esta parroquia está
atravesada por diferentes estradas que unen as dúas grandes vías que atravesan o
concello, a C-541 A Estrada-Santiago e a N-525 A Coruña-Tui.=Como ocorre en
prácticamente tódalas parroquias do concello, tamén nesta existen varios problemas para os que
os veciños e veciños veñen demandando solucións infructuosamente diante das autoridades
municipais. Seguindo coa liña de actuación política fixada a principio desta lexislatura, o Grupo
municipal Socialista percorreu a parroquia, e coa colaboración de veciños, elaborou un informe do
que resulta a seguinte moción.=ACORDO:=Instar ó goberno municipal para que de acordo coas
previsións orzamentarias se atendan, oportuna e gradualmente, as seguintes
deficiencias:=Extender a rede de alcantarillado e auga potable a tódalas aldeas que aínda carecen
deste servicio. Até o de agora só a aldea de A Pedra dispón do mesmo. Mais, a pesares disto,
tamén aquí hai problemas importantes: cerca do río construíuse no seu día un "tenderete" (así
definido polos propios veciños/as) chamado depuradora (¿). Parece ser que o motor non
funciona o que ocasiona uns cheiros insoportables en 200 metros arredor. Algúns veciños xa
falaron co alcalde, mais este non lles fixo maior caso. O problema permanece e vaise
agudizando cada día que pasa. Un espectáculo terceirmundista que se pode observar en
bastantes puntos espallados da parroquia é o xudre correndo polas cunetas e os malos
cheiros.=Asfaltar dándolle o  ancho correspondente a todo o trazado da estrada
Recesende-Luou, unha das vías interiores do municipio que soporta maior intensidade de
tráfico. Pasa de 3 anos que o Alcalde ordenou ampliala e a obra está hoxendía en pésimas
condicións, pois só queda o asfalto da primitiva estrada: as ampliacións realizadas a ambas
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marxes son hoxendía charcos de lama, baches e terra, salteados por postes do tendido
eléctrico que constitúen un perigo extremo para os vehículos. Ademais, compre rematar
o asfaltado lateral neste vial á altura de Vilanova.=Rematar o lavadoiro de Tarrío. Hai uns sete
anos o alcalde mandou tirar o lavadoiro antigo para construir un novo. Comezouse a construir e
quedou inacabado: hoxe presenta un estado de total abandono, con columnas caídas, lousas
rotas, sen cuberta, maleza, etc. Arranxar tamén o lavadoiro de Seoane (presenta tamén un
estado lamentable)=Adecentar o entorno do lavadoiro de A Pedra.=Asfaltar pista que vai desde a
saída da aldea de Casaldomiro cara a xeral. A pista actualmente está en moi mal estado, o que
dificulta a circulación dos vecinos deste lugar.=Remotar as obras do campo da festa: o volado
do recinto quedou sen rematar.=Instalar auga no Centro Cultural: celébranse alí
actividades, hai sanitarios, mais non hai auga corrente.=Adecentar o Parque Infantil de
Vilanova, axeitándoo á normativa legal vixente e retirando as pedras (restos de bancos) alí
tiradas que constitúen un perigo para os nenos.=Limpar a marquesiña de Tarrío: está chea de
voluminosos e restos de lixo.=Organizar mellor a recollida de voluminosos: na Pedra
amoréanse restos de grandes enseres sen recoller desde fai tempo.”.-------

O Sr. Leis opina que hoxe se está evidenciando que á maioría desta corporación non lle
gusta a política social, e que esa política a fai o PSOE. Di que lle parece que hoxe se están
quedando sos na oposición.-------

O Sr. Alcalde dá resposta á moción, e manifesta que, como xa lle dixo ó Sr. Leis no
pleno anterior, toma nota das súas propostas para lembrarllas se algún día chega a ser Alcalde
de Teo. Cre que coa súa moción gasta o presuposto dun ano, e non sabe se chegará, na parroquia
de Recensende. Di que a el tamén lle gustaría., pero que, en calquera caso, supón que se
algún día o Sr. Leis chega a ser Alcalde se acordará do que vota nos plenos, xa que no
Pleno do 28-11-2003, no punto do P.O.S. 2004,que se aprobou, unha das obras incluidas
foi a do “acondicionamento e asfaltado de pistas en Luou, Recesende e Pontevea”, e
pregunta se o Sr. Leis mirou o proxecto ou votou por simpatía. Cre que hai que ser un pouco
máis serio, e di que o grupo de goberno está facendo tódalas obras que o Sr. Leis apuntou, pero
pouco a pouco e como van podendo. Di que o grupo socialista siga facendo o que entenda, que o
grupo de goberno non vai apoiar ningunha moción deste tipo, e reitera que hai que ser máis serios, pois
o grupo socialista vota a favor disto no pleno de vinte e oito de novembro e agora trae unha
moción.-----

O Sr. Noriega di que, polo contido desta moción, vale o que afirmou durante a súa
intervención no debate da anterior, e que por alusións ó que dixo o Sr. Leis, non atopa
ningunha moción hoxe que non fose apoiada polos votos do BNG. Manifesta que o seu grupo
ten lealdade a un proxecto alternativo ó que representa o grupo socialista.----

O Sr. Parajó di que respecta tódalas mocións, pero que isto é inviable.
O Sr. Leis lamenta que o Sr. Alcalde crea que haxa cousas máis serias que os intereses

veciñais. O Sr. Alcalde responde que non terxiverse as súas palabras, que el non dixo iso. O
Sr.Leis di que o Sr. Alcalde demostra aquí o interese por resolver os problemas dos veciños, e
que os veciños de Recesende se ven obrigados a recurrir ó anónimo para denunciar estes
problemas. Opina que é triste ter que soportar espías detrás das portas, para ver por onde
circulan os socialistas. O Sr. Alcalde pregúntalle se se está referindo a el, e o Sr. Leis
respóndelle que non.---------  Sometida a votación, a moción acada sete votos a favor(dos Sres.
Leis Carlés, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das Sras. Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
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Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta rexeitada.---

9.7.-MOCION  GRUPO MIXTO LIÑAS TELEFONICAS  EN CACHEIRAS .-------
O Sr. Parajó dá lectura á moción do grupo mixto sobre “As liñas telefónicas

en Cacheiras”, que copiada literalmente, di o que segue:”Desde fai varios anos estamos
vendo, escoitando e lendo de forma amplamente reiterada as bonanzas da Compañía
Telefónica, ata o extremo de asegurar que se nun prazo dun mes non dispón o usuario de
servicio telefónico lle será instalado gratuitamente.=Desde fai varios anos, son innumerables os
veciños das diversas urbanizacións construídas na parroquia de Cacheiras, desde Os Tilos ata
o límite do lugar de Cacheiras, incluída Augas Mansas, que solicitan e non obteñen
servicio telefónico, recibindo sempre a mesma resposta "NON HAI LIÑAS
SUFICIENTES".=Desde fai varios anos, os mesmos veciños  diríxensea tódolos
estamentos posibles en aras a obter resultados. Ó día de hoxe nulos.=Esta carencia está afectando
a máis de trescentas familias.= É polo que se require do Pleno do Concello de Teo a adopción do
seguinte ACORDO=O Pleno do Concello de Teo, por unanimidade de tódolos seus
membros, acorda requerir da Compañía Telefónica a subsanación inmediata destas
deficiencias, dotando a toda a parroquia de Cacheiras e ás súas distintas urbanizacións da
cobertura suficiente de líñas telefónicas que posibiliten a conexión inmediata a este servicio
de tódalas familias que así o soliciten.”.--------

O Sr. Parajó di que estiveron traballando na zona de Augas Mansas, pero non así na de
Montouto, onde hai ascensores que funcionan con liñas de teléfono móbil para poder
usalos.-----

O Sr. Alcalde manifesta que se fixeron xestións con Ángel Veiga, primeiro por teléfono,
e que logo se lle enviaron dous fax, un o dezanove de novembro e o segundo o dous de xaneiro,
transmitíndolle peticións e queixas expresados polos veciños, e que logo desde Telefónica
pediron documentación complementaria, que se lles enviou.---

O Sr. Noriega opina que, independentemente das xestións realizadas, debería haber un
posicionamento unánime, e di que en “Augas Mansas” hai máis necesidades que as do teléfono,
e cre que Mahía debería poñer a liña. O Sr. Alcalde dille que puxeron os postes enfrente de onde
estaban, e que agora estiveron poñendo a canalización.

O Sr. Leis manifesta que non hai inconvinte en apoiar esta moción, e que está de acordo
con que en “Augas Mansas” a culpa non é só de Telefónica. En canto á presentación desta  
moción, di que hai dúas opcións posibles, ou é unha deslealdade co grupo de goberno, ou é
unha cuestión de demagoxia política.--------

O Sr. Parajó opina que hai algúns que sempre teñen que dar a nota, e que hai que
deixalos por imposibles, xa que a moción se trae porque é necesaria, porque tivo coñecemento
destes problemas e non sabía das xestións realizadas polo Sr. Alcalde.--

O Sr. Leis cre que o que hai que ter claro é que os problemas de “Augas Mansas” non
rematan aquí, e que hai máis problemas, uns relacionados coa promotora e outros sen relación
con ela.-------

O Sr. Alcalde di que sabía das carencias porque os veciños viñeron ó concello a
manifestalas e que os postes eran moi perigosos onde estaban, polo que se cambiaron.--

Sometida a votación, esta é aprobada por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o
número legal o de dezasete.---
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9.8.- MOCION DO BNG PEDINDO RESPONSABILIDADES POLITICAS POLA
ACTUACIÓN ILICITA DUN CONCELLEIRO MEMBRO DA COMISIÓN DE
GOBERNO .

O Sr. Sisto Edreira dá lectura á moción do BNG sobre “Responsabilidades políticas pola
ctuación ilícita dun concelleiro membro da Comisión da Comision de Goberno”, que copiada
literalmente, di o que segue:”O Grupo Municipal do BNG de Teo, a partir de diversas queixas
veciñais, iniciou hai xa algún tempo un meticuloso estudo da situación que levou, hai poucos días,
a denunciar publicamente o que cremos que é un dos maiores escándalos do concello de Teo e
do seu grupo de Goberno: a apropiación indebida por parte dun concelleiro do PP (D. Manuel
cajaraville Campos) da madeira de varios montes de titularidade municipal ou veciñal.=Non existe
ningún documento ou anotación oficial que rexistre solicitude de permiso para ditas talas, nin
rexistro de escritos da escritos da Alcaldía autorizando as mesmas, ou constancia de calquera
tipo de ingreso nas arcas municipais debidas á posible venta da madeira.=Segundo as diversas
fontes consultadas, este grave feito ten acontecido, polo menos, en dúas fincas:=Finca de
titularidade municipal en "Cruz de Lamas", parroquia de Bamonde, de 4048 m 2, recollida pola
Xerencia Territorial do Catastro como Polígono 153, parcela 58, co nome de "Monte cerrado". A
tala e recollida da madeira produciuse arredor do verán do ano pasado (2003) e deixou
totalmente pelada a finca, que foi de titularidade municipal ou veciñal antes da concentración
parcelaria do monte. Situada na parroquia de Reis, no lugar de Freixeiro, coñecida como "Agro
novo" ou "Carril do medio". Esta finca, ou parte dela, foi asignada a novos propietarios trala
concentración parcelaria. Xusto antes de que os novos propietarios recibisen os títulos de
propiedade (polo tanto aínda de propiedade municipal ou veciñal), arredor do verán do 2002, a
finca foi totalmente talada.=En ambos casos, diversas testemuñas veciñais sitúan ós
traballadores de "Maderas Cajaraville" (empresa propiedade do concelleiro do PP e membro da
Comisión de Goberno do concello de Teo Manuel Cajaraville Campos) como autores da tala e o
transporte da madeira.=O BNG non está en disposición de valorar agora o importe económico da
madeira, que ademais carece de relevancia diante do importante carácter político do feito.
Ademais, existe constancia doutras actuacións similares por denuncias recibidas nos últimos
días e que o BNG está investigando con todo detalle, polo que estes feitos agora denunciados
semellan a punta dun gran iceberg.= O BNG é consciente da gravidade destas acusacións, e o feito de
facelas públicas e denuncialas non é temerario. Antes de dar este paso, os concelleiros do BNG
repasaron todas as anotacións dos "Libros de Rexistro de saídas" do concello de Teo, desde
finais de 1998 ata a actualidade, por se estivera rexistrada algunha comunicación da
Alcaldía autorizando a tala ou confirmando a venta da madeira. Nada.=Do mesmo xeito,
revisáronse todos e cada un dos acordos da Xunta de Goberno desde o ano 1996. Nas actas da
Comisión de Goberno si se atoparon algúns acordos de venta de madeira de propiedades municipais
ou de masas comúns veciñais, pero sempre referidos a pequenas cantidades afectadas polo
lume ou arrincados polo temporal. (Por exemplo, en febreiro de 2001, "pinos rotos e
arrincados polo temporal nas masas comúns de Oza, e os pinos secos da masa común de
Bamonde, todo por 23.000 ptas).=Este feito confirma que calquera tala ou venta de madeira
de propiedades municipais ou veciñais debera ser acordada e autorizada pola comisión de
goberno, circunstancia que non se produciu nos casos denunciados.= O concelleiro Manuel
Cajaraville debe dar inmediata resposta pública a estas denuncias. Teno moi fácil: só debe
dicir onde está a madeira ou os cartos que xeneraron, e se se trata dunha actuación
individual ou colectiva. En todo caso, a súa renuncia ó posto de concelleiro debera ser inmediata.=Por
outra banda, o Alcalde de Teo e o grupo de goberno do PP deben responder se
ampararon ou coñecían esta actuación, e asumir as responsabilidades políticas derivadas de tan
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graves feitos.=Máis alá da resposta ou disculpa que poida ofrecer a Alcaldía e o grupo do PP
que o sustenta, o BNG denuncia a cobertura institucional a este tipo de actividades
xerada polo non cumprimento dos mecanismos de control que a lei establece taxativamente. A
situación pode considerarse en certo punto semellante ó caos urbanístico denunciado polo BNG fai
anos: créase desde a institución un clima de impunidade e deixadez que facilita este tipo de accións:
o concello renuncia a garantir o imperio da lei e a exercer os mecanismos de control que esta lle
impón.=Aínda fai moi pouco tempo, o BNG reclamaba nunha moción un inventario de bens
municipaís (feito que a lei determina e do que o concello carece). A falta deste inventario
impide un control exhaustivo que impida perdas patrimoniais de bens que son públicos, e dá
cobertura indirecta a todo este tipo de actuacións de delincuencia.=Por outra banda, o
concello ignora a Orde do 17 de xullo de 1990 que dicta as "Instruccións de
contabilidade para a administración Local" e carece de libros de contabilidade no que se
rexistren pormenorizadamente as entradas ou saídas das contas públicas do Concello. Non o di o
BNG, o propio Consello de Contas de Galicia, no informe de fiscalización do ano 2000
sobre o Concello de Teo, expresa textualmente:”Os libros de contabilidade non foron
encadernados  e dílixenciados nos termos establecidos na  Regla 61.2 da ICAL. O dito
incumprimento determina que non está garantida a inalterab ilidade da información
facilitada mediante listados informáticos.”=Da o mesmo. O importante é seguir dando
facilidades para que os "amigos" se enriquezan, xa sexa con actuacións urbanísticas
irregulares ou, directamente, apropiándose das propiedades públicas municipais.=En
consecuencia, o grupo municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte
acordo:=1. Solicitar da Alcaldía as explicacións pertinentes sobre este feito: ¿Coñecía a Alcaldía as
talas efectuadas en propiedades municipais? Se así fose ¿iniciouse algunha
investigación?=¿Coñecía a Alcaldía a relación do Concelleiro D. Manuel Cajaraville coa
madeira talada sen autorización en propiedades municipais?=Unha vez coñecida a denuncia
¿iniciou a Alcaldía algunha investigación? ¿Recoñeceu o Sr. Cajaraville a súa relación cos feitos
denunciados?= ¿Presentoulle o Sr. Cajaraville a súa demisión?=Diante de feitos tan graves
¿Cesou a Alcaldía ao Concelleiro denunciado como membro da Comisión de
Goberno?=¿Ten pensado a Alcaldía iniciar algún proceso xudicial para determinar as
responsabilidades penais de quen roubou en propiedades municipais?=2. Que se constitúa unha
comisión de investigación na que participen tódolos grupos municipais, co obxecto de
estudiar os feitos denunciados, revisar a situación de outras leiras en parecidas
circunstancias (propiedades que son ou foron municipais) por se puideran terse dado feitos
similares que deterioran gravemente o patrimonio municipal, e determinar as
responsabilidades políticas que poideran existir entre os membros da corporación. A
Comisión de investigación, que poderá recabar testemuñas das persoas que considere
pertinentes e consultar toda a documentación municipal relacionada co tema, presentará o seu
informe diante deste Pleno no prazo de 2 meses.”.--------

O Sr. Sisto manifesta que teñen que dicir que ninguén dubida que houbo roubos de
madeira e que houbo xente que lles veu dicir que con tantas trapalladas como había, que se iba a
coller ó Sr. Cajaraville por aí, que seica tivo que meter unha grúa para sacar os pinos, que xa lle
valeu máis ca as propias árbores. Opina que iso é indiferente, e que hai que ser exemplarizante.
Pregúntase por qué non se denunciou a desaparición de bens municipais, e que lles están
chegando cartas nas que se lles ofrecen novos casos de irregularidades.-

O Sr. Cajaraville toma a palabra e manifesta o que, copiado literalmente, di:”Como a
moción me afecta directamente e non debo estar presente no seu debate, quero dicir que me
sinto profundamente inxuriado polas denuncias que apareceron na prensa. Declaro que non
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intervín personalmente nos feitos ós que se refire o BNG, e que a intervención que tivo a
empresa da que formo parte foi, segundo se me informou, exclusivamente nun dos casos
citados, a tala de árbores naquelas fincas nas que os seus propietarios prestaron o seu
consentimento, pagándoselles o importe acordado.= Polo tanto, e tal e como se pide na moción
presentada polo Bloque Nacionalista Galego, pido ó Pleno da Corporación que acorde a
creación dunha comisión de investigación, coa confianza de que porá as cousas en claro,
demostrándose que non levei a cabo ningunha actuación ilícita.”.--------

O Sr. Alcalde dá lectura ó decreto da Alcaldía de data vintedous de xaneiro de dous mil
catro, e que copiado literalmente di o que segue:”DECRETO.- Ante a aparición nos diarios “el
Correo Gallego” e “La Voz de Galicia” do día 21 dos correntes dunha noticia relativa a unha
presunta tala irregular de árbores en fincas de titularidade municipal, iníciese polos servicios
administrativos, de forma urxente, un expediente de investigación de conformidade co
establecido no Regulamento de Bens das Corporacións Locais.= No expediente deberán
manifestarse especialmente os seguintes extremos:=- Identificación e título xurídico dos predios
obxecto das presuntas actuacións irregulares.= - Información fidedigna e acreditada, no seu
caso, da persoa ou persoas que levaron a cabo as actuacións obxecto da investigación.= -
Valoración, se é o caso, dos bens afectados nos predios municipais.”.---

O Sr. Alcalde pregunta ó Sr. Secretario se unha Comisión paralizaría a investigación
interna ordenada, e respóndeselle que si.------- 

O Sr. Leis agradece a intervención do Sr. Cajaraville e a súa actitude neste pleno, e cre
que, efectivamente, o Sr. Cajaraville é o primeiro interesado en que se cree esta comisión. Critica
ós autores da denuncia pola maneira de presentar a denuncia, que saiu antes nos medios, sen
acompañarse previamente da moción, e opina que non se deben introducir comentarios, que xa
hai moitos. Critica, asemade, a actitude do grupo de goberno, por non dar a cobertura suficiente
a esta información. Di que, no caso de que se demostren as acusacións, a responsabilidade será
tamén das persoas que están por encima deste concelleiro. Finalmente, manifesta que o seu
grupo non se vai pronunciar ata que haxa un dictame da Comisión.-

O Sr. Alcalde manifesta que esta noticia saeu o día vinte e un, e que el xa fixo o decreto
o día vinte e dous, e que por motivos de saúde de súa nai, que estivo hospitalizada, non leu a
prensa, e que por iso non fixo o decreto antes.-

O Sr. Parajó agradece a valentía do Sr. Cajaraville para someterse á comisión de
investigación, e di que o coñece desde fai moitos anos e que sempre demostrou ser unha persoa
honrada. Manifesta que a comisión dirá o que teña que dicir e que nese momento el xa dará a
súa opinión.--

O Sr. Alcalde opina que non é lóxico que haxa dúas comisións , e que a da Alcaldía se
pode arquivar se agora se decide a creación de outra.---

O Sr. Noriega di que o seu grupo fixo un exercicio de responsabilidade, e que este tema
saiu do seu traballo, xa que estiveron revisando moita documentación, viron cédulas de
propiedade, tiveron a testemuña dos veciños e estiveron no lugar. Manifesta que o Sr.
Cajaraville declarou sentirse inxuriado, pero que os membros do BNG se sinten insultados.
Segue dicindo que aínda hoxe recibiron un anónimo sobre máis casos do mesmo tipo, e que
tamén están recibindo máis chamadas de teléfono. Opina que este tema é moi serio, que se está
recoñecendo “de facto” un dos casos, e pide que o Sr. Alcalde exerza a súa responsabilidade.----

O Sr. Cajaraville declara que a súa empresa nunca cortou madeira sen pagala, e que se el
mañán lle compra madeira a alguén, esa persoa puido venderlle a madeira dun veciño. O Sr.
Noriega respóndelle que nunca se poden facer talas sen ser de mantemento, e que hai que pedir
responsabilidades, xa que se están amparando certas conductas que poden ser delictivas. Di que
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o Sr. Cajaraville recoñeceu que houbera unha tala, e que se está falando dunha dualidade, xa
que, por unha parte, o Sr. Cajaraville é empresario, e por outra parte é concelleiro desta
corporación; por unha parte di que non sabe o que pasa na súa empresa e por outra parte,
descoñece unha expoliación de bens públicos. Opina que o Sr. Cajaraville minte e que debe
presentar a súa dimisión, xa que esto non é a leira privada do grupo de goberno, e recórdalles
que foron elexidos para xestionar e non para expoliar. Remata dicindo que o grupo municipal
do BNG solicita formalmente a dimisión do Sr. Cajaraville do seu cargo de concelleiro.----

O Sr. Cajaraville di que el é o máis interesado en que esto se aclare, e que o persoal da
súa empresa estará á disposición da Comisión para aclarar estes feitos, e manifesta que, na  
empresa, el fai as vendas de tala, que nunca comprou un pino, e que ninguén pode dicir que a
súa empresa, nunca, cortou un pino sen pagalo.---------

O Sr. Leis opina que hai que agardar e manter a calma, e que a partir do resultado da
Comisión, cada grupo deberá obrar como estime. Di que non se pode convertir o pleno na
comisión de investigación, xa que sería unha temeridade xulgar agora. Manifesta que unha vez
se coñeza o resultado da Comisión, serán contundentes, e se distinguirán as persoas implicadas
con responsabilidade política.

O Sr. Parajó cre que, unha vez formada a Comisión, esta é a que debe dar un resultado, e
que logo será cando se poida pedir a dimisión ou non. Reitera que coñece ó Sr. Cajaraville desde
fai moitos anos, e que non pode pedir a súa dimisión en canto non se demostre se é culpable ou
non.------

O Sr. Leis di que, polo seu grupo, os membros da Comisión, serán o Sres. Tallón e
Conde.--------

O Sr. Noriega manifesta que o tempo de dous meses será orientativo, que se pode
ampliar a tres.---------

O pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o
de dezasete, acorda a creación dunha Comisión de Investigación para clarexar este tema.---------

A Sra. Bugallo solicita unha cuestión de orde e di que o feito de que a comisión vaia a
gardar a mesma proporcionalidade que as comisións informativas, lle fai sospeitar que o grupo
de goberno queira ter a seguridade de ter a maioría nela. O Sr. Leis respóndelle que, de tódolos
xeitos, o dictame desta comisión non é vinculante.----- 

10.-ROGOS E PREGUNTAS .---------
Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Noriega, e:------

1.- Pregunta cómo está o tema do convenio con Sanidade para a construcción dun centro
de saúde en Cacheiras. Respóndeselle que se está mirando a maneira de conseguir unha leira, e
que Sanidade, unha vez se consiga esta, está por facelo, aínda que agora mesmo, tal e como
están as Normas, non se pode facer, pero que logo si se fará.---

2.- Manifesta que quere expresar un rogo. Di que por lei, o rexistro municipal ten que
estar informatizado, e que neste concello non o está, polo que solicita que isto se adecúe á lei.---

3.- Pregunta se mañán se vai celebrar un pleno ordinario. Respondeselle que se meteu
neste o apartado de “Rogos e preguntas” precisamente para non ter que facelo. O Sr. Noriega di
que, sen embargo, no pleno ordinario se poden plantexar mocións por urxencia, e neste non. O
Sr. Alcalde dille que ata o próximo pleno poden presentar por rexistro as mocións que queiran.--

Toma agora a palabra o Sr. sisto Edreira, e:-----
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1.- Di que o feito de que agora as mocións non pasen polas comisións informativas da
unha certa flexibilidade, polo que pregunta por qué non se trouxeron a pleno a moción
presentada o pasado luns. Respondeselle que non se trouxo porque non se puido pedir
documentación ó respecto.----

2.- Di que existen queixas sobre a auga quente nos polideportivos de Calo e Os Tilos, e o
Sr. Alcalde responde que houbo problemas cos motores, que se levou a auga municipal, pero
que agora mesmo non sabe como está o tema.-

3.- Manifesta que cando se plantexou o tema dos presupostos, se lles pasou o cadro de
persoal, e que as súas queixas eran por algúns niveis, que cando chegaron ó pleno, como non se
lles trouxo un novo cadro, preguntaron se se correxira, e lles dixeron que si. Opina que houbo
un  fraude a esta corporación, xa que se dixo que se variaran os niveis e tamén os complementos
específicos, polo que se pregunta qué foi o que se votou en realidade, posto que resulta que se
correxiron os niveis á baixa e se subiron os complementos específicos. Cre que se lles xogou
por detrás, e que iso é inadmisible, e que se está saltando a lei, segundo o que se dispón no R.D.
861/1986, artigo 4.2. O Sr. Secretario manifesta que non sabe o que se falou na comisión
informativa dese pleno, posto que el aínda non estaba, pero opina que o problema cos
complementos de destino veñen porque na Xunta os intervalos de nivel son diferentes, e hai
concellos que aplican estes. Di que el entende que se deben aplicar os do Estado, e que a un
traballador que está cobrando de acordo cun determinado nivel, para non baixarlle o salario, por
un dereito adquirido, se lle sube no complemento. Manifesta que a maioría dos concellos non
teñen criterios de valoración, e que as cousas se fixeron un pouco por como é este concello en
concreto, xa que se crearon situacións desde fai moitos anos que agora non se poden botar
abaixo alegremente, e así o demostran sentencias do Tribunal Supremo, das que saiu que o
salario é intocable. O Sr. Sisto di que eles son unha forza política responsable, que saben que a
inercia anterior pode traer dificultades difíciles de subsanar, pero que ó que non están dispostos
é a ser enganados. Esixen o cumprimento da lei, e que se hai algún problema con isto, piden que
se expoña para tratar de solucionalo entre todos.-------

Toma neste momento a palabra o Sr. Leis Carlés, e:-----

1.- Expresa o rogo de que o Sr. Secretario non responda polo grupo de goberno en temas
como o anterior, xa que di que isto é algo que deben respostar os concelleiros de Persoal e
Facenda.------ 2.- Pregunta qué pasa co P.X.O.M., e respondeselle que o están
elaborando para traelo canto antes.--

3.- Pregunta cando se vai convocar a Comisión de Seguimento do Plan Xeral, e
respondeselle que en breves días se fará.-------

4.- Opina que as obras realizadas na casaa consistorial están en franco deterioro, e
respondeselle que o que está deteriorado é o que había e non o que se está facendo, e di que
cando corresponda haberá que pedir un crédito ponte para acometer estas obras.---------

      5.- Pregunta polo convenio coa C.P.T.O.P.V. para Cacheiras, e o Sr. Alcalde respóndelle
que non ten o proxecto, xa que aínda o estaban elaborando. O Sr. Leis rógalle que pida que
axilicen as cousas, xa que os problemas se están agudizando.---

      6.- Pregunta cómo está o tema da variante á C-541, e o Sr. Alcalde respondelle que neste
momento non ten datos ó respecto.----

     7.- Roga que se coloquen sinais de bus escolar e paso de peóns diante do colexio dos
Tilos, en San Sadurniño e Parque Montouto, e o Sr. Alcalde pide que se tome nota.------
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     8.- Di que no acto de entrega de premios do campionato de futbito, o seu grupo non foi
convidado, e o Sr. Alcalde responde que non sabe nada dese tema, pero que sempre se convida
a toda a corporación.---

      9.- Pregunta se podería ser tecnicamente factible que se lle dese unha licencia de primeira
ocupación parcial á Urbanización “Augas Mansas”, e o Sr. Alcalde responde que non o sabe,
pero que esa é unha pregunta para facerlle ós técnicos municipais.-------

    10.- Di que houbo unha reforma da Lei de Bases de Réxime Local e pregunta se iso afecta
ó noso Regulamento. O Sr. Secretario manifesta que aínda non mirou o tema a fondo, pero que
cre que o único no que nos afecta é no cambio de Comisión de Goberno por Xunta de Goberno
Local, e que mirará o tema das competencias. A Sra. Bugallo di que existe algunha modificación
a nivel de competencias.

    11.- Manifesta que no último pleno, cando preguntou por qué a auga saía tan turbia, se lle
respondeu que fora por causa dunha avería. Di que non houbo tal avería, e que non pasa nada
por dicir a verdade, xa que a causa é un problema serio de suministro, posto que non hai
capacidade para suministrar auga a todo Teo e ó Milladoiro, e os depósotos estaban valeiros e
por iso se colleu esa turbiedade. Pide que se arranxe o problema. O Sr. Alcalde di que si que
houbo unha avería na tubería xeral, pero que tamén é sabido que Ames consume máis auga da
que hai que darlles, e que Teo non tería este problema se Ames non consumise tanto. Manifesta
que foi co Alcalde de Ames a Augas de Galicia, e que as solucións eran reforzar aquí ou levar a
auga ó Milladoiro desde Santiago. Di que a Consellería pensa que sae máis barato levar a auga a
Milladoiro, e que neso están, polo que cre que a cousa estará apunto de solucionarse.----

    12.- Di que é preciso clarexar as contas deste concello, xa que vendo as actas da Xunta de
Goberno, veu cousas que considera un escándalo, como o gasto de mil oitocentos euros na
comida da Festa do Cabalo. O Sr. Alcalde respóndelle que alí comeron as persoas que
colaboraron na organización, como o persoal do concello, a policía local, Cruz Vermella, etc. O
Sr. Leis continúa dicindo que lle parece desproporcionado o gasto de mil cento oitenta e tres
Euros mensuais no mantemento da páxina web municipal, tendo en conta as carencias
infraestructurais do concello e as necesidades dos veciños. O Sr. Alcalde responde que non sabe
como está ese tema.--

Toma finalmente a palabra o Sr. Conde Tarrío, e:--------
        

1.- Pregunta cándo se vai poñer a marquesiña da Pedreira, e respondeselle que xa está
posta. O Sr. Conde di que se refire á dos nenos do colexio de Calo, e o Sr. Alcalde pregúntalle
se non é o mesmo percorrido, e o Sr. Conde di que a parada non é a mesma. O Sr. Alcalde
respóndelle que o grupo de goberno non necesita que os concelleiros do grupo socialista lles
digan o que deben facer, que se as cousas son viables, se fan, aínda que nada é dun día para
outro.---------

2.- Pregunta cando se vai facer nesa zona o enganche á rede xeral, porque se están
facendo verquidos no río, e respondeselle que ata agora non puido estar conectado ninguén
porque a rede non tivo continuidade por causa da dotación presupostaria.--------

3.- Di que se pediu que se cambiase a parada do bus de Osebe para onde a casa de
Guerra, e que aínda non se fixo. O Sr. Alcalde respóndelle que non ten datos neste
momento.----

4.- Manifesta que en Vilaverde a rede de sumidoiros ten a saída máis abaixo có río, e
respondeselle que ese tema xa está tendo solución.-----
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5.- Di que no alumeado público desa zona hai bombillas que non funcionan.
Respondeselle que se os veciños chamaron ó concello para dar avería, se lles irá a arreglar, como
se fai sempre.--

6.- Manifesta que ten constancia de que alguén, xunta ó muíño de Vilaverde, fai
verquidos desde un tractor á arqueta, e que o feito xa se denunciou á policía. O Sr. Alcalde di
que miraará como está o tema.--------- 

7.- Pide que se lle mostre o presuposto da “arenisca” que se botou en Vilaverde.-
8.- Di que en Osebe, ós veciños de enfrente do “Bar Moar” se lles prometeu fai un ano o

alcantarillado. Pregunta qué problema hai, se é que hai veciños que non deixar pasar, ou se será
porque cando endereitaron o río non fixeron a canalización como debían. O Sr. Alcalde
respondelle que non ssabe neste momento como está o tema.---

9.- Di que na ponte elevada desa zona, nos días de xiada se resbala. O Sr. Alcalde
responde que o Sr. Conde terá que ir dicirllo ós de Fomento, que foron os que o fixeron.

10.- Manifesta que en Lampai, na zona do lavadoiro da Silva, hai pedras levantadas e
fochancas desde fai meses, e que hai outros problemas de cheiros e sumidoiros noutras zonas.
O Sr. Alcalde responde que se mirará.---

11.- Pregunta se hai dereito a que en Fixó os camións de Mahía teñan tan estragadas as
estradas, e di que tamén estropean as beirarrúas, que foron feitas polos veciños.O Sr. Alcalde
responde que, para ben dos veciños que precisan facer obras e necesitan levar camións, non se
limita a tonelaxe dos camións, e que as obras hai que sufrilas para ben de todos.

12.- Di que a seguinte pregunta a aformula en nome do Sr. Tallón: ¿Cómo está o tema da
ponte de Sestelo? Respondeselle que as cousas están no notario. O Sr. Conde dille que deixe ese
notario, que eles lle buscan outro.-

13.- Manifesta que nunha das últimas actas da Comisión de Goberno viu unha factura do
Sr. Gutierrez Aranguren por unha acusación particular, e pregunta de qué se trata. O Sr. Alcalde
responde que cre que debe ser polo caso do cemiterio de Luou e o Sr. Piedra. O Sr. Conde
pregunta por outra factura similar por importe de 393,70 Euros e o Sr. Alcalde di que non ten
datos ó respecto neste momento.-------

14.- Roga que, se aínda quedan cartos, se compren novos selos para os rexistros de
entrada e saída municipal.-----

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e vinte
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario adxunto
que certifico.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO  QUE TIVO  LUGAR O DÍA 17 DE FEBREIRO  DE 2004.----

Na casa do concello de Teo, a dezasete de febreiro
de dous mil catro.--

Sendo as dez horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
en primeira convocatoria o pleno do concello, con
asistencia de quince dos seus membros, sendo o
número legal o de dezasete, a fin de levar a cabo a
sesión extraordinaria convocada para este día.--------

Escusaron a súa asistencia os Sres. Noriega
Sánchez e Bugallo Rodríguez.-------

Asiste o Secretario adxunto da Corporación, D.
Luis Nieto Lago.---

Pola presidencia declárase sesión pública,
pasándose a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -------

 O R D E    D O    D Í A : 

1.-SORTEO  MEMBROS  MESAS ELECCI ÓNS
XERAIS  2.004.- Seguidamente procédese á
elección, mediante sorteo, dos electores que

formarán as dezanove mesas electorais deste concello, co seguinte resultado:--------

DISTRITO 1º SECCION   1º MESA  A

PRESIDENTE: Purificación Blanco Caldas.--
1º VOCAL: Mª Ángeles González Moure.-----
2º VOCAL: Rosana Freire Munín.-----

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Javier Casares Cabanas.--------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Enrique Cid Lozano.--

1º SUPLENTE 1º VOCAL:Juan Fernando Gondelle Márquez.-
2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Gómez Barral.------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Virginia Casares Fernández.--------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: José Emilio Fernández Fuentes.----

DISTRITO 1º SECCION   1ª MESA  B

PRESIDENTE: Susana María Seoane Mera.---
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1º VOCAL: Fernando Méndez Iglesias.--------
2º VOCAL: Amalia Suárez Santos.---

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Marta María Teijeiro Arellano.
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Manuel Martínez Pombo.------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Jaime Sánchez Landeira.--
2º SUPLENTE 1º VOCAL: José Francisco Sánchez-Brunete Varela.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: José M. Rega González.---
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Beatriz Sánchez Iglesias.--

DISTRITO 1º SECCION   2ª MESA  U

PRESIDENTE: Beatriz Cigarrán Vicente.----
1º VOCAL: Víctor Manuel Vázquez Casal.---
2º VOCAL: Cristina Rodríguez Buela.

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Teresa Liñeiras Barreiro.---
2º SUPLENTE PRESIDENTE: José Luis Barreiro Cebey.------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Manuel Ruanova Otero.-
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Marisa Martínez Fernández.--------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Ana Mª Viqueira García.--
2º SUPLENTE 2º VOCAL:José Manuel Jorge Cajaraville.-----

DISTRITO 1º SECCION   3ª MESA   U

PRESIDENTE: Mª Carmen Otero Calvo.------
1º VOCAL: Begoña Martínez García.-
2º VOCAL: Mª Amalia Edreira Tarrío.---------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Francisco Prieto Preciado.------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: José Manuel Gestal Pérez.------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Paula María Santomil Buela.-------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Dolores Tojo López.---------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Eva María Edreira García.
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Francisco José Souto Rial.
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DISTRITO  1º SECCION   4ª MESA  A

PRESIDENTE: Claudia Esther Fontáns López.---------
1º VOCAL: José Manuel Couto Souto.---------
2º VOCAL: José Manuel Gaspar Vaamonde.--

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Beatriz Caamaño Sambade.----
2º SUPLENTE PRESIDENTE:  Enrique José Blanco Gómez.--

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana González Espiño.-----
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Patricia Castelao Ferreiro.

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Jesús Olimpio Giraldez Río.--------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: David Brea Iglesias.-------

DISTRITO 1º SECCION   4ª MESA  B

PRESIDENTE: Manuela Martínez Lijo .------
1º VOCAL: Julio Penas Taboada.-----  
2º VOCAL: Mercedes Sordo Costa.---

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Óscar López Carou.---
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Teresa Viño Vaamonde.---

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Eva Mª Méndez Castelao.-
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Juan Carlos Rey García.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Carmen Mosquera Cerviño .---
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Roi Lata Potel.----

DISTRITO 1º SECCION   5ª MESA  A

PRESIDENTE: Miguel Hervella Vilariño.-----
1º VOCAL: Eladia García Duro.-------
2º VOCAL: José Ramón Bello García .---------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Mónica Choren Sisto.
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Odilia Jorge Baleirón.-

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª del Carmen Balado Freire.------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Lorena Casal Otero.--------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Ángeles Gómez Fernández.----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: César García Montes.------
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DISTRITO 1º SECCION   5ª MESA  B

PRESIDENTE: Francisco Vicente Álvarez.----
1º VOCAL: José Manuel Varela Rey.-
2º VOCAL: Otilia Rodríguez Rey.----

1º SUPLENTE PRESIDENTE: José Manuel Varela de la Fuente.-------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Manuel Suárez Suárez.---------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: José Ramón Quiñoy Pandelo.------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Juan Reinoso Franco.------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Ramón Piedra Silva.-------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Manuel José Villar Barreiro.-------

DISTRITO 1º SECCION   6ª MESA  A

PRESIDENTE: Mª José Alonso Plaza.---------
1º VOCAL: Cristina Hernández López.---------
2º VOCAL: Carlos García Porta.------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Miguel Ángel González Diz.---
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Inés Brizuela Rodicio.

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Nieves Betolaza Mata.
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Fernando Domínguez Castro.------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª del Carmen Fernández Fernández.------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Santiago Cougil Pérez.---

DISTRITO 1º SECCION   6ª MESA  B

PRESIDENTE: Eva Mª Peña de la Frade.------
1º VOCAL: Francisco Luis Pérez López.--
2º VOCAL: Heliodora Villar Rubal.--

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Sergio Pereira Santos.
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Marta Silva Gómez.---

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Cándida Nogueira Cuevas.
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Jorge Seoane Prado.-------
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1º SUPLENTE 2º VOCAL: José Manuel Millares Basadre .----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Dolores Seoane Sanda..---------

DISTRITO 1º SECCION   7ª MESA   U

PRESIDENTE: Raquel Negreira Ferreira.------
1º VOCAL: Mª Dolores López Sánchez.-------
2º VOCAL: Alfredo García Allut.-----

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Elvira Vázquez Fernández.----
2º SUPLENTE PRESIDENTE:Antonio Enevio Regueiro Castiñeiras.--

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Cristina López de Eguilaz Sevilla.-
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Victor Andrés Tobío Barreira.-----

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Dolores Pérez Álvarez.---------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: José Ángel Muñoz Vázquez.-------

DISTRITO 1º SECCION   8ª MESA  U

PRESIDENTE: Alfonso Blanco Leborán.------
1º VOCAL: Francisco Javier Midón Martínez.
2º VOCAL: Elisardo Pereira Fernández.--------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Gonzalo Jorge Mirás.-
2º SUPLENTE PRESIDENTE: M. Delia Liste López.-

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana Conde Rodríguez.----
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Iglesias Nouche.-------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Silvia Iglesias Gil.
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Rosalía Castro Riveiro.---------

DISTRITO  2º SECCION   1ª MESA   A

PRESIDENTE: Miguel Ángel Antonio Montes.--------
1º VOCAL: Juan Alberto Casas Ferreira.-------
2º VOCAL: Manuel Illodo Casais.----

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Josefa Cibeira González .------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Margarita Estévez López .-----

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Manuel Castro Graña.-----

Página 5 de 8



2º SUPLENTE 1º VOCAL:  Juan Manuel Angueira Edreira.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Óscar Botana Felpete.-----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Marta Dolores González Pérez.----

DISTRITO 2º SECCION   1ª MESA  B

PRESIDENTE: Fernando Leira Muíño.--------
1º VOCAL: Ramón Ramos Ferro.----
2º VOCAL: Mª Dolores Sanjurjo Tarrío .-----
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Margarita Martínez Rodríguez.
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Alejandro Rodríguez Castro.---

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Miguel Lueiro Gato.-------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Irene Liñeiras Cuence.----

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Marcos Pascual Camino---
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª del Carmen Paderne Lueiro.----

DISTRITO  2º SECCION   2ª MESA  A

PRESIDENTE: Mª Dina Pedreira Castro.------
1º VOCAL: Juan José López González.--------
2º VOCAL: Carlos Torrado Barros.---

1º SUPLENTE PRESIDENTE: José Vicente Martínez Ferreiro.--------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: M. Carmen Rendo Otero.------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Enrique Barreiro Antonio.---------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: José Luis López García.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Fernando Buela Calvo.----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Dolores Iglesias Sánchez .------

DISTRITO  2º SECCION   2ª MESA  B

PRESIDENTE: Pilar Mendoza Rey.--
1º VOCAL: José Manuel Muíños Touceda.---
2º VOCAL: Mercedes Barreiro Vázquez.-------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Alicia García dos Anjos.--------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Josefina Castro Rey.--
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1º SUPLENTE 1º VOCAL: M. Ángeles Cacheiro Durán.-------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: M. Dolores Cabanas Barreiro.-----

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Carmen Cruz López.----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Carmen Castro Jamardo.--

DISTRITO  3º SECCION   1ª MESA  U

PRESIDENTE: Carlos Conde Miranda.--------
1º VOCAL: Manuel Bendaña Silva.---
2º VOCAL: Manuel Espiño Moure.---

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Jaime Mata Castro.----
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Jesús Rodríguez Rey.-------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Jovita Sánchez Castro.
2º SUPLENTE 1º VOCAL: M. José Camiña Pardal.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Dolores Olaya Rosende Pernas.----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Lorena Castiñeiras Campos.-------

DISTRITO  3º SECCION   2ª MESA A

PRESIDENTE: José Salvador Pardo Martínez.
1º VOCAL: Ángeles Gómez Rial.-----
2º VOCAL: Isabel Yedra Rovira.------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: M. Pilar Alén Garabato.--------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Rocío Botana Iglesias.

1º SUPLENTE 1º VOCAL: José Alfredo Andrés Candanedo.--
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Alfredo José Marcos Pastrana.-----

1º SUPLENTE 2º VOCAL: M. Victoria Riveiro Currais.--------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª José Díaz Rey.

DISTRITO 3º SECCION   2ª MESA  B

PRESIDENTE: Cruz Castiñeiras Rodríguez.--
1º VOCAL: Rosalía Domínguez Iglesias.------
2º VOCAL: Benilde Duarte García.---

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Verónica Campos Souto.-------
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2º SUPLENTE PRESIDENTE: Alejandra Fernández Moraña.-

1º SUPLENTE 1º VOCAL: José Manuel Novio Aldrey.---------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: M. Luisa Salgado Calo.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Manuel Riveiro Fernández.---------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Esteban Quiñoy Vilariño.-

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario adxunto
que certifico.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO  QUE TIVO  LUGAR O DÍA 17 DE FEBREIRO  DE 2004.----

Na casa do concello de Teo, a dezasete de febreiro
de dous mil catro.--

Sendo as dez horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
en primeira convocatoria o pleno do concello, con
asistencia de quince dos seus membros, sendo o
número legal o de dezasete, a fin de levar a cabo a
sesión extraordinaria convocada para este día.--------

Escusaron a súa asistencia os Sres. Noriega
Sánchez e Bugallo Rodríguez.-------

Asiste o Secretario adxunto da Corporación, D.
Luis Nieto Lago.---

Pola presidencia declárase sesión pública,
pasándose a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -------

 O R D E    D O    D Í A : 

1.-SORTEO  MEMBROS  MESAS ELECCI ÓNS
XERAIS  2.004.- Seguidamente procédese á
elección, mediante sorteo, dos electores que

formarán as dezanove mesas electorais deste concello, co seguinte resultado:--------

DISTRITO 1º SECCION   1º MESA  A

PRESIDENTE: Purificación Blanco Caldas.--
1º VOCAL: Mª Ángeles González Moure.-----
2º VOCAL: Rosana Freire Munín.-----

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Javier Casares Cabanas.--------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Enrique Cid Lozano.--

1º SUPLENTE 1º VOCAL:Juan Fernando Gondelle Márquez.-
2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Gómez Barral.------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Virginia Casares Fernández.--------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: José Emilio Fernández Fuentes.----

DISTRITO 1º SECCION   1ª MESA  B

PRESIDENTE: Susana María Seoane Mera.---
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1º VOCAL: Fernando Méndez Iglesias.--------
2º VOCAL: Amalia Suárez Santos.---

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Marta María Teijeiro Arellano.
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Manuel Martínez Pombo.------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Jaime Sánchez Landeira.--
2º SUPLENTE 1º VOCAL: José Francisco Sánchez-Brunete Varela.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: José M. Rega González.---
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Beatriz Sánchez Iglesias.--

DISTRITO 1º SECCION   2ª MESA  U

PRESIDENTE: Beatriz Cigarrán Vicente.----
1º VOCAL: Víctor Manuel Vázquez Casal.---
2º VOCAL: Cristina Rodríguez Buela.

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Teresa Liñeiras Barreiro.---
2º SUPLENTE PRESIDENTE: José Luis Barreiro Cebey.------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Manuel Ruanova Otero.-
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Marisa Martínez Fernández.--------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Ana Mª Viqueira García.--
2º SUPLENTE 2º VOCAL:José Manuel Jorge Cajaraville.-----

DISTRITO 1º SECCION   3ª MESA   U

PRESIDENTE: Mª Carmen Otero Calvo.------
1º VOCAL: Begoña Martínez García.-
2º VOCAL: Mª Amalia Edreira Tarrío.---------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Francisco Prieto Preciado.------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: José Manuel Gestal Pérez.------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Paula María Santomil Buela.-------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Dolores Tojo López.---------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Eva María Edreira García.
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Francisco José Souto Rial.
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DISTRITO  1º SECCION   4ª MESA  A

PRESIDENTE: Claudia Esther Fontáns López.---------
1º VOCAL: José Manuel Couto Souto.---------
2º VOCAL: José Manuel Gaspar Vaamonde.--

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Beatriz Caamaño Sambade.----
2º SUPLENTE PRESIDENTE:  Enrique José Blanco Gómez.--

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana González Espiño.-----
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Patricia Castelao Ferreiro.

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Jesús Olimpio Giraldez Río.--------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: David Brea Iglesias.-------

DISTRITO 1º SECCION   4ª MESA  B

PRESIDENTE: Manuela Martínez Lijo .------
1º VOCAL: Julio Penas Taboada.-----  
2º VOCAL: Mercedes Sordo Costa.---

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Óscar López Carou.---
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Teresa Viño Vaamonde.---

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Eva Mª Méndez Castelao.-
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Juan Carlos Rey García.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Carmen Mosquera Cerviño .---
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Roi Lata Potel.----

DISTRITO 1º SECCION   5ª MESA  A

PRESIDENTE: Miguel Hervella Vilariño.-----
1º VOCAL: Eladia García Duro.-------
2º VOCAL: José Ramón Bello García .---------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Mónica Choren Sisto.
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Odilia Jorge Baleirón.-

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª del Carmen Balado Freire.------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Lorena Casal Otero.--------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Ángeles Gómez Fernández.----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: César García Montes.------
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DISTRITO 1º SECCION   5ª MESA  B

PRESIDENTE: Francisco Vicente Álvarez.----
1º VOCAL: José Manuel Varela Rey.-
2º VOCAL: Otilia Rodríguez Rey.----

1º SUPLENTE PRESIDENTE: José Manuel Varela de la Fuente.-------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Manuel Suárez Suárez.---------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: José Ramón Quiñoy Pandelo.------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Juan Reinoso Franco.------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Ramón Piedra Silva.-------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Manuel José Villar Barreiro.-------

DISTRITO 1º SECCION   6ª MESA  A

PRESIDENTE: Mª José Alonso Plaza.---------
1º VOCAL: Cristina Hernández López.---------
2º VOCAL: Carlos García Porta.------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Miguel Ángel González Diz.---
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Inés Brizuela Rodicio.

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Nieves Betolaza Mata.
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Fernando Domínguez Castro.------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª del Carmen Fernández Fernández.------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Santiago Cougil Pérez.---

DISTRITO 1º SECCION   6ª MESA  B

PRESIDENTE: Eva Mª Peña de la Frade.------
1º VOCAL: Francisco Luis Pérez López.--
2º VOCAL: Heliodora Villar Rubal.--

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Sergio Pereira Santos.
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Marta Silva Gómez.---

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Cándida Nogueira Cuevas.
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Jorge Seoane Prado.-------
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1º SUPLENTE 2º VOCAL: José Manuel Millares Basadre .----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Dolores Seoane Sanda..---------

DISTRITO 1º SECCION   7ª MESA   U

PRESIDENTE: Raquel Negreira Ferreira.------
1º VOCAL: Mª Dolores López Sánchez.-------
2º VOCAL: Alfredo García Allut.-----

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Elvira Vázquez Fernández.----
2º SUPLENTE PRESIDENTE:Antonio Enevio Regueiro Castiñeiras.--

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Cristina López de Eguilaz Sevilla.-
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Victor Andrés Tobío Barreira.-----

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Dolores Pérez Álvarez.---------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: José Ángel Muñoz Vázquez.-------

DISTRITO 1º SECCION   8ª MESA  U

PRESIDENTE: Alfonso Blanco Leborán.------
1º VOCAL: Francisco Javier Midón Martínez.
2º VOCAL: Elisardo Pereira Fernández.--------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Gonzalo Jorge Mirás.-
2º SUPLENTE PRESIDENTE: M. Delia Liste López.-

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana Conde Rodríguez.----
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Iglesias Nouche.-------

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Silvia Iglesias Gil.
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Rosalía Castro Riveiro.---------

DISTRITO  2º SECCION   1ª MESA   A

PRESIDENTE: Miguel Ángel Antonio Montes.--------
1º VOCAL: Juan Alberto Casas Ferreira.-------
2º VOCAL: Manuel Illodo Casais.----

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Josefa Cibeira González .------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Margarita Estévez López .-----

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Manuel Castro Graña.-----
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2º SUPLENTE 1º VOCAL:  Juan Manuel Angueira Edreira.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Óscar Botana Felpete.-----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Marta Dolores González Pérez.----

DISTRITO 2º SECCION   1ª MESA  B

PRESIDENTE: Fernando Leira Muíño.--------
1º VOCAL: Ramón Ramos Ferro.----
2º VOCAL: Mª Dolores Sanjurjo Tarrío .-----
 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: Margarita Martínez Rodríguez.
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Alejandro Rodríguez Castro.---

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Miguel Lueiro Gato.-------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Irene Liñeiras Cuence.----

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Marcos Pascual Camino---
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª del Carmen Paderne Lueiro.----

DISTRITO  2º SECCION   2ª MESA  A

PRESIDENTE: Mª Dina Pedreira Castro.------
1º VOCAL: Juan José López González.--------
2º VOCAL: Carlos Torrado Barros.---

1º SUPLENTE PRESIDENTE: José Vicente Martínez Ferreiro.--------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: M. Carmen Rendo Otero.------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Enrique Barreiro Antonio.---------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: José Luis López García.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Fernando Buela Calvo.----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Dolores Iglesias Sánchez .------

DISTRITO  2º SECCION   2ª MESA  B

PRESIDENTE: Pilar Mendoza Rey.--
1º VOCAL: José Manuel Muíños Touceda.---
2º VOCAL: Mercedes Barreiro Vázquez.-------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Alicia García dos Anjos.--------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Josefina Castro Rey.--
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1º SUPLENTE 1º VOCAL: M. Ángeles Cacheiro Durán.-------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: M. Dolores Cabanas Barreiro.-----

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Carmen Cruz López.----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Carmen Castro Jamardo.--

DISTRITO  3º SECCION   1ª MESA  U

PRESIDENTE: Carlos Conde Miranda.--------
1º VOCAL: Manuel Bendaña Silva.---
2º VOCAL: Manuel Espiño Moure.---

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Jaime Mata Castro.----
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Jesús Rodríguez Rey.-------

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Jovita Sánchez Castro.
2º SUPLENTE 1º VOCAL: M. José Camiña Pardal.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Dolores Olaya Rosende Pernas.----
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Lorena Castiñeiras Campos.-------

DISTRITO  3º SECCION   2ª MESA A

PRESIDENTE: José Salvador Pardo Martínez.
1º VOCAL: Ángeles Gómez Rial.-----
2º VOCAL: Isabel Yedra Rovira.------

1º SUPLENTE PRESIDENTE: M. Pilar Alén Garabato.--------
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Rocío Botana Iglesias.

1º SUPLENTE 1º VOCAL: José Alfredo Andrés Candanedo.--
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Alfredo José Marcos Pastrana.-----

1º SUPLENTE 2º VOCAL: M. Victoria Riveiro Currais.--------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª José Díaz Rey.

DISTRITO 3º SECCION   2ª MESA  B

PRESIDENTE: Cruz Castiñeiras Rodríguez.--
1º VOCAL: Rosalía Domínguez Iglesias.------
2º VOCAL: Benilde Duarte García.---

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Verónica Campos Souto.-------
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2º SUPLENTE PRESIDENTE: Alejandra Fernández Moraña.-

1º SUPLENTE 1º VOCAL: José Manuel Novio Aldrey.---------
2º SUPLENTE 1º VOCAL: M. Luisa Salgado Calo.---

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Manuel Riveiro Fernández.---------
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Esteban Quiñoy Vilariño.-

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario adxunto
que certifico.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 27 DE FEBREIRO DE 2004.--

Na casa do concello de Teo, a vinte e sete de
febreiro de dous mil catro.---------

Sendo as dez horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
en primeira convocatoria o pleno do concello, con
asistencia de todos os seus membros, sendo o
número legal o de dezasete, a fin de levar a cabo a
sesión ordinaria convocada para este día.----

Asiste o Secretario adxunto da Corporación, D.
Luis Nieto Lago.---

Antes de entrar na orde do día, o Sr. Alcalde da
conta do escrito da concelleira Dª Mª da Soedade
Amieiro Rodríguez, que copiado literalmente, di o
que segue:” Mª da Soedade Amieiro Rodríguez,
concelleira do grupo municipal do Bloque
Nacionalista Galego, comunica ó Pleno desta
Corporación a súa renuncia por motivos particulares
ó cargo de concelleira do Bloque Nacionalista
Galego”. O Pleno do concello dase por enterado.----

O Sr. Noriega manifesta que quere agradecer o
traballo da Sra. Amieiro durante estes anos, que ás
veces foi árido e difícil, e suliña que sempre foi unha
persoa preocupada polos intereses xerais e sobre
todo os da parroquia dos Tilos.------

O Sr. Alcalde di que o seu grupo se adhire á
felicitación que acaba de expresar o Sr. Noriega, e no mesmo senso se expresan o Sr. Leis e o
Sr. Parajó.----

O Sr. Leis solicita a palabra por unha cuestión de orde, e di que quere mostrar a súa
sorpresa polo feito de que na orde do día non figuran as mocións dos diferentes grupos, e
pregunta por qué non se incluiron, e se esto responde á ameaza do Sr. Alcalde no pleno anterior
de que se se cansaba de que presentasen iniciativas deste tipo, non as volvería a traer a pleno.
Pide que conste en acta a súa protesta formal, ó tempo que fai entrega ó Sr. Secretario das cinco
mocións presentadas polo PSdeG-PSOE, para que se adxunten á acta, así como ós portavoces
do grupo de goberno e do BNG.-------
 O Sr. Alcalde dá contestación ás palabras do Sr. Leis, o que, copiado literalmente, di o
que segue:”O grupo municipal do Partido Socialista na Corporación de Teo está a presentar
continuamente mocións para ser levadas ó Pleno. A práctica totalidade das mocións presentadas
fan referencia a asuntos de xestión municipal ordinaria, en xeral, reparacións e mellora de
infraestructura e de servicios.=A maioría dos temas propostos nas mocións presentadas non
pasarían de ser rogos que deberían ser expostos no punto correspondente da orde do día das
sesións plenarias ou, se o consideran máis oportuno, por escrito, pero nunca en forma de
mocións para ser debatidas polo pleno e adoptar acordos ó respecto.=O desenvolvemento da
xestión ordinaria do concello corresponde ó Alcalde e ó seu equipo de goberno, e lévase a cabo
tendo en conta as prioridades que o equipo xestor establece e as posibilidades económicas e
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orzamentarias do concello. Se se considera que é preciso levar a cabo unha actuación
determinada, é lóxico plantexala, pero non ten sentido que se faga mediante un debate plenario,
no que, ademais, a adopción de calquera tipo de acordo non vai proporcionar novos medios
para a súa execución. Por desgracia as necesidades son máis que os recursos, polo que hai que
atendelas conforme se poida.=Por outra parte, a elaboración da orde do día das sesións é
competencia da Alcaldía, que non pode nin debe estar mediatizada pola mera presentación de
mocións dos grupos políticos da Corporación, especialmente cando a lei prevé outros
mecanismos de intervención, cales son os rogos e preguntas, cando se trata de asuntos de índole
ordinaria, ou a convocatoria de Sesión Extraordinaria se o que se pretende e debater un asunto
concreto dunha importancia que trascende da mera xestión ordinaria.”.-------

O Sr. Alcalde pídelle ó Sr. Secretario que lea o informe que se lle solicitou ó respecto, e
que copiado literalmente, di o que segue.”No Rexistro Xeral do Concello preséntanse
mocións subscritas polos grupos políticos da oposición relativas a asuntos de xestión
municipal, para a súa inclusión na orde do día das sesións plenarias e debate das
mesmas.=Sen entrar a valora-la procedencia do debate dos asuntos propostos, requírese pola
Alcaldía informe sobre a vinculación que a presentación destas mocións pode supoñer con respecto á
facultade da presidencia para forma-la orde do día das sesións.=FUNDAMENTOS  DE
DEREITO =1. A formación da orde do día dunha sesión plenaria é competencia do presidente
da corporación, como prevé expresamente o artigo 47.2 do Real decreto lexislativo 781/1986, de
18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
réxime local (TRRL).=Á súa vez, o artigo 82 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais (ROF) dispón, entre outras cousas:="1. El orden del día de las sesiones  será fijado por
el alcalde o presidente asistido de la Secretaría. Asimismo, podrá recabar la asistencia de
los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de los tenientes de alcalde,
y consultar si lo estima oportuno a los portavoces de los grupos existentes en la
corporación.="2. En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido
previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la comisión informativa que
corresponda.= "3. El alcalde o el presidente, por razones de urgencia debidamente motivada,
podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los
portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión
informativa, pero en este  supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos
sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día."=O artigo 213 da Lei 5/1997, de 22 de
xullo, de Administración Local de Galicia, en harmonía co disposto no Real decreto lexislativo 781/1986,
establece:="Serán nulos os acordos  adoptados en sesións extraordinarias sobre  asuntos non
comprendidos na súa convocatoria, así como os que se adopten nas sesións ordinarias sobre
materias non incluídas na respectiva orde do día, agás especial e previa declaración de urxencia
feíta polo órgano correspondente,  co voto favorable da maioría absoluta do número legal de
membros da Corporación".=2. Do exame da normativa exposta non se desprende en ningún
momento que se pretendera dotar de automatismo na fixación da orde do día, respecto das
propostas de resolución presentadas para debate e votación, antes da convocatoria do Pleno,
polos grupos da corporación.=Para o correcto análise desta cuestión, ternos que partir da
postura mantida polo Tribunal Supremo. Neste senso, inda que a STS de 24 de xuño de 1987
(Aranzadi 6530) considera obrigatoria para o alcalde a inclusión na orde do día das cuestións
propostas polos membros da corporación, polo contrario, posteriormente, a STS de 10 de marzo
de 1989 (Aranzadi 2006) di:="1. ° El artículo 23.1 de la Constitución española consagra el
derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, ya
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directamente (casos particulares más destacados son el de iniciativa popular del artículo
87.3, los derechos aludidos en el artículo 105 y el del derecho de petición del artículo 29.1), ya
indirectamente por medio de representantes, pero es evidente que este precepto constitucional no
alude a los derechos políticos, individuales o de grupo y de intervención que tengan los
concejales en la Administración municipal.="2. ° Ni el precepto constitucional que
comentamos ni el artículo 140 de la Constitución española señalan las facultades de los
concejales minoritarios en lo que atañe a la redacción del orden del día de las sesiones
ordinarias del Pleno de los ayuntamientos. El ejercicio de tales funciones expresamente
señaladas en/o inferidas de leyes o reglamentos no es materia constitucional, es decir, no son
derechos fundamentales del ciudadano-concejal o del ciudadano-diputado o senador, sino
derechos legales o reglamentarios que se pueden ejercitar únicamente ante la mesa o
presidencia de las asambleas de representantes. Si las leyes o reglamentos establecen vías
demasiado estrechas, de tal modo que en la práctica hagan imposible o muy dificultosa
cualquier participación real y significativa en los asuntos públicos, podría cuestionarse la
constitucionalidad de las normas legales o reglamentarias que impidieran y mermaran
exageradamente tal participación. Sin embargo, la participación no equivale al dominio
individual o de grupo minoritario en la fijación del orden del día, ni, dado el planteamiento
del proceso que nos ocupa, se suscita  duda alguna sobre el sistema legal y reglamentario que
regula la formación de la lista de puntos discutibles en las sesiones  ordinarias."= A redacción
de El Consultor de los Ayuntamientos sostén, nesta orde de cousas, que o alcalde non está
obrigado a incluir as propostas dos membros da corporación, porque:="-No implica excluir del
conocimiento del Pleno un asunto  de su competencia, por haber otro cauce para ello , cual es
la solicitud de pleno extraordinario por la iniciativa de la cuarta parte de la
corporación.="-Lo contrario llevaría al absurdo y dejaría en 'letra muerta' la exigencia de dicho
porcentaje mínimo a que nos venimos refiriendo para convocar un pleno extraordinario,
si remitiendo a Secretaría la propuesta con antelación suficiente el alcalde estuviera
obligado a incluirlo en el orden del día de la sesión a celebrar..."= Desde esta perspectiva,
asumir que o alcalde ven obrigado a trasladar á orde do día dunha forma automática as
propostas que lle presentan os grupos da corporación é descoñece-las regras claves do
funcionamento dos órganos colexiados das entidades locais, sen que poida admitirse que o contrario é
impedí-lo dereito que ten a oposición a participar nos asuntos da corporación, porque, como vamos a ver,
ten para iso os adecuados mecanismos.=En efecto, non hai que esquecer a virtualidade das sesións
extraordinarias convocadas a solicitude da cuarta parte, alomenos, do número legal de membros
da corporación -sen que ningún concelleiro poida solicitar máis de tres anualmente- que veu
afectada a súa regulación pola Lei 11/1999, de 21 de abril, xa que neste caso, de acordo coa nova
redacción do artigo 46.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
(LBRL), a celebración do Pleno non pode demorarse por máis de quince días hábiles desde que
fora solicitado, sen que poida incorpora-lo asunto á orde do día dun Pleno ordinario ou doutro
extraordinario con máis asuntos se non o autorizan expresamente os solicitantes da
convocatoria, cos mecanismos que se prevén de convocatoria automática se o presidente non
procede á convocatoria dentro do prazo sinalado.=Neste caso, polo tanto, si que o presidente se
ve vinculado estrictamente pola petición dun grupo de convocatoria dun Pleno extraordinario,
estando obrigado a recoller na orde do día a proposta que lle presenta o mesmo, suposto
excepcional que está suxeito a que os solicitantes supoñan, alomenos, a cuarta parte do número
legal de membros da corporación e ó límite máximo de tres solicitudes anuais.=Por outra parte,
nas sesións ordinarias tamén se pode proceder ó debate e votación das propostas presentadas
polos grupos da corporación, mediante acordo previo do Pleno que aprecie a súa urxencia,
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adoptado por maioría absoluta (artigo 213 da Lei de Administración Local de Galicia e artigo 51
TRRL).=Pero se estas son as excepcións, estrictamente taxadas, o réxime xeral é o de que a
responsabilidade de fixa-la orde do día corresponde ó presidente e, ó mesmo tempo, o de que os
asuntos teñen que vir previamente dictaminados polas comisións informativas -o artigo 126
ROF sinala que os dictames das comisións informativas teñen carácter preceptivo e non
vinculante, salvo os asuntos non dictaminados por razóns de urxencia a que se refire o
devandito artigo 82.3 deste mesmo regulamento-, órganos complementarios que teñen por
obxecto o estudio, informe ou consulta dos asuntos que han de ser sometidos á decisión do
Pleno, así como o seguimento da xestión do presidente, da Xunta de Gobemo Local ou dos
concelleiros que ostenten delegacións, como determina o artigo 32.2 LBRL.=Da interpretación
lóxica e sistemática destes preceptos, dedúcese, en consecuencia, que no espírito do lexislador
non puido estar o feito de que se estableza un réxime taxado e limitativo para as convocatorias
de plenos extraordinarios para asuntos solicitados polos membros da corporación, ou que se
requira maioría absoluta para incluir un asunto que non figura na orde do día nunha sesión
ordinaria, e que, absurdamente, fose obrigatorio incluir un asunto nos termos que propoña un
grupo só polo feito de presentalo antes da convocatoria do Pleno, sen máis
matices.=CONCLUSIÓN=Do exame dos antecedentes e da normativa aplicable despréndese
que a formación da orde do día polo Sr. Alcalde-Presidente desta corporación non está
vinculada nin comprometida polas mocións presentadas polos grupos políticos, sendo
potestativa a súa inclusión no mesmo. A alternativa dos grupos políticos, no seu caso, sería a
súa presentación pola vía de urxencia, e a súa inclusión tería que ser aprobada pola maioría
absoluta dos membros da corporación.”.--------

O Sr. Parajó pide a palabra e di que quere darlle as gracias ó portavoz do PSdeG-PSOE,
que quere obviar a 903 votantes, posto que a el non lle entregou ningún documento, cando ós
outros grupos si llos entregou. O Sr. Leis, por alusión, manifesta que xa dixo en varias ocasións
que o seu grupo aplicaría unha política de tolerancia cero coa inmoralidade. En canto ó informe
da Secretaría, di que eles non van a entrar en discusións legais, e que chegado o caso recurrirían
diante dos órganos competentes, cun recurso de amparo diante do Valedor do Pobo e da
Consellería correspondente. Cre que o Sr. Secretario está facendo unha valoración persoal e
sesgada do tema, e que, igual que el fai esa interpretación, hai argumentos xurídicos para
defender a tese contraria. Manifesta que na exposición de motivos da Lei 11/99, que modifica á
Lei 7/85, na exposición de motivos literalmente di: ”... Se clarifican las competencias del Pleno,
se refuerzan las funciones de control por parte de éste mediante una mayor frecuencia  de sus
sesiones ordinarias y se establece el carácter preceptivo de los órganos de estudio, informe y
seguimiento de la gestión del Alcalde o del Presidente y de sus órganos delegados en los
Ayuntamientos de los municipios de más de 5.000 habitantes...”. Segue dicindo que se modifica
o artigo 46.2, e que na modificación undécima, dedicada á  “Actividade de control do Pleno”,
engádese a letra e) coa seguinte redacción ”En los plenos ordinarios la parte dedicada al control
de los demás órganos de la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciadora
de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su
caso, en su regulación, la participación de todos los grupos municipales en la formulación de
ruegos, preguntas y mociones”. Finalmente, menciona que unha sentencia do Tribunal Superior
de Xustiza de Cataluña fai tamén unha interpretación diferente da que fai o Sr. Secretario. O Sr.
Alcalde di que ata agora sempre se troxeron as mocións, pero que estas últimas que presentou o
grupo socialista son competencias da Alcaldía, e que polo tanto non deberían traerse como
mocións.O Sr. Leis responde que o Sr. Alcalde ten unha interpretación, que non é a mesma ca
do grupo socialista, e que seguirán traendo este tipo de mocións.--------
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O Sr. Noriega di que o seu grupo tamén se sinte agraviado por esta resolución, xa que
eles tamén tiñan unha iniciativa que non foi incluida. Facendo unha valoración política, opina
que isto fai tradición á traxectoria do Sr. Alcalde e ó seu talante, que non valora o traballo dos
demais. Cre que isto representa un recorte dos dereitos demográticos dos concelleiros dos
grupos minoritarios, que son oito dos dezasete desta corporación. Di que existe unha verdadeira
inactividade do grupo de goberno, xa que nos plenos ordinarios só se presentan iniciativas dos
grupos da oposición, e que buscarán amparo legal á indecencia política, xa que houbo uns
importantes recortes para realizar o seu traballo. O Sr. Alcalde insiste en que as mocións se
seguirán traendo como sempre, pero non as que se refiran ás competencias da Alcaldía. O Sr.
Noriega opina que se lles pisoteou a súa iniciativa, que en parte está tratada no punto segundo
da orde do día de hoxe. -------

A Sra. Bugallo solicita unha cuestión de orde  e manifesta que a Secretaría é desta
corporación e non do grupo de goberno, e di que non se poden facer interpretacións sesgadas e
restrinctivas da  lei, que este non é un bo punto de partida para o Sr. Secretario. O Sr. Secretario
responde que nada máis lonxe da súa intención que facer unha interpretación sesgada ou
partidista, e di que isto o consultou e que está bastante cotexado. Cre que ó mellor se pode
chegar a outras conclusións, pero que el opina que non. Segue dicindo que a lei de
administración local de Cataluña é como a de Aragón, pero non como a de Galicia, e que a
sentencia do T.S.X. á que fixo mención o Sr. Leis refírese á Lei de Administración Local de
Cataluña.-----

O Sr. Parajó manifesta que hai que respectar os turnos de intervención, xa que non van
falar todo uns e os outros nada. Cre que é bo que se admitan mocións, sempre que sexan
interesantes e boas para os veciños.---- 

Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte 

 O R D E    D O    D Í A : 

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.
O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. Edís presentes desexa formular observacións  

ó borrador da acta das sesións que tiveron lugar os días 29 de xaneiro e 17 de febreiro pasados, e
que foron distribuidos coa convocatoria da actual.------

A Sra. Amieiro manifesta que non se recolle o que se aprobou respecto á “Ordenanza
fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio das escolas infantís municipais”, e que no
artigo 5 (“Estimación das rendas, tarifas, descontos e exencións), onde di: “O prezo mensual de
cada hora en que se incremente o horario normal será de 13,75 euros/mes”, debe engadirse:”Por
cada hora solta que se incremente, o prezo será de 2 euros”.----

O Sr. Conde di que na páxina seis, no apartado a) existe un erro de transcripción na
votación, e que, onde di: “A Corporación municipal, por nove votos a favor(dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea
Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), catro en contra(dos Sres. Noriega
Sánchez, unanimidade dos membros asistentes, sendo o número legal o de dezasete, acorda:...”,
debe dicir: “A Corporación municipal, por nove votos a favor(dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), catro en contra (dos Sres. Noriega Sánchez e
Sisto Edreira e das Sras. Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez), e catro abstencións(dos Sres.
Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge), acorda:...”.----
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O Sr. Conde continúa dicindo que nesa acta non se recollen o espírito e o talante do que
foi a sesión, nin tampouco o ton de ameaza que por momentos mostrou o Sr. Alcalde, nin o
conciliador que por veces demostrou. O Sr. Alcalde respóndelle que unha acta é un resume do
que se tratou nunha sesión, e que non hai que recoller todo. O Sr. Conde remata dicindo que no
apartado de “Rogos e preguntas”, na súa última intervención, onde di “...se compren novos
selos para os rexistros de entrada e saída municipal”., debe dicir “... se compren novos selos en
galego para os rexistros de entrada e saída municipal”.---------

O Pleno do concello, por unanimidade, acorda aproba-lo borrador da acta da sesión do
17 de febreiro tal e como foi redactada, e a do día 29 de xaneiro, unha vez recollidas as
modificacións propostas, e que se rexistren no libro correspondente.----

2.- DAR CONTA CONVOCATORIA CONCURSO PLAZAS HABILITACIÓN
CARACTER NACIONAL .-

O Sr. Alcalde dá lectura ó Decreto da Alcaldía de data seis de febreiro de dous mil catro,
que copiado literalmente, di o que segue:”Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do
Concello de TEO, (A Coruña)=RESOLVÍN, en cumprimento do establecido no Real Decreto
1732/1994, de 29 de xullo, que regula a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter nacional, e en uso das atribución conferidas polo artigo 21.1.g) da
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 11/1999,
de 21 de abril, e pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de Medidas para a modernización do
goberno local:=Primeiro) Aproba-las Bases da convocatoria para a provisión das prazas
reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional vacantes nesta Corporación,
Secretaría, Intervención e Secretaría Adxunta, mediante concurso ordinario de méritos. Os
anexos 1, 2 e 3 recollen as respectivas bases para cada unha das prazas.=Segundo)Procederá súa
convocatoria de conformidade coas bases aprobadas e nos termos establecidos no RD
1732/1994.”------

O Sr. Sisto solicita a palabra por unha cuestión de orde, e di que a regulamentación
que se usa para “dar conta” deste asunto non é real, e da lectura ó artigo 13 do R.D.
1732/1994, e di que as competencias neste tema lle corresponden ó pleno. Di que o día
26-01-04 o seu grupo presentou unha moción na que se fai referencia expresa a todo isto, e le
a antedita moción. Opina que a raiz desta moción, se fai todo en dez días. O Sr. Secretario
respóndelle que está confundido, xa que o artigo 22 da Lei 7/85 aparece modificado na Lei
11/99, e que as competencias son xenéricas. A Sra. Bugallo opina que se colleu unha
interpretación restrictiva, e que o artigo 22 ó que fai mención o Sr. Secretario non foi
modificado, e que sobre este tema se expresa claramente o “Aranzadi” ó referirse ó apartado
de “selección e formación”.

O Sr. Leis di que o seu grupo ten que adherirse ó dito polo grupo municipal do BNG, e
cre que isto obedece á torpeza política do grupo de goberno nun tema que debería quedar á
marxe de interpretacións partidistas. Segue dicindo que se alegra de que se convoquen estas
prazas. Cita o artigo 99 da Lei de Bases de Réxime Local, no seu parágrafo cinco, e manifesta
que o parágrafo seguinte separa o que é a Corporación do que é o Presidente. Opina que se
deberían evitar discusións entre os grupos políticos e o Sr. Secretario, e cre que este é unha
víctima da torpeza política do grupo de goberno, que ninguén quere poñer trabas, pero que
non se deberían facer as cousas así, senón de acordo coa lei.-

A Sra. Bugallo toma a palabra para dicir que isto non debería traerse para “dar conta”,
senón que tería que ser levado a Comisión. O Sr. Secretario dille que isto se pode falar ata a
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saciedade, pero que antes da Lei 11/99 e despois dela, cando se fala de “corporación local”, se
pode estar facendo referencia a calquera dos tres órganos colexiados que a integran, e que son
o Pleno, a Comisión de Goberno e o Alcalde.--------

O Sr. Parajó pregúntalle ó Sr. Secretario se considera que esta orde do día está
correctamente feita, e este respóndelle que si; pregúntalle se hai que votar neste punto, e o
Sr.Secretario responde que cre que xa que é competencia da Alcaldía, non hai que votar.-------

O Sr. Sisto solicita a paalabra por unha cuestión de orde e di que o Sr. Alcalde
tampouco trouxo a relación de postos de traballo, o cal consideran que non é legal segundo o
R.D. 834/2003, e pregunta se existe esa relación. Respondeselle que non.-----

O Sr. Parajó cre que o grupo que non estea de acordo neste tema, ten outros
mecanismos á súa disposición.------

O Sr. Leis expresa o rogo de que, ante a controversia plantexada sobre a competencia
ou non da Alcaldía neste asunto, e salvo que haxa moita presa, se debería retirar este punto
para chegar a un acordo unánime, que sería bo para todos. O Sr. Alcalde responde que o
punto non se vai retirar e que simplemente se trata de dar conta, o cal xa queda feito.-   

O Sr. Alcalde pregunta se algún grupo ten mocións para presentar por urxencia, e o
Sr.Leis di que o seu grupo vai presentar as cinco que non se lle incluiron na orde do día deste
pleno.------

MOCIÓN PSdeG-PSOE SOBRE “MEDIDAS PARA AFONDAR NA
PARTICIPACION DEMOCRATICA DOS CIDADANS NA VIDA POLITICA MUNICIPAL
COMO MANIFESTACION DO PLENO EXERCICIO DE CIDADANÍA POR PARTE DOS
VECIÑOS E VECIÑAS DE TEO”.

O Sr. Leis da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Medidas para afondar na
participación democrática dos cidadáns na vida política municipal como manifestación do
pleno exercicio de cidadanía por parte dos veciños e veciñas de Teo”.---------

Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse oito votos a favor(dos Sres.
Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira, e das
Sras.  Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que non se aproba  a urxencia e non se
inclúe na orde do día.-------

O Sr. Noriega solicita explicación de voto e di que vota a favor porque as mocións
tiñan que estar incluidas na orde do día.-----

MOCION PSdeG-PSOE SOBRE ACTUACIONS URXENTES NA ZONA OESTE DA
PARROQUIA DE CACHEIRAS.-------

O Sr. Leis da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Actuacións urxentes na zona
oeste da parroquia de Cacheiras(lugares: vilar, Laxes, O Sisto, Guldrís, Constenla, Lamas,
Monte, Pedrouso, Cruces, A Igrexa, Requián, O Sebe e Urbanización “Augas Mansas”.--------

Neste momento sae da sala o Sr. Noriega.----

Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse sete votos a favor(dos Sres.
Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge e Sisto Edreira, e das Sras.  Amieiro
Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín
Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas,
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Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que non se aproba  a urxencia e non se inclúe na orde do
día.---------

Volve a  entrar na sala neste momento o Sr. Noriega Sánchez.--

MOCION PSdeG-PSOE SOBRE GASTOS APROBADOS NA COMISION DE
GOBERNO.-

O Sr. Leis da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Gastos aprobados en varias
Comisións de Goberno”.------

Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse oito votos a favor(dos Sres.
Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Noriega Sánchez, Rego Jorge e Sisto Edreira, e das
Sras.  Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que non se aproba  a urxencia e non se
inclúe na orde do día.-------

MOCION PSdeG- PSOE  SOBRE A PROPOSTA DE ACCIONS POLITICAS
ORIENTADAS ÁS MULLERES EN CONMEMORACION DO DIA INTERNACIONAL DA
MIULLER, O DÍA 8 DE MARZO.----

O Sr. Leis da lectura á moción do PSdeG-PSOE  sobre a “Proposta de accións políticas
orientadas ás mulleres en commemoración do Día Internacional da Muller, o día 8 de marzo”.---

O Sr. Alcalde di que desde os servicios sociais municipais se levan a cabo moitas accións
e actividades encamiñadas á muller, polo que non ve a urxencia desta moción.--

Neste momento sae da sala o Sr. Cajaraville Campos.--
Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse oito votos a favor(dos Sres.

Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Noriega Sánchez, Rego Jorge e Sisto Edreira, e das
Sras.  Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao
Fuentes e Parajó Liñares), polo que resulta un empate. Repítese a votación con igual
resultado, que é resolto co voto de calidade do Sr. Alcalde, que é en contra, polo que non se
aproba  a urxencia da moción e non se inclúe na orde do día.

Neste momento volve á sala o Sr. Cajaraville Campos.--------

MOCION DO PSdeG-PSOE SOBRE ACTUACIONS URXENTES NO LUGAR DE
BALCAIDE-CALO.--------

O Sr. Conde da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Actuacións urxentes no
lugar de Balcaide-Calo”.---

Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse oito votos a favor(dos Sres.
Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Noriega Sánchez, Rego Jorge e Sisto Edreira, e das
Sras.  Amieiro Rodríguez e Bugallo Rodríguez) e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez,
Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro,
Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que non se aproba  a urxencia e non se
inclúe na orde do día.-------
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3.- ROGOS E PREGUNTAS .---------

Toma a palabra en primeiro lugar o Sr. Noriega e di que se nega a que o seu traballo o
reduzan a ser meras comparsas, e que, polo tanto, o seu grupo se vai negar a usar este punto de
“Rogos e preguntas”, para que se recoñeza o seu dereito a traballar.-----

Toma agora a palabra o Sr. Leis, e:-----
1.- Opina que o feito de non traer as mocións por parte do Sr. Alcalde non obedece a

razóns legais, senón a razóns políticas, amañadas polo grupo de goberno e quen o apoia, e que
isto evidencia a debilidade política do Sr. Alcalde. Cre que se trata de estrangular a acción
política da oposición, e que o Sr. Alcalde evidencia o seu talante e debilidade, porque carece de
proxecto político, e ten que recurrir a isto para que non poidan traballar polo ben xeral. Dille ó
Sr. Alcalde que non vai conseguir o seu obxectivo e que responsabiliza desta situación tanto ó
Sr. Alcalde como ó seu socio de goberno, non así ó resto do grupo de goberno.Cre que o Sr.
Alcalde está abrindo un foxo moi grande entre el e os grupos da oposición, e que iso o vai pagar
o grupo de goberno, que o Sr. Alcalde está acumulando descrédito, e que está arrastrando ó
grupo popular coas súas torpezas.------

2.- Pregunta se o Sr. Alcalde cre razonable, oportuno e sensato que se gastaran por agora
no mantemento da páxina web case un millón duascentas mil pesetas. Di que pediu esa
información o 14-02-04, que tiña que fixarse unha data para vela, e que non se fixou, pero que
segundo  o artigo 15.b) do R.O.F.non é necesaria autorización.O Sr. Alcalde respóndelle que
non sabe como está o tema. O Sr. Leis manifesta que, para ilustrar ó Sr. Alcalde, ten que dicirlle
que non ten nada en contra das empresas de Teo, que se trata dun problema de responsabilidade
política; que ten informes de diversas persoas que se mostraron abraiadas con este custo de
mantemento, que esta páxina é de dominio da persoa que a mantén e que a día de hoxe non
aparece o contrato, que deben estar agardando a fabricalo. Di que estivo investigando un pouco,
para ser riguroso, e que resulta que o copropietario desta empresa é José Luis García, que foi de
primeiro suplente na lista do Partido Popular nas pasadas eleccións locais, e que no obxectivo
social desta empresa non figuran moitas das actividades que facturan para o concello, e que
ascenden  a máis de vinte e cinco mil euros(cursos de formación, confección de diplomas para
cursos, reparacións de equipos informáticos, etc.). Segue dicindo que este señor é tamén o
propietario do supermercado que factura case tódolos productos que se compran en servicios
sociais. Opina que hai máis supermercados ós que se lle podería comprar e di que a orde de que
se lle compre a este supermercado foi do Sr. Alcalde e pregúntalle se isto lle parece ético para o
interese xeral. O Sr. Alcalde respóndelle que non ten agora datos sobre estes temas, pero que ata
agora se ten a potestade para aprobar algúns gastos, e pregúntalle se hai algún papael no que se
dea a orde de comprar todo nese supermercado. Di que ó Sr. Leis se lle contestará sobre os
gastos que pregunta cando se reúna toda documentación.--------

3.- Pregunta se lle parece que é aplicar un bo criterio facer os gastos que se fixeron na
festa cabalar, cando hai outras necesidades no concello. O Sr. Alcalde respóndelle que se trata
dunha festa consolidada deste fai moitos anos, que hai moita xente amante do cabalo e que con
eles se organiza un concurso e se entregan uns trofeos, que é unha festa á que acude moita
xente, tanto de dentro como de fóra do concello.--------

4.- Pregunta cal foi a aportación de Fomento nas obras da estrada da Pedreira. O Sr.
Alcalde di que cre que unhas oitocentas mil pesetas, pero que non o sabe fixo, que eses datos
llos poden facilitar nas oficinas municipais. O Sr. Leis pregunta se se foi a ver o resultado desas
obras, e o Sr. Alcalde respóndelle que primeiro os membros do grupo municipal socialista
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armaron un follón para que se asfaltase, o que se fixo, pero que non deu tempo a que repisara,
polo que onde está o alcantarillado se foi para abaixo e agora hai que amañalo. O Sr. Leis di que
efectivamente hai que asfaltar, pero que hai que facelo ben, polo que se tirou cos cartos.

5.- Di que polas obras que se fixeron na Igrexa de Calo, se tiraron varios muros, que se
volveron a facer, e pregunta por que un muro se fixo de pedra e os outros non. Respondeselle
que a ampliación da estrada se fixo co consentimento dos veciños, e coa condición de facerlles
os muros, que esa é unha estrada perigosa, e que alí había un cruceiro, e que á señora á que se
lle fixo o muro de pedra foi porque xa o tiña de pedra, aínda que estaba recebado por fóra.
Finaliza dicindo que nos gastos desa obra tamén se inclúen outras cousas, como o tendido
eléctrico cara o cemiterio, o cambio do cruceiro, etc. O Sr. Leis di que comeza a coñecer a
historia de Teo e que hai que mirar se ese cruceiro sempre estivo detrás dun valo, que estiveron
alí e que hai que ver se esas obras xustifican o gasto de sete millóns e medio de pesetas. O
Sr.Alcalde  di que se trata de obras incluidas en plans da Deputación, que cando se pediron os
setenta e pico de millóns e se dixo aquí nun pleno, nadie apostaba que os iban dar, pero que os
deron. Segue didindo que o pleno da Deputación aproba as obras con contagotas, que mandan
os proxectos e se fan as obras, pero que el non é técnico e non vai entrar a valorar a cuestión do
prezo.---------

6.- Pregunta se despois do resultado que deron as últimas obras feitas, lle parece de
recibo que se adxudiquen a maioría das obras á empresa “Transportes y Maquinaria C.P., S.L.”,
que nin sequera é de Teo. O Sr. Alcalde responde que hai empresa en Teo que se adica a facer
ese tipo de obras e que están moi saturados, que cando hai un plan da Deputación se lles reparte
ás dúas empresas, que a empresa de Teo, cando foi de facer estas obras, estivo un mes de
vacacións. O Sr. Leis manifesta que eles non están en contra destas empresas, pero que esta
empresa está tendo resultados que están aí para ver. O Sr. Alcalde responde que se unha obra
repisa, xa se farán cargo dela.-

7.- Pregunta qué persoas foron invitadas ó xantar do Sr. Mallo, e respondeselle que se
invitou ás autoridades, tamén ás da universidade e á corporación, que logo o Sr. Mallo tiña
potestade para convidar ós seus familiares e amigos, e que nese gasto vai incluido tanto o
aperitivo como a comida posterior, que non foi un despilfarro. O Sr. Leis opina que esta é unha
cuestión de racionalidade do gasto, e que ó mellor, en vez de convidar a cincocentas persoas,
tería que terse convidado só a cen, posto que hai grandes necesidades para gastar os cartos
noutras cousas. O Sr. Conde pregunta qué autoridades universitarias asistiron, e o Sr. Alcalde
respóndelle que agora non o sabe, que simplemente dixo que se lles fixera a invitación.-

Toma neste momento a palabra o Sr. Tallón, e:

1.- Opina que as mocións presentadas polo grupo socialista non é que sexan
competencia da Alcaldía,  senón que son unha cuestión de incompetencia da Alcaldía.--

2.-Pregunta cómo están as contas do ano 2002, que parece que están sen liquidar, e
cándo se vai traer o orzamento do ano 2004. Segue dicindo que parece que hai certo malestar
entre os proveedores pola demora no pago, que nos tempos de D. Ignacio se chamaba á xente
para que viñera cobrar, e que agora é a xente a que se farta de chamar, e tarda en cobrar.
Respondeselle que os presupostos estarán listos nun mes máis ou menos. O Sr. Tallón recorda
que hai que aprobar as contas do ano 2002 e respondeselle que se está neso.-----

3.- Di que o “Club Patinaxe Arreguizo”leva tempo solicitando que se lle arranxen as
instalacións onde practican e compiten, xa que a federación llo esixe. O Sr. Alcalde responde
que hai uns técnicos no concello que son os que teñen que dicir se é factible para o resto do
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polideportivo, que tamén se dixo que había unha rotura e era unha xunta de dilatación, que ten
que habelas. Manifesta que o tema da pintura se está mirando, que hai que ver como se fai para
que logo non haxa problemas e confusións para o resto das actividades.

4.- Pregunta se se vai facer algo na pista de Caxade a Nespereira, que está mal.
Respondeselle que primeiro pasaron camións  para unhas obras e que se asfaltará, porque
efectivamente está mal. O Sr. Tallón di que no mesmo caso está a pista de Sestelo a Caxade, que
calquera día pode haber un accidente. O Sr. Alcalde responde que xa foi a vela o concelleiro
desa zona, pero que as empresas non veñen cando un quere.----

5.- Pregunta cómo está o tema da ponte de Sestelo, xa que se se trata dun problema de
notario, di que eles teñen un localizado en Cacheiras. O Sr. Alcalde respóndelle que foi esta
semana con seis veciños, polo tema do campo de fútbol de Oza, e que agora hai que avisar a
eses señores, e ir ó banco. O Sr. Tallón pregunta se esa ponte verá a luz, e respondeselle que ten
que vela, que o transporte escolar ten que pasar por alí.

Toma a continuación a palabra o Sr.  Conde Tarrío, e:--
1.- Di que en Fixó se fixeron as cousas con tanta premura, que sen embargo seguen o

varais dos pinos colgando e non hai moita luz, polo que pode haber algún problema.-----
2.- Pregunta se hai algún problema para facer o enganche á rede xeral en Osebe, e o Sr.

Alcalde respóndelle que cre que falta o permiso de Medio Ambiente, de Augas de Galicia.-------
3.- Di que el, cando di algo, ten testigos, e que no anterior pleno denunciou que unha

persoa, ó lado do muíño de Vilaverde, estivo vertendo á arqueta desde un tractor. Manifesta que
o colleron os veciños, e que lles dixo que tiña permiso do Sr. Alcalde e do Sr. Parajó. O Sr.
Alcalde responde que esa é unha acusación seria, que el non sabe nada dese tema, pero que,
polo que dixo o Sr. Castroagudín, parece ser que é o vertido dun pozo negro, e que se é así, cre
que é legal verter nunha alcantarilla. O Sr. Parajó pide a palabra por alusións, e di que el non deu
permiso a ninguén para facer nada  porque non ten potestade para iso, e que tampouco falou
deste tema con ninguén. O Sr. Alcalde dille ó Sr. Conde que cando falen de algo así, que traian
papeis que o demostren. O Sr. Conde suxire que se debería selar a arqueta, e respondeselle que
se mirará para ver que se fai ó respecto.---------

4.- Pregunta para cando está previsto o alcantarillado para enfrente do “Bar Moar”, en
Osebe. O Sr. Alcalde responde que a valoración está feita, pero que non é algo que se poida
facer dun día para outro, que haberá que esperar a metelo nun plan, ou a que haxa dotación
presupostaria.---------

5.- Manifesta a súa satisfacción de que se amañasen algunhas cousas en Balcaide,
despois de que eles presenasen unha moción ó respecto. O Sr. Alcalde respóndelle que as
cousas non se fan polas mocións do grupo socialista, xa que se fose así, non chegarían varios
presupostos. Di que parece que van traer outra sobre a parroquia de Lucí, solicitando cousas
que xa están plantexadas e estudiadas polo grupo de goberno, como o tema do alcantarillado.
opina que hai que ir facendo as cousas pouco a pouco, porque son un ben para os veciños, e
non porque o diga o grupo socialista nas súas mocións. O Sr. Conde cre que o grupo de
goberno non le as mocións, xa que sempre poñen que as cousas se fagan progresivamente, e de
acordo coas disposicións orzamentarias.---

6.- Di que no pleno anterior, na pregunta número trece da súa intervención en “Rogos e
preguntas”, fixo referencia a varias facturas, e que respecto a unha de importe 393,70 Euros, o
Sr. Alcalde respostou que nese momento non tiña datos; o Sr. Conde pregunta se xa se teñen
datos, e o Sr. Alcalde respóndelle que non, que iso haberá que miralo nas oficinas municipais.---
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7.- Manifesta que en Balcaide, ó terreo onda a “Urbanización Leiras” lle esvara todo o
que ven do monte. O Sr. Alcalde responde que esa pista é de Concentración Parcelaria, e que se
mirará o tema tan pronto a entreguen, que en Cacheiras, que había os mesmos problemas,
asfaltaron dez ou quince metros nas saídas para solucionalo, polo que supón que en Calo farán
o mesmo, e que, mentras non as entreguen, o único que o concello pode facer é tapar algún
bache.---------

Toma de seguido a palabra o Sr. Rego, e.-------
1.- Expresa o rogo de que se tome en consideración a proposta de accións políticas

orientadas ás mulleres en commemoración do Día Internacionala da Muller, o día 8 de marzo, e
da lectura ó que, copiado literalmente, di o que segue:”A data do día 8 de marzo ven sendo
considerada unha data emblemática no recoñecemento dos dereitos das mulleres, así como na
reivindicación da igualdade entre homes e mulleres, como principio básico na construcción
dunha sociedade máis xusta e equilibrada.=A conmemoración deste día debe servir tamén de
recoñecemento ó esforzo e contribución de tódalas mulleres que ó longo de historia favoreceron
o camiño cara a igualdade.=Os avances conseguidos, gracias ó impulso de políticas a favor da
igualdade de dereitos e oportunidades e as importantes transformacións que se levaron a cabo
desde os inicios da nosa democracia e no marco constitucional, deben consolidarse.=Neste
camiro non pode haber retrocesos. O papel que as institucións deben xogar nel é fundamental e
necesario para garantir a igualdade de dereitos entre homes e mulleres, á vez que debe estimular
e fomentar a participación e presencia activa das mulleres no proceso de transformación e
cambio que a sociedade require.=Existen aínda graves carencias básicas e estructurais no ámbito
da incorporación ó mundo laboral, en materia de violencia de xénero, na conciliación da vida
laboral e familiar, na participación política e na toma de decisións que inciden negativamente no
desenvolvemento e integridade de milleiros de mulleres. A non superación das trabas e os
obstáculos que a sociedade lles presenta, está a dificultar o exercicio pleno dos seus dereitos,
facendo que o noso sistema democrático se sinta disminuido, e non estea a recoñecer a
plenitude dos seus dereitos a máis da metade da poboación.=A modo de exemplo, as mulleres
españolas teñen a taxa de desemprego máis alta, cun 15,70 % o que nos sitúa preto de sete
puntos de diferencia coa media europeo (no caso concreto do concello de Teo, a taxa de paro
femenina está 6 puntos por riba da masculina: un 12,9 % fronte a un 7% ). As mulleres novas a
pesar de pertencer a unha das xeracións mellor formadas, deben superar maiores trabas que os
varóns da súa mesma idade á hora de encontrar un emprego. A discriminación salarial segue a
estar nun 25% e, como botón de mostra da desigualdade, baste citar a cifra de mulleres obxecto
de todo tipo de abusos ou asasinadas por violencia de xénero, que ano tras ano se ve
incrementada, así como o número de denuncias presentadas.”----

2.- En relación co anterior, pregunta se se vai crear en Teo un Centro de Información á
Muller, que desenvolva labores de información, formación e actividades como campañas contra
a violencia de xénero, educación familiar, orientación para o emprego, cursiños de formación
profesional, uso das novas tecnoloxías, etc.; pregunta se se vai crear e desenvolver un Consello
Municipal para a Igualdade de Sexos, de tal maneira que os homes e mulleres de Teo
interesados neste eido poidan dispor dun instrumento eficaz de participación política para o
plantexamento das súas propostas e o seu desenvolvemento práctico na vida cotiá dos seus
concidadáns; pregunta se se van organizar campañas para fomentar o asociacionismo para a
igualdade de sexos. O Sr. Alcalde responde que o grupo de goberno sempre demostrou estar en
contra de todo tipo de violencia, e que desde os Servicios Sociais municipais se están levando a
cabo moitas actividades encamiñadas ás mulleres, como talleres de autiestima, charlas sobre a
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violencia, conferencias sobre a saúde, como por exemplo a charla sobre o cáncer de mama, etc.
O Sr. Rego pregunta se o Sr. Alcalde non cre oportuna a creación dun consello para a igualdade
de sexos, e este respóndelle que se mirará o tema. O sr. Rego pregunta quá actividades se teñen
previstas para a conmemoración do día oito de marzo, e o Sr. Alcalde responde que non ten
datos agora, que iso se pode consultar nos Servicios Sociais.---

3.- Pregunta se o Sr. Alcalde ten algunha valoración sobre as denuncias públicas por
intereses urbanísticos no trazado da variante da C-541. O Sr. Acalde responde que se fixeron
unhas acusacións que van ser obxecto de medidas legais. O Sr. Rego pregunta qué pasa coa
alternativa que se aprobara en pleno, e o Sr. Alcalde responde que foi á Consellería cos veciños,
e que neste momento sabe o mesmo que pode saber o Sr. Rego, pola prensa.----

Toma finalmente a palabra o Sr. Parajó, e:------
1.- Manifesta que quere expresar unha reflexión: di que lle extraña que doia que se fagan

obras, e que se fagan na parroquia de Calo, porque lle parece mentira que habendo concelleiros
de Calo, se traian iniciativas xerais, e que logo, á hora da verdade, se critique todo o que se fai en
Calo.------

2.- Di que el non pode despilfarrar cartos, como di nas pancartas do PSdeG-PSOE,
porque non ten competencias nos cartos do concello, e que lle parece mentira o comportamento
dalgunha das persoas que portan esas pancartas.-------- 

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO  LUGAR O DÍA 26 DE MARZO DE 2004.-------

Na casa do concello de Teo, a vinte e seis de marzo
de dous mil catro.--

Sendo as dez horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
en primeira convocatoria o pleno do concello, con
asistencia de dezaseis dos seus membros, sendo o
número legal o de dezasete, a fin de levar a cabo a
sesión ordinaria convocada para este día.----

Asiste o Secretario adxunto da Corporación, D.
Luis Nieto Lago.---

Antes de abrirse a sesión, o Sr. Leis fai entrega ó
grupo do BNG das mocións presentadas polo seu
grupo durante este mes, e o Sr. Parajó solicita a
palabra para dicir que unha vez máis, o
PSdeG-PSOE trata de ningunear a novecentos tres
veciños de Teo, que votaron a IN Teo, pero que non
o van conseguir.----

O Sr. Alcalde da conta das últimas paralizacións de
obra, que son as seguintes:-

- A D. José Estévez Suárez, por construcción
dunha placa nova no lateral da vivenda, sen a
correspondente licencia municipal.-

- A D. Jorge Manuel Rey Rivas, por
desenvolvemento de actividade industrial incluida no
regulamento de actividades clasificadas, sen a
correspondente licencia municipal.--

- A Dª Florinda Varela Cutrín, por construcción de muro de bloque revestido, sen a
correspondente licencia municipal.----  

Pola presidencia declárase sesión pública, pasándose a coñecemento e resolución dos
asuntos incluídos na seguinte 

 O R D E    D O    D Í A : 

1.-ACTA  DA SESIÓN ANTERIOR.-

O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. Edís presentes desexa formular observacións
ó borrador da acta da sesión que tivo lugar o 27 de febreiro pasado, e que foi distribuido coa
convocatoria da  actual.--------

O Sr. Leis manifesta que no apartado de “Rogos e preguntas”, no punto 5º, cando falaba
de obras realizadas na parroquia de Calo, onde dixo”... e que hai que ver se esas obras xustifican
o gasto de sete millóns e medio de pesetas...”, falta por engadir que se refería as obras realizadas
no lavadoiro de Cesar e en Mouromorto.-------

A Sra. Bugallo di que no punto segundo, durante a súa intervención, onde di: “...A Sra.
Bugallo toma a palabra para dicir que isto non debería traerse para “dar conta”, senón que tería
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que ser levado a Comisión...”, debería dicir: “ “...A Sra. Bugallo toma a palabra para dicir que
isto non debería traerse para “dar conta”, senón que tería que ser levado a Pleno...”.------

Segue dicindo que tamén no punto segundo non se recolleron as citas do Aranzadi, que
ela leu textualmente, e que son: Onde di: “A Sra. Bugallo opina que se colleu unha
interpretación restrictiva, e que o artigo 22 ó que fai mención o Sr. Secretario non foi
modificado, e que sobre este tema se expresa claramente o Aranzadi ó referirse ó apartado de
“selección e formación”...”, debe dicir: ”A Sra. Bugallo opina que se colleu unha interpretación
restrictiva, e que o artigo 22 ó que fai mención o Sr. Secretario non foi modificado, e que sobre
este tema se expresa claramente o Aranzadi no artigo 98 da Lei 7/1985: “Las Corporaciones
locales aprobarán las bases del concurso, con inclusión de los méritos específicos...” Di que esa
mesma Lei diferencia entre o Capítulo III: “Selección e Formación dos funcionarios con
habilitación de carácter nacional e sistema de provisión de prazas” e o Capítulo IV: “Selección
dos restantes funcionarios e reglas sobre provisión de postos de traballo”. “.-----

Finalmente, referenciando ese mesmo punto, manifesta que tamén se debe recoller,
durante a súa última intervención, a súa nova referencia ó Aranzadi, e que onde di: “ O Sr.
Secretario dille que isto se pode falar ata a saciedade, pero que antes da Lei 11/99 e despois dela,
cando se fala de “corporación local”, se pode estar facendo referencia a calquera dos tres
órganos colexiados que a integran, e que son o Pleno, a Comisión de Goberno e o Alcalde”,  
non se recolleu a súa resposta, que é a que segue:” A Sra. Bugallo contesta que sobre este tema
se expresa claramente o Aranzadi (que mostra ó Sr. Secretario), que aclara que cando a Lei
11/1999 modifica un artigo, coma no artigo 102, leva unha nota abaixo, especificando que é
competencia do Alcalde, e que esta aclaración non aparece no capítulo anterior cando se refire
ós habilitados de carácter nacional.”.--

Toma agora a palabra o Sr. Parajó e di que na súa última intervención en “Rogos e
preguntas”, non se recolleu a parte final da mesma, e que, onde di: ” ... e que lle parece mentira o
comportamento dalgunha das persoas que portan esas pancartas.”, debe dicir: “... e que lle
parece mentira o comportamento dalgunha das persoas que portan esas pancartas, xa que son a
esposa e os familiares dalgún concelleiro do PSdeG-PSOE, e algunhas persoas que se
presentaron na lista desa formación.”.-

O Pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o
de dezasete, acorda aprobar o borrador da acta da sesión do 27 de febreiro, unha vez recollidas
as modificacións propostas, e que se rexistre no libro correspondente.--

2.- ACTIVIDADE  CLASIFICADA .---------
O Sr. Alcalde da conta do expediente promovido por Dª. MARIA CRISTINA LOPEZ

MARTIN, en virtude de instancia nº 2264 de data 04-09-03, solicitando licencia municipal para a
instalación, apertura e funcionamento dunha VIVENDA COMUNITARIA DA 3ª IDADE,
actividade comprendida no Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e
Perigosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de novembro.--------

O Sr. Secretario manifesta que na Comisión Informativa o tema quedou sobre a mesa,
porque quedaron de aclararse certos aspectos. Di que había un informe desfavorable de
Sanidade e que logo, a raíz dun escrito da promotora, emitiron informe favorable, xa que
Sanidade dixera que non apreciaba no proxecto a  información que botaba en falta e que ó final
si que estaba. O Sr. Alcalde le unha nota aclaratoria ó respecto do arquitecto municipal, na que
se di que as deficiencias sinaladas por Sanidade se atopan na modificación do proxecto
orixinal.------
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 O Sr. Tallón  pregunta se este é un informe firmado polo arquitecto, e o Sr. Secretario
responde que non é un informe, que é unha simple aclaración.-

A Sra. Bugallo manifesta que a petición de licencia só afecta á reforma que se realiza , xa
que é o único proxecto que se presenta, e di que supón que se comprobou se ten licencia de
actividade clasificada anterior, que é obrigatoria.O Sr. Secretario di que el non o comprobou
pero que se pode consultar nas oficinas municipais, cousa que manda facer neste
momento.------

O Sr. Leis di que por parte da Consellería se di que ese papel non é válido. O Sr.
Secretario responde que mencionaran que no proxecto non aparecían determinadas cousas, e
que a señora aclara que si están. O Sr. Leis cre que o informe da señora non fai referencia ó
proxecto, e que debería haber un informe técnico da persoa encargada do proxecto.------

Tras consultarse o tema nas oficinas municipais, comunícaselle ó Sr. Secretario de que
non existe expediente de actividade clasificada anterior a este.-

A Sra. Bugallo pide que se deixe este asunto sobre a mesa, e que se complete o
expediente.---

O Pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o
de dezasete, acorda deixar o tema sobre a mesa.---------

3.-ADQUISICIÓN DE PARCELA PARA AFECTACION  A CAMIÑO PUBLICO .-

Dada conta do expediente que se tramita para a adquisición da parcela segregada nº
348-1 do plano xeral parcelario da zona de concentración parcelaria de S. Miguel de Rarís,
propiedade de D. José Marcos Becerra Iglesias, que se describe así:-----

"Parcela número 348-1 do Plano Xeral de Concentración Parcelaria da zona de S. Miguel
de Rarís, terreo  dedicado a labradío, (hoxe a camiño), ó sitio de “Las Presas”. Linda polo Norte,
cauce de rego e camiño existente; Sul, río; Este, o resto da finca matriz, e Oeste, Florinda Bueno
Riveiro(344) e saída a camiño construido polo Servicio N. de C.P. e O.R. Ten unha extensión
superficial de trece áreas e seis centiáreas”.-----

RESULTANDO: Que o presuposto ordinario deste concello para o ano 2.003,
prorrogado ó 2004, ascende a seis millóns cento cincuenta e seis mil trescentos setenta e seis
Euros (6.156.376,00 Euros).--

RESULTANDO: Que os bens descritos foron avaliados polo perito agrícola D. Luis
Moreira Matos na cantidade de  9.142 Euros .-

RESULTANDO que a causa da compra se xustifica pola necesidade de manter o camiño
aberto por esa propiedade.-----

O Sr. Alcalde di que este tema ven dos tempos de D. Ignacio, en que se veu a necesidade
de facer unha pista para unir Rarís coa Florida, e que esta tiña que pasar pola leira dun señor de
Rarís, ó que parece ser que se lle prometeu darlle unha masa común, e que non se fixo
finalmente, polo que agora se quere solucionar isto, xa que a pista está feita e se lle pasou por
enriba da leira deste señor, que fixo unha oferta.--------

O Sr. Secretario informa de que na Comisión Informativa se deixou o tema sobre a
mesa, xa que existían certas discrepancias.-----

O Sr. Leis di que as discrepancias seguen existindo.-----
O Sr. Noriega mostra a súa extrañeza de que isto se faga agora, despois de case trinta

anos, e di que o dono da leira colleu o tema no límite de tempo, xa que, despois de cumpridos
trinta anos, non tería dereito á permuta. O Sr. Alcalde responde que ese señor está en Bos Aires,
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e que maandou agora un poder. O Sr. Noriega manifesta que o seu grupo sabe que neste tema
non se trata de especulación urbanística, e que tan só lles extraña a tardanza.----

O Sr. Leis manifesta que pola súa parte non hai problema en solucionar un erro
procedimental doutra corporación. O Sr. Alcalde dille que esa corporación, naquel momento, o
fixo de palabra, e que despois daquela non se fixo nada. O Sr. Leis reitera que o seu grupo non
ten inconvinte en compensar esa situación, pero que teñen moi serias dúbidas sobre as
medicións da superficie ocupada. Opina que, dada a orografía do terreo nese punto, a superficie
baleira resulta inservible, xa que baixa en terraplén. O Sr. Alcalde di que pode servir se logo
Concentración a xunta noutro lugar, ou que pode quedar para futuras ampliacións. O Sr. Leis
pide que se faga unha nova medición e logo unha estimación, e que neste momento, tal e como
están as cousas, a postura do seu grupo será a abstención.-------

O Sr. Parajó opina que esta operación ten outra vertente, e di que fai anos este tema se
levou a pleno como unha permuta, que ó señor se lle ofreceu unha masa común e tamén que se
quedara coa finca, pero que se botaron as cousas abaixo, porque lles pareceu excesivo, e que o
tema quedou sobre a mesa ata agora. Manifesta que alí non hai ningún terraplén, pero que o que
non sabe é se a valoración é correcta. Di que o señor lle ten que dar ó concello mil trescentos e
pico metros, e que non se vai coller menos, que cando se trouxera a pleno se veu que a finca con
esa pista collía máis valor, e que por iso se botou atrás o asunto.---------

O Sr. Sisto ironiza dicindo que está vendo que a palabra de Teo vale moito, xa que dura
trinta anos, e que a oposición chega a estes temas con aprensión, posto que en cousas normais,
que non deberían plantexar problemas, se atopan con fallos, e que por iso, loxicamente, se
preocupan sempre en buscarlle as pintas ás cousas. Manifesta que non se ten o prezo da leira, e
que se deberían realizar novas medicións, que se poderían coller menos metros, pero que tamén
habería que plantexar entón que durante trinta anos non se lle pagou ó señor un aluguer. Di que
o seu grupo se vai abster para que isto tire para adiante.---------

O Sr. Leis cre que as cousas non se poden facer así, e que hai que empezar a atallalas, e
que o seu grupo non tería problemas en apoiar este tema, se existise un informe técnico sobre a
superficie a ocupar e unha estimación do prezo. O Sr. Alcalde responde que existe unha
tasación dun perito agrícola, no que se fai referencia a eses aspectos. O Sr. Leis di que, de
tódolos xeitos, segue insistindo na ocupación da superficie. O Sr. Alcalde reitera que queda
unha zona para unha posible ampliación, e o Sr. Leis, finalmente, di que a pista vai recta, pola
extrema, e que o dono non sae perxudicado.----

O Sr. Parajó opina que o primordial é o interese xeral, e que doutro xeito os veciños
terían que ir dar a volta a Pontevea, e que hai que coller os 1.306 metros a ese prezo.----

CONSIDERANDO que na substanciación do expediente se observaron tódalas
prescricións legais.---

Visto que a Comisión de Facenda decidiu deixar o tema sobre a mesa para o seu
posterior debate no Pleno, o Pleno do concello, por  nove votos a favor(dos Sres. Blanco
Martínez, Castroagudín Valladares, Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea
Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares) e sete abstencións( dos Sres. Noriega
Sánchez, Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e da Sra. Bugallo
Rodríguez), sendo o número legal o de dezasete e o de asistentes o de dezaseis, acorda:--------

1º.- Prestarlle exacta conformidade ó valor asignado á finca polo périto agrícola D. Luis
Moreira Matos.--------

2º.- Aproba-la compra da finca nº 348-1 do Plano xeral da zona de concentración
parcelaria de S. Miguel de Rarís, propiedade de D. José Marcos Becerra Iglesias,  no prezo total
de nove mil cento corenta e dous euros.---------
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3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
outorgar escritura pública e para continuar os demais trámites do expediente.---

4º.- Que, dado que o valor dos bens obxecto de compra non excede do vintecinco por
cento do presuposto anual da Corporación, se lle dea conta do expediente á Consellería da
Presi- dencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, en cumprimento do disposto no art.
109.1 do Regulamento de Bens das Entidades Locais.---------

Antes de entrar en “Rogos e preguntas”, o Sr. Alcalde inquire se algún grupo ten
mocións para presentar pola vía de urxencia. O Sr. Noriega di que o seu grupo ten tres e o Sr.
Leis manifesta que o seu grupo ten outras tres.

   - MOCION DO BNG SOBRE A SENTENCIA QUE ANULA OS ACORDOS
MUNICIPAIS TOMADOS PARA A INSTALACION DUNHA PLANTA DE COMBUSTION
DE BIOMASA EN PONTEVEA.-----

O Sr. Noriega da lectura á moción do BNG sobre “A sentencia que anula os acordos
municipais tomados para a instalación dunha planta  de combustión de biomasa en Pontevea”, e
di que a urxencia se xustifica porque a sentencia se coñeceu a finais do mes pasado, e que é
obriga do grupo de goberno o dala a coñecer. Di que se falou deste tema en pleno, e que esixe
unha xustificación por parte do grupo de goberno, que amparou esta actuación. O Sr. Alcalde
responde que a sentencia está recurrida, e que polo tanto, el non se vai pronunciar ata que haxa
unha sentencia firme.

Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse sete votos a favor (dos Sres.
Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e da Sra.
Bugallo Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e
Parajó Liñares), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na orde do
día.--

O Sr. Parajó solicita explicación de voto, e di que vota en contra da urxencia porque lle
parece que é un tema que hai que debatir en profundidade, e pide que isto se inclúa na orde do
día do primeiro pleno que se celebre despois deste.-----

O Sr. Leis solicita a palabra por unha cuestión de orde, e di que houbo un pequeno erro,
xa que ó Sr. Cajaraville concérnelle directamente o asunto, e non debería estar presente no
momento da votación.---------

O Sr. Alcalde di que se anula a votación que se efectuou, e o Sr. Cajaraville abandona a
sala.-

Repítese a votación da urxencia da moción, e  acádanse sete votos a favor (dos Sres.
Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e da Sra.
Bugallo Rodríguez), e oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que
non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na orde do día.------

O Sr. Parajó solicita explicación de voto, e repite a argumentación dada na votación
anulada.------

O Sr. Noriega solicita a palabra por unha cuestión de orde, e di que lle resulta curioso
que o seu grupo estea hoxe cun concelleiro menos, e que se mandara á Xunta Electoral a
documentación para conseguir a credencial do novo concelleiro do BNG aínda o 17 de marzo,
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vinte días despois do anterior pleno, e cre que esta neglixencia administrativa podería ser
interesada.---

Neste momento volve á sala o Sr. Cajaraville.--

- MOCION DO BNG SOBRE A ADECUACION DA CONTABILIDADE Á ICAL E
SOBRE A INFORMATIZACIÓN DO REXISTRO MUNICIPAL.------

O Sr. Sisto da lectura á moción do BNG sobre “A adecuación da contabilidade á ICAL
(Instrucción de contabilidade para a Administración Local) e sobre a informatización do
Rexistro Municipal.--

O Sr. Alcalde non considera urxente a moción, e di que estas cousas xa se están facendo,
que van vir agora un novo Secretario e unha Interventora, e que xa se están tratando estes
temas.---------

Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse sete votos a favor (dos Sres.
Noriega Sánchez, Sisto Edreira, Leis Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío e Rego Jorge, e da Sra.
Bugallo Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e
Parajó Liñares), polo que non se aproba a urxencia desta moción, e non se inclúe na orde do
día.--

O Sr. Parajó solicita explicación de voto, e di que votou en contra porque se está levando
a contabilidade cun programa da Deputación, e que vai vir moi pronto unha nova Interventora.-

O Sr. Noriega solicita a palabra por unha cuestión de orde, e di que se está limitando o
proceso democrático nesta corporación, xa que as moción só se poden traer por urxencia, e que
o que se presenta son cousas normais. O Sr. Alcalde responde que estas mocións se presentaron
cando xa estaba feita a orde do día, e que as que non sexan competencia da Alcaldía, se traerán
a vindeiros plenos.------

4.- MOCION  DO BNG SOBRE O SERVICIO DE COMUNICACIÓNS E TV POR
CABLE NA URBANIZACION  DOS TILOS .--------

O Pleno do concello, por unanimidade dos dezaseis asistentes, sendo o número legal o
de dezaste, acorda aprobar a urxencia da moción do BNG sobre “O servicio de comunicacións e
TV por cable na Urbanización dos Tilos”, polo que se inclúe na orde do día. O Sr. Sisto dalle
lectura á mesma, e que copiada literalmente, di o que segue:”A finais do ano 2000, na
urbanización dos Tilos, a empresa R de telecomunicacións levou adiante as obras necesarias
para a canalización soterrada e rexistro da rede de fibra óptica.=Este servicio considerábase
necesario por unha boa parte dos veciños e supoñía un paso importante tanto no acceso da
cidadanía ás novas tecnoloxías como na ruptura dos monopolios e a ampliación da oferta e da
libre competencia no eido das telecomunicacións.  Este pleno municipal mesmo se preocupou
pola necesidade evidente de que este servicio se prestara a toda a urbanización e non só a unha
parte dela, como ocorrera por aquel tempo coa rede do gas.=Sen embargo, tres anos despois e
realizada a infraestructura básica (incluso coas molestias que as obras para estas supuxeron), o
servicio segue sen estar disponible. Recoñecendo que non é estrictamente unha competencia
municipal, o BNG considera que o Concello si pode xogar un importante papel dinamizador e
de interlocución que posibilite a máis rápida solución dos problemas que poideran existir.= En
consecuencia, o grupo municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte
acordo:=1.-Que a Alcaldía, en representación do conxunto da Corporación, realice as xestións
necesarias coa empresa ou coas institucións que poideran estar afectadas, co obxecto de que no
prazo máis breve de tempo o conxunto da urbanización dos Tilos poida desfrutar do acceso a
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Internet e á telefonía mediante a fibra óptica (instalada desde fai máis de tres anos).=2.-Que se
aproveite esta ocasión para negociar e propiciar a extensión da fibra óptica ó conxunto do
territorio do Concello, prioritariamente á ampla zona urbana creada nos últimos anos na zona de
Montouto-Cacheiras.”---------

O Sr. Alcalde manifesta que a Alcaldía leva tempo preocupándose deste e doutros temas
na zona.------

O Sr. Sisto opina que esta é unha cuestión clara, e que o seu grupo asume que o grupo
de goberno algunha preocupación terá neste senso, pero que do que se trata é de que o Alcalde
se sinta respaldado pola corporación. Di que tampouco se fai nesta moción unha crítica expresa
ó grupo de goberno para que a moción poida ser consensuada.----

O Sr. Alcalde di que fixo moitas xestións coa empresa “R” e tamén con “Gas Galicia”, e
que responderon que non tiñan clientes na parte baixa da urbanización como para que lles
resultase rentable dar o servicio, e que ve ben a moción, polo que a vai respaldar.--------

O Sr. Leis tamén mostra o seu apoio á moción.-
O Sr. Parajó móstrase de acordo, xa que se fixo a negociación noutras ocasións, e non

houbo maneira, polo que considera importante que se reitere.--
A Sra. Bugallo cre que o apoio da corporación pode servir como argumento para lograr o

servicio a outros núcleos, como Montouto e Cacheiras, que dependerá de que estas empresas
cumplan os seus compromisos nos Tilos.-------

Sometida a votación, a moción é aprobada por unanimidade dos dezaseis asistentes,
sendo o número legal o de dezasete.---

5.- MOCION  DO PSdeG-PSOE  SOBRE O PRONUNCIOMENTO  DO PLENO A
FAVOR DA DENUNCIA PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
PARA ERRADICAR UN FOCO CONTAMINANTE NO LUGAR DE
PAREDES(LUCI). --

O Sr. Leis da lectura á moción do PSdeG-PSOe sobre “O pronunciamento do Pleno a
favor da denuncia presentada polo grupo municipal socialista para erradicar un foco
contaminante no lugar de Paredes (Lucí), que copiada literalmente, di o que segue:”O Grupo
Municipal Socialista, ante os problemas sociais, de saúde e medioambientais que provocan os
vertidos e incineracións dunha granxa porcino ubicada no lugar de Paredes (Lucí), presentou
recentemente unha denuncia diante do Concello, o SEPRONA e a Consellería de Medio
Ambiente co obxecto de que "as autoridades competentes, municipais e autonómicas, tomen
as decisións pertinentes encamiñadas a intervir con carácter de urxencia para solucionar
axeitada  e definitivamnente este gravísimo problema que é causa de fondo malestar entre os
numerosos veciños/as afectados".= O Pleno da Corporación Municipal de Teo, ademais de
manifestar o seu apoio explícito a esta denuncia, comprométese a utilizar tódolos resortes legais
ó seu alcance e tódolas enerxías co fin de lograr a definitiva erradicación das causas que xeneran
este foco contaminante que tantos prexuízos veñen ocasionando ó noso medioambiente así
como graves trastornos ó vecindario máis directamente afectado.”.--

O Sr. Leis manifesta que este é un problema que se ven arrastrando, e que descoñece por
qué non se aplicaron antes os mecanismos oportunos.--
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O Sr. Alcalde di que hai cousas que non se saben, e que agora chegou a denuncia, e se
mandou inmediatamente a tódolos organismos que poden ter competencias no asunto, polo que
se mostra de acordo coa urxencia da moción.--

Sometida a votación a urxencia da moción, esta apróbase por unanimidade dos dezaseis
asistentes, sendo o número legal o de dezasete, polo que se inclúe na orde do día.--------

O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que sen que sirva de precedente vai apoiar
unha moción do PSdeG- PSOE porque o BNG ten hoxe un concelleiro menos.-

Sometida a votación, a moción é aprobada por unanimidade dos dezaseis asistentes,
sendo o número legal o de dezasete.---

O Sr. Noriega opina que hai que revisar para que non suceda isto noutros lugares do
concello.-----

O Sr. Alcalde manifesta que os que queiran ter este tipo de actividade, que miren de
facer as cousas ben.--

-MOCIÓN  DO PSdeG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS NA PARROQUIA DE LUCI.---
O Sr. Tallón da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Actuacións na parroquia de

Lucí”, e di que esta moción se presentou en tempo é forma, e que moitas das cuestións foron
plantexadas polos veciños no concello, e non tiveron resposta, e que se mostran as carencias
para que se vexa que as hai.---

O Sr. Alcalde di que o tema da granxa xa está en marcha coa denuncia e os demais
trámites feitos, que o tema do transporte se está falando coa Dirección Xeral de Transportes, e
que o resto das cousas son competencia da Alcaldía, polo que non ve a urxencia desta moción.--

Sometida a votación a urxencia da moción, acádanse sete votos a favor (dos Sres. Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira e da Sra.
Bugallo Rodríguez), e nove en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares,
Cajaraville Campos, Mata Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e
Parajó Liñares), polo que non se aproba a urxencia, e non se inclúe na orde do día.--

O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que se necesita un plan de obras xeral por
parroquias.---

Neste momento sae da sala o Sr. Cajaraville Campos.--

- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS URXENTES NO LUGAR DE
FOLGUEIRAS(CALO).-------

O Sr. Rego da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Actuacións urxentes no lugar
de Folgueiras(Calo)”. ---------

Sometida a votación a urxencia da mesma, acádanse sete votos a favor (dos Sres. Leis
Carlés, Tallón Mesías, Conde Tarrío, Rego Jorge, Noriega Sánchez e Sisto Edreira e da Sra.
Bugallo Rodríguez), e oito en contra (dos Sres. Blanco Martínez, Castroagudín Valladares, Mata
Iglesias, Aller Suárez, Cea Ferreiro, Vázquez Pallas, Cao Fuentes e Parajó Liñares), polo que
non se aproba a urxencia, e non se inclúe na orde do día.---
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O Sr. Parajó solicita explicación de voto e di que sabe que hai deficiencias en Folgueiras,
pero que, como xa dixo, cre que hai que facer un estudio sobre as necesidades urxentes de todo
o concello.--

O Sr. Alcalde di que para un plan da Consellería de Agricultura pediron varios
proxectos, e que entre eles se mandou un da zona de Folgueiras, pero que, sería por razón de
presuposto da Consellería, aprobaron o da zona de Bamonde, pero que os restantes se mirará de
incluilos noutros plans e actuacións. En canto á pista de Folgueiras, manifesta que foron varios
concelleiros a ver o sitio, e que o presuposto xa está case ultimado para facer o arranxo.------

Volve neste momento a entrar na sala o Sr. Cajaraville Campos.
 

6.- ROGOS  E PREGUNTAS .---------

Toma en primeiro lugar a palabra o Sr. Noriega, e:------
1.- Di que se alegra de que hoxe se aprobasen, co apoio do grupo de goberno, dúas

mocións presentadas polos grupos da oposición, pero que, sen embargo, lle parece grave o que
sucedeu coa moción pola planta de biomasa, xa que o Sr. Alcalde debería ter dado conta ó
pleno da sentencia, e roga que se faga. O Sr. Alcalde respóndelle que o grupo de goberno non
vai adiantar ningún acontecemento mentras non haxa sentencia firme. O Sr. Noriega continúa
dicindo que esta sentencia fai moitas referencias a como se levan as cousas por este concello, e
que o tema os atinxe a todos como corporación. O Sr. Alcalde insiste no dito anteriormente. O
Sr. Noriega di que xa pasaron varios anos e que a planta funciona, que xa se falara disto nun
pleno anterior, aprobándose o asunto con máis votos que os do grupo de goberno, tal e como se
reflicte na acta daquela sesión, na que tamén quedou clara a postura do grupo municipal do
BNG. Cre que se debería tomar en serio esta sentencia, xa que un membro da Xunta de
Goberno Local é tamén parte interesada no tema. O Sr. Alcalde responde que calquera membro
da Xunta de Goberno pode ter ó mesmo tempo unha empresa. O Sr. Noriega cre que se están
amparando certas actuacións, e o Sr. Alcalde responde que non están amparando ningunha
actuación. O Sr. Noriega opina que se está simplificando unha cousa que é moi complexa, e que
tódolos actos administrativos feitos no tema por este concello son declarados nulos na
sentencia. O Sr. Alcalde repite que mentras non haxa unha sentencia firme non se vai
pronunciar, e o Sr. Noriega pregúntalle que vai pasar cando haxa esa sentencia firme. O Sr.
Alcalde respóndelle que non o sabe, que no seu momento se verá. O Sr. Noriega cre que se está
proporcionando cobertura administrativa ós que incumplen a lei. O Sr. Cajaraville toma a
palabra e di que o Sr. Noriega ten emprendida unha persecución persoal contra el, e que parece
que os obreiros non lle preocupasen, que viven dun soldo mensual da súa empresa. O Sr.
Noriega respóndelle que non lle veña agora con demagoxias, posto que o BNG sempre se
caracterizou pola defensa dos intereses dos obreiros, e que hai unha sentencia ó respecto, polo
que non se trata de facer demagoxia. O Sr. Cajaraville di que se está facendo unha comisión de
investigación, e que polo tanto non se deberían mandar panfletos afirmativos de ningún feito, e
insiste en que se trata dunha persecución persoal. O Sr. Noriega remata reiterando que non se
pode amparar legalmente esta situación.-----

2.- Di que sabe que houbo certas irregularidades laborais cos traballadores do concello,
xa que algúns traballadores, que pasaron a funcionarios, foron dados de baixa como laborais, e
logo non se lles deu de alta de novo. Segue dicindo que os traballadores se enteraron por
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casualidade, e que logo houbo que enmendar as cousas, coa conseguinte multa, e cre que resulta
grave que isto se produza. O Sr. Secretario responde que os temas do persoal laboral os leva
unha xestoría, e o dos funcionarios, un funcionario da corporación, e que este caso afectou a
dous policías, ós que, cando aprobaron as oposicións, ninguén deu de alta, a dúas
administrativas, que foi o mesmo caso, pero que durou menos dun mes, e a el mesmo. O Sr.
Noriega congratúlase de que o tema se solventase e que os traballadores non perdesen os
dereitos, e pide que se vixile isto.------

Toma agora a palabra a Sra. Bugallo, e:---------
1.- Di que na zona de Cacheiras, xunto ó campo de fútbol o alumeado público resulta

insuficiente, o que causa perigosidade e inseguridade. O Sr. Alcalde responde que non houbo
ningunha queixa, que pode ser un problema de tensión, pero que se toma nota.--

Toma neste momento a palabra o Sr. Sisto, e:--
1.- Expresa unha reflexión: parece ser que as prazas de Interventor e Secretario van a ser

cubertas. O Sr. Alcalde dille que é certo, pero que aínda non tomaron posesión. O Sr. Sisto
manifesta que a Alcaldía fixo o proceso, que lle parece algo curioso que a praza de Secretario
estivera cuberta durante sete anos de maneira accidental por un funcionario, e que agora, de
repente, temos un Secretario, unha Interventora e un Secretario Adxunto. O Sr. Alcalde
responde que se recurriu a contratar á persoa que ocupa a Secretaría Adxunta actualmente,
porque se considerou necesario nese momento, e que se agora veñen o Secretario e a
Interventora, farán falla todos. O Sr. Secretario di que se creou a praza de Secretario Adxunto no
presuposto, e que algo antes el viña desempeñando, como funcionario que é, labores de
formación e asesoramento. O Sr.  Sisto pregunta cándo se aprobou o presuposto, e
respóndeselle que foi o vinte e catro de outubro. O Sr. Sisto pregunta cándo foi a toma de
posesión do Sr. Secretario Adxunto, e respondeselle que foi o nove de xaneiro. O Sr. Sisto
pregúntalle desde cando leva desempeñando funcións neste concello, e respondeselle que desde
setembro. Pregunta quén decidiu que en setembro se contratase a este señor, e se se realizaron
pagos polos seus servicios. O Sr. Secretario responde que se informou favorablemente unha
comisión de servicios, e que, mentras non era notificada a resolución desta, que estivo por aquí
botando unha man, e que logo a comisión veu denegada. O Sr. Sisto volve a preguntarlle se
recibiu retribucións, e respóndelle que si. O Sr. Sisto pregunta se é legal esta contratación, ou
tiña que pasar polo pleno. O Sr. Secretario responde que cre que non tiña que pasar polo pleno.
O Sr. Sisto dille que  a Lei de Bases de Réxime Local é moi clara sobre isto, tal e como se
desprende do artigo 22 (“Competencias do pleno”), e que este tema si tiña que pasar polo pleno.
O Sr. Secretario di que non se fixo unha contratación como tal, senón que simplemente se
requeriron os seus servicios mentras se tramitaba unha comisión de servicios. O Sr. Sisto
manifesta que non se trata dunha cuestión persoal contra o Sr. Secretario Adxunto, senón que o
Sr. Alcalde debería entonar o “mea culpa”, xa que se buscou un mecanismo dubidoso, cando
non costaba nada facer as cousas legalmente, e se levaba tanto tempo pedindo un Secretario. O
Sr. Alcalde dille que el ten potestade para pedir asesoramento. O Sr. Secretario di que, en todo
caso, a irregularidade, de existir, sería a mesma aínda que pasase polo pleno, que el é
especialista en contabilidade e que estivo nesta situación noutros concellos, facendo labores de
formación a funcionarios locais, e cre que hai que ter coidado coa terminoloxía que se emprega,
cando se fala de contratacións. O Sr. Sisto remata dicindo que, de tódolos xeitos, non lle vai dar
máis voltas ó asunto.-------
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2.- Di que o día tres se fai unha orde de paralización das obras de D. José Estévez en
Seixos-Luou, que se lle transmite aínda o día doce, e cre que debe haber unha causa moi
xustificada para haber tal retraso. Di que esta persoa, mentras tanto, continuou facendo a obra,
polo que pide unha maior eficacia nas órdenes de paralización, xa que senón se xera un clima de
inseguridade.

3.- Comenta que nun pleno anterior se falou da necesidade de poñer unha marquesiña á
beira do “Club Los Tilos”, e pregunta cómo vai este tema. Respondeselle que se falou cos
responsables desta entidade, e que parece que van deixar facela dentro do seu muro, e que se
está niso.-----

4.- Cre que se está xerando unha situación preocupante, pois acaban de deixar sobre a
mesa o tema dunha vivenda que se viña agora tentar regularizar como residencia da terceira
idade, e que non se trata de ser alarmistas, pero que se poden producir situacións preocupantes.
O Sr. Alcalde di que cre que está pechada, e o Sr. Sisto pensa que habería que asegurarase, que
non costa nada facer unha inspección “in situ”.---------
 5.- Roga que se pinte a sinalización horizontal no cruce de Solláns, xa que a xente que
pasa ocasionalmente non sabe como continúa a estrada e cal das dúas ten preferencia. O Sr.
Alcalde dille que unha é do concello, pero que a outra é da Deputación. O Sr. Sisto respóndelle
que a do concello é a que ten a prioridade, e que non costa nada sinalizala ben. O Sr. Alcalde
pide que se tome nota.---------

Toma a continuación a palabra o Sr. Leis, e :---

1.- Expresa unha reflexión: di que hai que ter en conta as contradiccións do Sr. Alcalde,
que non convoca as comisións informativas para traer a pleno as mocións dos demais grupos
políticos, que hoxe afirmou unha vez máis o de que “é competencia da Alcaldía”, pero que ten
que ter en conta que tamén é competencia dos demais grupos o fiscalizar as accións do grupo de
goberno. Manifesta que o Sr. Alcalde, co seu grupo, votou a favor hoxe de dúas mocións da
oposición, polo que se supón que os argumentos que deu ata agora non son válidos. O Sr.
Alcalde respóndelle que as mocións que apoiou lle pareceron moi normais e razoables, xa que
se fai unha denuncia ó concello e agora se lle manda tamén ás institucións responsables no tema
o apoio de toda a corporación, e que no mesmo caso se atopaba a presentada polo BNG. Cre
que estas son cousas importantes para os veciños, e non temas de farolas ou marquesiñas, para
o que non fai falla traer mocións. O Sr. Leis cre que o Sr. Alcalde fai unha diferenciación entre o
que para el é normal(o grupo de goberno), e anormal (a oposición), e anuncia que o seu grupo
presentou un recurso de amparo ante o Valedor do Pobo e unha denuncia na Consellería de
Xustiza. Pídelle ó Sr. Alcalde que mire como funcionan os concellos limítrofes a este respecto,
sendo Teo a excepción lamentable.----

2.- Di que leu un artigo no xornal “el País”, no que José María Aznar dicía que o seu
partido suspendeu a campaña electoral coincidindo cos atentados do 11 de marzo, e manifesta
que a excepción foi o concello de Teo, xa que o Partido Popular continuou levando sobres ás
casas nos días posteriores. Pide que este tipo de situacións non se repita.--------

3.- Manifesta que hai uns coches na Urbanización Os Tilos que levan moito tempo
abandonados, e pregunta que se vai facer ó respecto. O Sr. Alcalde respóndelle que non é un
tema nada fácil, que a policía local xa está levando adiante o expediente e que o proceso é
longo, pero que preguntará como está o caso.--

4.-  Di que nos medios de comunicación, en días pasados, recolleuse a noticia da
escombreira que hai nos Tilos, e que o departamento de prensa do Sr. Alcalde sacou unha nota
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na que menciona a un  “concelleiro delegado para a zona dos Tilos”. Pregunta se existen
responsables por parroquias e se o Sr. Alcalde fixo algunha delegación. O Sr. Alcalde responde
que a delegación  foi de palabra, e que non se trata dunha escombreira, que o dono da finca
aínda a está a limpar. O Sr. Leis cre que o Sr. Alcalde está equivocado, pois alí hai escombros e
a canalización de pluviais está rota e atascada nalgún sitio, polo que o lugar se convirte nunha
zona perigosa. O Sr. Alcalde manifesta que lle corresponde a “Aquagest” ter vixiados estes
problemas, que non se ven ata que chove, e di que quere agradecer ó Sr. Presidente da
“Asociación de veciños dos Tilos” a súa preocupación por este e outros temas, que se estiveron
mirando na zona.-----

5.- Pide que se trate de retirar un poste de madeira que hai na pista de Sebe á Pedra,
xunta á casa de Paramá, que resulta perigoso para o tráfico rodado, e o Sr. Alcalde pide que se
tome nota.----

6.- Di que en Teo hai moitas vivendas ocupadas que non contan coa preceptiva licencia
de primeira ocupación, que cando veñen ó concello a tramitala, xorden problemas, xa que non
hai adecuación entre a licencia que se lles deu e a obra feita, e que o problema vai  “in
crescendo”. Pide que se faga un inventario de vivendas sen licencia de primeira ocupación, para
tratar de buscar unha solución a este asunto. O Sr. Alcalde responde que se consultará cos
técnicos, para que miren o caso.--------

7.- Comenta que se presentou a pleno unha moción sobre a sinalización toponímica e
postal no concello, e que foi no seu momento rexeitada. Di que apareceu na prensa fai varios
días que houbo un incendio en Recesende, e que os bombeiros tiveron problemas para chegar
porque lles resultou dificultosa a localización do lugar. O Sr. Alcalde opina que a sinalización do
concello está bastante ben, a non ser que falte algunha sinal, porque caese ou fose arrancada. O
Sr. Leis manifesta que se se vai a un lugar que non se coñece, e non está ben sinalizado, é difícil
atopar o sitio, e que iso pasa en Teo cos carteiros, cos bombeiros, as ambulancias, etc.----

8.- Pregunta cando se van a sacar as subvencións para actividades do ano 2003. O Sr.
Alcalde responde que se están ultimando os datos para sacalas.

9.- Di que xa nunha ocasión preguntou polo curso de habilidades sociais para colexios
organizado cada ano pola UMAD, á que este ano non se lle contestou, que preguntou en
Servicios Sociais, e que alí non saben nada, e opina que esta é unha decisión política, sendo,
polo tanto, competencia do Sr. Alcalde. Este respóndelle que se mirará o tema.-

10.- Manifesta que nos medios de comunicación sae publicada unha valoración do Sr.
Alcalde sobre un convenio coa CPTOPV para unhas obras en Lamas, na que se di que “o
convenio supón un paso adiante no saneamento integral do municipio”, e pregúntalle se hai tal
plan de saneamento integral, e que significa. O Sr. Alcalde responde que se saberá no seu
momento, e o Sr. Leis dille que o saberán cando goberne o grupo socialista, xa que o Sr. Alcalde
tivo varios anos para demostrar cal é o seu plan de saneamento, e non o fixo.---

11.- Di que a “Asociación de veciños S. Simón de Ons” de Cacheiras manifestou a súa
protesta polo estado da estrada que une Penelas e Cobas co lugar da Barcia. O Sr. Alcalde
responde que alí existen problemas desde que se fixo o desvío da autoestrada, e que os que
fixeron as obras da autoestrada quedaron de arranxar os problemas, que haberá que chamalos, e
que senón terá que arranxala o concello. O Sr. Leis di que a denuncia veciñal é de xaneiro, e que
debería respondérselles.-------

12.- Pregunta cal é o reparto de responsabilidades entre os membros do grupo de
goberno. O Sr. Alcalde responde que o réxime interno do seu grupo é cousa deles. O Sr. Leis
pregúntalle se ten algún concelleiro delegado territorial ou sectorialmente, e o Sr. Alcalde
respóndelle que non o sabe neste momento. O Sr. Leis cre que non é serio dar este tipo de
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respostas, e o Sr. Alcalde dille que o tipo de respostas vai acorde ó tipo de preguntas. O Sr. Leis
di que pregunta polas competencias de cada concelleiro para que os veciños saiban a quen
deben dirixirse, e o Sr. Alcalde respóndelle que os veciños saben perfectamente a quen dirixirse.
O Sr. Leis cre que esta é unha situación de despreocupación e abandono , e que, xa que parece
que hai un concelleiro da zona dos Tilos, di que lle gustaría saber quen é o da zona de Calo. O
Sr. Alcalde respóndelle que son todos os concelleiros do grupo de goberno por igual.----

13.- Opina que ó Sr. Alcalde lle vai medrar a nariz se sigue mentindo, e que ten unha
lección moi próxima disto. Di que lle preguntaron varias veces polo convenio da CPTOPV co
concello para o arranxo da C-541 ó seu paso por Cacheiras, e que o Sr. Alcalde dixo que
descoñecía ese convenio. O Sr. Alcalde responde que están co proxecto, e o Sr. Leis di que o Sr.
Alcalde o asinou, ou que polo menos na foto sae, asinado o convenio en maio de dous mil tres.
O Sr. Alcalde responde que non o sabe, pero que, en todo caso, de estar asinado, estará nas
oficinas municipais. O Sr. Leis manifesta que parece que ata o momento non existía tal
convenio, e que agora o Sr. Alcalde di que debe estar nas oficinas. O Sr. Alcalde reitera que
están co proxecto, e o Sr. Leis di que sae a concurso o proxecto Santiago-Cacheiras e que se fai
referencia a ese convenio, polo que lle gustaría coñecer o contido do mesmo. O Sr. Alcalde
reitera que asina moitos convenios para acordarse dun en concreto, e que ese, de estar asinado,
estará nas oficinas, que el non o ten gardado. O Sr. Leis remata dicindo que lamenta a actitude
do Sr. Alcalde, e que este debería tomar nota do que sucede cando se minte en política e se lle
ocultan cousas á cidadanía.---    

Toma agora a palabra o Sr. Tallón, e:--

1.- Di que lle gustaría manifestar que no pleno sobre a planta de biomasa de Pontevea, el
votou en contra nese momento, e o Sr. Noriega, por alusións, responde que é consciente diso.---

2.- Manifesta que o Sr. Alcalde respondeu antes que no seu grupo todos son un, e que,
en cambio, os seus concelleiros din que só hai un. O Sr. Alcalde respóndelle que arranxe os
problemas do seu grupo, e que deixe ós demais.--------

3.- Pregunta que convenio ou acordo se asinou para o selado do vertedoiro de Luou, e en
que datas se ten previsto facelo. O Sr. Alcalde responde que, respecto a unha moción que
presentara o BNG, xa dixera os problemas que houbera entre a Xunta e a Deputación , e que
agora o Director Xeral veu mirar, e dixo que se vai facer un parque, con árbores e bancos, e un
punto limpo enterrado, vixiado e con cámaras, e que van deixar o vertedoiro perfectamente
selado. Di que el levaba tempo sen ir alí, e que agora hai escombro, pero que se vai pechar o
recinto e se vai rechear todo, se vai facer a clausura total e que, coa instalación do punto limpo
vixiado, vai ser unha obra bastante importante. O Sr. Tallón responde que lle gustaría que o Sr.
Alcalde lles dese estas explicacións sen ter que pedilas.---------

4.- Pregunta como vai o tema da ponte de Sestelo. O Sr. Alcalde responde que estiveron
varios días no notario con outras fincas, e que agora hai que volver. O Sr. Tallón dille que, se se
trata dun problema de notario, o grupo socialista se compromete a buscar un máis rápido. O Sr.
Alcalde dille que xa está levando o tema este.- 5.- Manifesta que tanto a pista de Sestelo a
Caxade como a que ven de Nespereira están intransitables. O Sr. Alcalde responde que hai uns
camións na zona facendo un desmonte, e que son os responsables en parte da situación, que xa
foi alí a policía local, e que cre que deixaron por escrito que iban arranxar as pistas, pero que se
pode mirar. O Sr. Tallón opina que o mellor é esixir un compromiso por escrito, para que non
sufran as arcas municipais.----

6.- Pregunta como está o tema das vivendas da Póboa. O Sr. Secretario di que descoñece
este tema, e o Sr. Alcalde responde que neste momento non ten datos. O Sr. Tallón manifesta
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que quen o ten que saber é o Sr. Alcalde e os seus concelleiros, xa que se trata dun tema
político. O Sr. Alcalde responde que el non ten datos de tódolos temas no seu despacho. O Sr.
Leis dille que debería delegar, e o Sr. Tallón pídelle que o informe no vindeiro pleno, e que no
mesmo caso se atopa do edificio dos Tilos. O Sr. Alcalde contesta que se está tratando de buscar
unha solución entre todos, cos nosos técnicos, cos deles, cos nosos avogados e cos deles.--------

7.- Pregunta como están as contas do ano 2002. O Sr. Alcalde pregúntalle ó Sr.
Secretario, e este responde que  están pendentes de levar á Comisión Especial de Contas. O Sr.
Tallón dille ó Sr. Alcalde que llo preguntaba a el, e este responde que para contestar ten que
pedirlle datos ó Sr. Secretario, que está máis ó corrente do asunto. Este di que están pendentes
de aprobación.---------

8.- Pregunta para cando se van traer os orzamentos 2004, xa que se dixera que estarían
para o Nadal de 2003. O Sr. Alcalde responde que están para sair, que está todo practicamente
ultimado.-----

9.-  Pregunta se hai ingresos liquidados do IRPF fóra de prazo. O Sr. Secretario di que as
retencións do ano 2002 se pagaron en xaneiro de 2003, que houbo un erro no resumo do último
trimestre e que houbo que pagar un recargo. O Sr. Tallón di que se fan mal os seguros sociais e
tamén as retencións, polo que pode ser que non haxa cartos. O Sr. Secretario di que as cousas
foron así porque unha traballadora estivo enferma e só quedou nese tempo unha persoa no
departamento.---------

10.- Aconsella ó Sr. Alcalde que delegue, que é bo, xa que así, a metade destas preguntas
llas houbera feito ós concelleiros delegados, e posiblemente moitos destes problemas terían
solución.--------

11.- Pregunta como vai o Plan Xeral.O Sr. Alcalde responde que foron os técnicos a ver
ó equipo redactor e á Xunta para establecer unha liña de traballo, e que xa está feito o traballo de
campo dos núcleos. Di que tamén foron o Sr. Parajó e el a outra cousaa, pero que aproveitaron
para interesarse polo Plan, que tamén estaban os técnicos, e que poideron comprobar que os
planos estaban máis avanzados, e que agora tan pronto haxa unha liña establecida entre todos,
se reunirá a Comisión de Seguimento do PXOM. Di que veu que todos estaban interesados en
chegar a un consenso, en que o Plan saia canto antes, e que houbo que adaptar o pago ó equipo
redactor á nova normativa.----

12.- Roga que se coordine co equipo redactor do PXOM para que se deixen terreos
axeitados para o futuro cemiterio de Lucí. O Sr. Alcalde contesta que xa se ten en conta, a
maiores do que dea Concentración Parcelaria, que deixa unha masa común. Di que se pode falar
co equipo redactor, pero que case é mais importante o de Concentración Parcelaria.------

Toma neste intre a palabra o Sr. Conde Tarrío, e:--------

1.- Di que na Xunta de Goberno Local celebrada o día oito de xaneiro pasado, se
aprobou unha factura, a fñ), á empresa “Manuel Sobredo S.L.”, por importe de 2018,40 Euros,
correspondentes a obras en campo da festa de Teo e en Fixó, e pregunta que obras son estas. O
Sr. Alcalde responde que agora mesmo non o sabe, que pode que as de Fixó sexan as obras de
alcantarillado. O Sr. Conde segue dicindo que no apartado fc) se aprobou outra factura de
“Iluminaciones Souto, S.L.” por importe de 3480 Euros, por proxección de películas no Nadal.
O Sr. Alcalde responde que non sabe seguro a que se refire esa factura, que poden ser as
proxeccións da Deputación, ás que hai que poñerlle son e iluminación en diferentes lugares do
concello, pero que non está seguro. O Sr. Conde manifesta que lle parece ben que se proxecten
películas, pero que con este importe se pon o alcantarillado en dous lugares. O Sr. Alcalde
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responde que un quilómetro de alcantarillado costa varios millóns. O Sr. Conde remata dicindo
que, de todas maneiras, isto está desorbitado.--

2.- Manifesta que, na Xunta de Goberno Local do día vinte e oito de xaneiro pasado, no
punto 5º , abordou o tema de “pago de danos en vehículo”, por importe de 287,66 Euros, e que
no acordo se di : “... e demais documentación obrante no expediente...”. Pregunta cal é esa
documentación. O Sr. Alcalde responde que hai problemas en moitas estradas, porque hai
baches que polo estado do tempo non se poden tapar, e que cando pasa algo así o que se fai é
verificarse pola Policía Local ou pola Garda Civil. Di que o concello ten un seguro de
reesponsabilidade civil cunha franquicia de 600 Euros, e que por iso, cando estas reclamacións
non pasan desa cantiddade, o concello se fai cargo. O Sr. Conde di que houbo xente que fixo a
reclamación e que non se lle aceptou. O Sr. Alcalde respóndelle que se non traen o atestado da
Policía Local ou da Garda Civil, non se aceptan. O Sr. Conde manifesta que houbo xente que
veu ó concello, e que o Sr. Alcalde lles dixo que “isto non é o meu problema”. O Sr. Alcalde
pídelle que non diga mentiras, que el xamais contesta así a ninguén. O Sr. Conde remata dicindo
que, de tódolos xeitos, se debería sacar un bando para informar á poboación de como hai que
proceder nun problema deste tipo.-----

3.- Pregunta como vai o tema da agricultura ecolóxica. O Sr. Alcalde di que se trata dun
proxecto que se vai incluir no Programa Proder, e que se está ultimando, xa que todo leva o seu
tempo. Segue dicindo que onte firmaron na sede da Asociación “Sar-Ulla” varios convenios,
algúns dos cales eran para Teo, e insiste en que o da agricultura ecolóxica se está ultimando.-----

4.- Manifesta que ten unha idea de que a Consellería de Medio Ambiente ten unhas
árbores para repartir,  e di que supón que haberá un listado de a quen se lle deron, e pregunta se
se pode acceder a el. O Sr. Castroagudín responde que claro que hai un listado, que se pode
consultar sen problemas. O Sr. Conde pregunta se houbo particulares que levaron árbores, e
respondeselle que si, que poden levalos os particulares, os colexios  e asociacións e o mesmo
concello.-----

5.- Comenta que na fonte da “Revoltiña”, en Balcaide, o río cambiou de curso, que fixo
un meandro pola parte de abaixo, pero que se está botando enriba dun galpón. Di que se limpou
un matorral, e que as malezas se deixaron alí con bo criterio para impedir a invasión do río, e
opina que se debería, de tódolos xeitos, mirar este tema, para que o río non perxudique a
ninguén. O Sr. Cea responde que se se vai alí, se pode ver que agora o río non fai dano. O Sr.
Conde di que cando a auga veña con moito chaparrón, irá á fonte. O Sr. Parajó di que fai moitos
anos xa que a auga do río pasaba polos dous lados da fonte, e o Sr. Alcalde contesta que se
mirará. O Sr. Conde manifesta que enfrente desa zona hai un terreo que é agora do concello, e o
Sr. Alcalde respóndelle que é do Sr. Otero, e que se limpou porque protestaban os veciños.-------

6.-   Manifesta que nesa mesma zona se realiza un verquido, e que se lle botou area para
tapalo, pero que iso non serve de nada, porque o verquido se filtra entre a area, e cre que isto é
un delito, xa que sae, ademais, a un terreo municipal. O Sr. Alcalde responde que o da area é
algo provisional, xa que se vai meter alí o alcantarillado. O Sr. Conde pregunta se hai verquido
ou non, e o Sr. Alcalde responde que non o sabe. O Sr. Conde di que se hai un verquido, o
“Seprona” terá que miralo, e o Sr. Alcalde pide que se tome nota para mirar o tema.-----

7.- Pregunta se se vai ampliar o terreo na pista de Raíces a Balcaide, detrás da fonte da
“Revoltiña”, e o Sr. Alcalde responde que se está mirando este tema.---

8.- Pregunta por que se parou a traída de augas na Pedreira, onda o supermercado. O Sr.
Alcalde responde que se está para facer o alcantarillado, que xa está feita a valoración.--

9.- Pregunta se as arquetas en Fixó aínda seguen con garabullos, e respóndelle que se
está mirando para rematar con iso.-----
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Toma finalmente a palabra o Sr. Rego Jorge, e:

1.- Pregunta como está o Plan Concertado de Servicios Sociais. O Sr. Secretario
responde que se está tramitando, e que quen o remite é o departamento de Servicios Sociais. O
Sr. Rego pregunta se é obrigatorio traelo a pleno, e o Sr. Alcalde responde que se traera, coma
tódolos anos.

2.- Expresa o rogo de que se mire a estrada de Galanas a Cacheiras, xa que, á altura do
“Pazo de Adrán” hai moitas raíces de pinos ó aire. O Sr. Alcalde di que se trata dunha estrada da
Deputación, e que esta ten un vixiante, ó que haberá que comunicarllo, que se está pendente de
ampliar nesa zona, xa que no cruce mesmo, que resulta bastante perigoso, se está pendente de ir
marcar, posto que Concentración Parcelaria deu alí un trozo de terreo para a ampliación.

3.- Di que xa se queda máis tranquilo se, como se dixo anteriormente nesta sesión,  para
a zona de Folgueiras se ten prevista a inclusión nun plan, pero que polo menos se deberían tapar
os baches. O Sr. Alcalde responde que a empresa que o fai está estes días por Mouromorto, e
que tamén pasará por Folgueiras. O Sr. Rego cre que tamén é urxente a revisión do parque
infantil desa zona, xa que hai troncos con puntas que poden resultar moi perigosos. O Sr.
Alcalde contesta que a empresa que leva ese tema veu estes días a mirar o de S. Sadurniño e o
da Ramallosa, e que vai mirar os de todo o concello.---

4.- Pide que se poña unha sinal de STOP na pista de S. Domingo, e o Sr. Alcalde
responde que xa a ten o encargado de obras para poñela.--------

E non habendo máis asuntos de que tratar comprendidos na orde do día, levantouse a
sesión sendo as trece horas, estendéndose a presente acta, de todo o que como Secretario
adxunto certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do artigo 206 do ROF.

Vº e prace O Secretario,
O Alcalde,

.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 22 DE ABRIL DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do
Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 22 de abril de 2004, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros na marxe
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.
Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de
celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día
da data para a que foron previamente citados.
Co quórum establecido polas disposicións legais
vixentes para a válida constitución do Pleno, polo
Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto,
adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1.-ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.
O Sr. Alcalde pregunta se algún concelleiro desexa

formular observacións ó borrador da acta das sesión
anterior de data 26 de marzo de 2004, distribuida
xunto coa convocatoria.
O Sr. Cea manifesta que, durante a intervención do
Sr. Conde Tarrío no apartado de rogos e preguntas,
na pregunta quinta, referida á fonte da “Revoltiña”,
onde di “... O Sr. Cea responde que se se vai alí, se
pode ver que agora o río non fai dano.”, debería
dicir::“... O Sr. Cea responde que se o cauce do río
se mete por onde di o Sr. Conde, vai desembocar á
fonte”.

O Pleno do Concello por unanimidade dos dezaseis membros presentes acorda aprobar
o borrador da acta coa observación sinalada, e que se rexistre no libro correspondente.

2.- TOMA DE POSESIÓN DUN CONCELLEIRO DO B.N.G.
O Sr. Noriega solicita que se retire este punto da orde do día, xa que o concelleiro que tería que
tomar posesión se atopa de viaxe, tendo prevista a volta para a celebración do Pleno ordinario de
fin de mes, que agora, coa posible modificación do Regulamento orgánico, non sabe se se
celebrará. 
O Sr. Alcalde di que se retira este punto da orde do día, e se traerá a un vindeiro Pleno.

3.- ORZAMENTO 2004: ORZAMENTO XERAL. BASES DE EXECUCIÓN.
CADRO DE PERSOAL.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dase lectura ó dictame da Comisión Informativa
de Facenda e a emenda parcial asinada pola Alcaldía o día vinte de abril, que copiada
literalmente, di o que segue:
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”Revisado, a pedimento do seu representante sindical, o cadro de persoal laboral, no que
varios postos figuran cubertos por persoal contratado con carácter eventual, e tendo en conta a
substantividade funcional dos postos de traballo dentro da estructura organizativa da
Corporación e a permanencia nos mesmos dos traballadores seleccionados no seu día, (algúns
cunha antigüidade superior ós cinco anos), esta Alcaldía, propón recoñece-lo carácter dos
contratos de traballo vixentes como indefinidos ós traballadores que á seguir se miúdan e que no
anexo de persoal unido ós orzamentos figuran como eventuais: Inés C. Jurjo Sieira,traballadora
social; Mª Carmen Hermida Otero, educadora familiar; Diego Viña Feás, técnico local de
emprego; Mª Jesús Boullón Rodríguez, animadora deportiva.”.

O Sr. Alcalde manifesta que o incremento do orzamento supón en torno ó 40% con
respecto ó ano 2003, que se reduce en gran parte o gasto corrente, dedicando un maior esforzo
ós gastos de investimento en infraestructuras, e que, de feito, o capítulo de investimentos crece
en torno ó 80% con respecto ó exercicio anterior. Di que os diferentes grupos tiveron acceso á
información, e que agora poden manifestarse ó respecto.

O Sr. Noriega recoñece unha mellora na presentación formal, pero só lle recoñece iso. Di
que, en honor ó traballo neste campo da Sra. Amieiro Rodríguez desde o ano 2002, agora ven a
dárselle a razón, xa que se confirma que existe unha débeda encuberta de 325.000 euros, que se
tenta compensar. Segue dicindo que o grupo de goberno ocultou isto, e que durante as eleccións
municipais o Sr. Alcalde presumia de que as contas do Concello estaban saneadas, e mentía en
varias cousas máis, demostrándose agora esas mentiras. Sinala que os presupostos se presentan
fóra de prazo, e que carecen de todo criterio político, limitándose en moitos casos a xustificar
débedas e gastos anteriores. Di que se fai unha liquidación do ano 2002, pero que non se sabe
cal é a verdadeira situación económica, polo que hai que fiarse, que se recoñece unha débeda,
que eles pensan que é maior. Manifesta que lle gustaría que lle contestase ás afirmacións que
fixo durante as eleccións sobre o estado de saneamento das contas municipais que o Sr. Alcalde
afirmaba. Opina que se está facendo unha política de terra queimada, e que ó seu grupo lle
preocupa como van coller o Concello dentro de tres anos.

O Sr. Leis recorda que hai unha solicitude de concelleiros da oposición, para que se
convoque un Pleno relativo á C-541, e que o Sr. Alcalde está transgredindo a normativa, que o
obriga a convocar o Pleno nos catro días seguintes á solicitude, e que, se non o fai, queda
automáticamente convocado.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que ese fundamento está no R.O.F.,
que na anterior regulamentación non establecía a convocatoria automática, e que é dubidoso
que o prazo dos catro días estea vixente, aínda que a esencia é que o Pleno se celebre no prazo
de quince días hábiles desde que se solicitase.

O Sr. Alcalde sinala que o Pleno será o vindeiro martes, e que a convocatoria se fará
mañán. 

O Sr. Leis manifesta que ten dúas preguntas: a primeira, ¿de que goberno son estes
orzamentos?, xa que leva un tempo evidenciándose a situación anómala na que se encontra o
grupo de goberno, e a segunda, que lle gustaría saber ¿cales son os criterios políticos, liñas
xerais e liñas programáticas destes orzamentos?.
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Sinala que o orzamento é o documento político máis importante na vida da corporación,
e non só números, polo que lle gustaría que o Sr. Alcalde explicase as liñas xerais do orzamento
de 2004. Sinala que na Comisión Informativa solicitaron de forma reiterada que lles dixesen os
criterios políticos e programáticos e que non lles dixeron nada, que estamos simplemente ante
unha contabilidade tabernaria ou un mero axuste contable e que un dos representantes do Sr.
Alcalde na Comisión admitiu que a contabilidade era un auténtico desastre, e logo tentou
rectificar. O Sr. Vázquez Pallas, por alusións, manifesta que o que el dixo foi que houbera
problemas de persoal na sección de contabilidade, derivados da enfermidade dunha funcionaria,
o que provocou un retraso moi considerable nas contas municipais.

O Sr. Leis di que o seu grupo non vai poder votar a favor, porque os orzamentos chegan
con retraso como recoñece o informe de Intervención, e que lle sorprende que se ocupara a
praza de Intervención e que, sen embargo, a nova interventora non asinou o informe de
Intervención, xa que parece que está de baixa, e pregunta por qué, posto que hai moitas
especulacións. 

O Sr. Alcalde resposta que iso habería que preguntarllo a ela. 

O Sr. Leis segue dicindo que non se aprobaron as contas do 2002 nin do 2003, e que non
se abriu un proceso de diálogo coa oposición, a pesares de que os diferentes grupos poderían
aportar cousas para mellorar os orzamentos, e que non se falou nin cos grupos, nin cos
colectivos veciñais nin sequera co representante dos traballadores. Sinala que, se tivese que
definir estes orzamentos, diría que son os orzamentos da mentira e da ignominia, e que xa
chegan precedidos da mentira. Da mentira porque o Sr. Alcalde, no xornal que editou para as
eleccións, manifestaba que non endebedara o Concello, e que este se atopaba saneado. Cre que
o grupo socialista debe ver esta situación con preocupación, e que o Sr. Alcalde lle mentiu ós
seus propios electores, que ó seu modo de ver é o máis grave. Da ignominia porque estes
orzamentos están a reflectir o novo marco político, que xa é  “vox populi”, cun goberno bicéfalo
que saben que se vai a concretar co que el chama “ a indecencia política”. Manifesta que o
PSdeG-PSOE, na campaña electoral, xa dicía que o Sr. Blanco Martínez se presentaba con dúas
candidaturas, e que estes orzamentos reflexan iso, e que cando falan de indecencia política están
a falar de algo moi grave, porque non se distingue entre intereses públicos e privados.
Segue dicindo que agora se recoñece a existencia dunha débeda, e pensa que nin o mesmo
grupo de goberno sabe cal é a débeda real, que se trata de enxugar co crédito solicitado, que lles
parece a demasiado longo prazo. Pregunta cal é a razón desa débeda e canto se está tardando en
pagar ós proveedores, e di que desde que o Sr. Blanco é Alcalde hai un gasto incontrolado e sen
criterio político. Manifesta que nos orzamentos do ano 2002 se presupostaron uns ingresos que
non houbo, por exemplo, en licencias, do cal pensa que é responsable o Sr. Alcalde pola súa
política urbanística, e que agora a débeda xerada só se enfrenta solicitando créditos. Sinala que o
Sr. Alcalde non arbitrou ningunha forma para incrementar os ingresos, ata o punto que no
mesmo informe de Intervención se di que os ingresos por recollida de lixo son moi cativos, e
recomenda subir as taxas. Engade que nunca se convocou á Comisión Especial de Contas,
segundo marca a Lei, e que neste momentos se atopan nunha situación preocupante, cuns
orzamentos que unha vez máis non contemplan unha partida para o funcionamento dos grupos
políticos da corporación, como se recolle na Lei de bases de réxime local. Di que non se
presenta unha relación detallada de investimentos, que cren preceptiva, e que estes orzamentos
non responden a unha planificación, a un programa nin a un proxecto, que só se expresan
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cantidades, polo que, ante esta situación, o seu grupo non pode  apoialos. Reitera que isto é un
reflexo da situación política, e que xa no informe do Consello de Contas do ano 2000 se remata
dicindo que o remanente negativo definiría un escenario de difícil financiación a curto prazo,
que agora se materializa, e di que hai gastos como por exemplo os 46.200 euros da televisión
local, para os que pide que se arbitre algún sistema de xestión, para que deixe de ser un
instrumento só o servicio do Sr. Alcalde e do grupo de goberno. Manifesta que nestes
orzamentos se incluiu un cadro de persoal, pero non unha relación de postos de traballo, e que
lles chama a atención que nun Concello coma este non se cree unha praza de arquitecto; que no
tema das subvencións, debería optarse pola fórmula dos convenios, e establecer un control,
como se preceptúa no artigo 236 do R.O.F., e que habería que esixirse ás asociacións, no mes de
xaneiro, un programa anual de actividades. Remata dicindo que estas e outras razóns son as que
levan ó seu grupo a non poder apoiar estes orzamentos.

O Sr. Parajó di que reserva a súa intervención para o segundo turno.

O Sr. Alcalde manifesta que o Sr. Leis asegura que mentiu, e que non foi así, xa que o
que dixo foi que non había créditos, aínda que si admitiu que se lles debía ós proveedores. Di
que no crédito previsto vai incluido tamén un crédito-ponte para rematar coas obras da Casa do
Concello, para facer o Plan Xeral, e que tamén se contemplan as actuacións que se veñen
arrastrando desde os temporais do ano 2002, que se acordaran os arranxos en Pleno, pero que
non deran cartos da Xunta. Manifesta que tamén se suspenderon as licencias e que a
contabilidade se atrasou debido á enfermidade dunha funcionaria. Di que se quedou coa
CPTOPV en enviar un estudio, para que axuden co saneamento, etc, que se está ultimando, e
que se fará un plan para eses lugares que non teñen auga, alcantarillado e infraestructuras, e
reitera que se inclúen un oitenta por cento máis en investimentos.

O Sr. Sisto sinala que a memoria é moi selectiva, que é certo que houbo temporais no
ano 2002, e que se presentara daquela unha moción do grupo municipal do BNG, na que se
pedía que se reclamase do Goberno Central que asumise os gastos deses arranxos, pero que se
fixo con cartos municipais, e que eles xa avisaron nese momento que se logo non mandaban as
axudas, o Concello se iba ver apretado, como así sucedeu. No que respecta ó asunto da débeda
encuberta, recorda que xa se falou do tema en varias sesións plenarias, como se recolle nas
actas, e que o outro día, na Comisión Informativa, se rían de que se solicite un crédito e que
logo os intereses das contas correntes do Concello supoñan uns nove mil euros, polo que cre
que haberá que botar man das contas bancarias para pagalos. Di que a verdade é que desde o
BNG se contentarían con que se cumprise a lei, tal e como se di no informe de Intervención no
que se observa que non se cumpliron os prazos establecidos. Segue dicindo que na lei se di que
ó orzamento debe xuntarse a liquidación do exercicio anterior e un avance da do corrente e nas
bases de execución se di o mesmo e que se caeu nunha contradicción, e é mentira porque non
temos a liquidación do ano anterior 2003 e o que se xuntan  como anexos  son a liquidación do
2002 e un avance da  do 2003, e que isto non é o que pide a lei.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que tendo en conta a situación contable do
Concello, a última liquidación aprobada é a do 2001, e que cando a lei se refire á última
liquidación aprobada, esta é a do ano 2001, e o avance ó que se refire é o do 2003, aínda que
loxicamente esta situación non é a desexable.

O Sr. Sisto considera a situación como demencial, e di que non consta a liquidación
senón un estado de gastos e ingresos e maniféstase extrañado que no informe de Intervención se
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diga que se cumplen tódolos preceptos legais, agás no que concerne ós prazos. Di que non
saben como nin en que se gastou antes, e que agora lles piden a aprobación destes orzamentos,
e pregunta a que se fai referencia cando se fala de aforro bruto e neto, no estado da débeda
orzamentaria 2004. O Sr. Sisto continúa dicindo que supón que todas estas operacións son a
longo prazo, e que a Lei de facendas locais fai unha diferenciación entre a longo prazo e a curto
prazo. Pregunta se está asinada algunha destas operacións de crédito, e o Sr. Alcalde respóndelle
que non. 

O Sr. Sisto di que a condición á que ten que estar sometida a petición de crédito,
segundo a Lei de facendas locais, referida a operacións de crédito a longo prazo, cando o aforro
neto sexa negativo, é que o Pleno da corporación debe aprobar un plan de saneamento
financieiro a realizar nun prazo non superior a tres anos, no que se adopten medidas de xestión,
tributarias, financieiras e presupostarias  que permitan como mínimo axustar a cero o aforro
neto negativo da entidade, e que dito plan debe ser presentado conxuntamente coa solicitude da
autorización correspondente. Pregunta se o exercicio anterior ten aforro neto negativo ou non,
engadindo que se é negativo debe presentarse o plan de saneamento e posto que non se presenta
a aprobación do presuposto é nula. 

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que se descoñece o dato; presente na
sala o Secretario-Interventor adxunto a Secretaría e autorizado a intervir polo Sr. Alcalde di que
no establecemento da débeda, só se contemplan as operacións proxectadas, e que os prazos son
estimativos, xa que as que se solicitan de tres anos, por imperativo legal, teñen que amortizarse
antes do fin do mandato desta corporación. Engade que, no referente ás débedas a longo prazo,
póñense dezaseis anos, porque ese é o prazo que poñen os bancos cando se piden as ofertas. Di
que o aforro neto se calculou sobre o ano 2002, que se fixo unha liquidación provisional do ano
2002, para ter datos para facer este informe. Segue dicindo que para facer o informe de
liquidacion do exercicio hai que analizar máis a fondo os anos 2002 e 2003, que está sen acabar
de contabilizar, e que os cálculos deben facerse sobre a liquidación do presuposto de 2003 e se é
negativo se deberá facer un plan de saneamento financeiro.

A Sra. Bugallo di que segundo a Lei de estabilidade orzamentaria se esixe a autorización
xa neste momento e que o plan de saneamento hai que presentalo e aprobalo no Pleno para
poder formalizar o crédito e que retiren os presupostos da orde do día porque son ilegais.

Presente na sala o Secretario-Interventor adxunto a Secretaría informa que a lei de
referencia non está desenvolvida para as entidades locais de momento e que ten as súas dúbidas
sobre se este é o momento de traelo, pois máis ben debería facerse constar no informe de
liquidación. Por outra banda, di que está claro que antes de proceder á formalización de calquera
operación de crédito, e isto consultouse coa Dirección Xeral de Política Financieira, hai que ter
liquidado o exercicio 2003. Manifesta que unha vez aprobada esta liquidación, calcularase o
estado da débeda con respecto á mesma, e que se o aforro neto segue sendo negativo, haberá
que aprobar en Pleno un plan de saneamento a 3 anos, e que, mentras, non se poderá concertar
ningunha operación de préstamo bancario.

O Sr. Sisto manifesta que non se teñen as contas para solicitar o crédito, o aforro neto é
negativo, e o Pleno ten que aprobar o plan. Pide que se faga unha valoración persoal sobre a
aprobación do presuposto antes de que se traian as contas feitas e se traia o plan de saneamento.
Opina que hai que poñerse ó día, e pide que se faga unha valoración persoal.

Por Secretaría se informa que descoñece a situación, e que ese é un informe que non se
pode facer “in voce”. O Sr. Sisto pide que se retire este punto ata que se presente o informe.
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O Sr. Tallón fai uso da palabra e di que o Sr. Leis, na súa intervención, pediu un
posicionamento do Sr. Alcalde respecto ós criterios políticos destes orzamentos, e que non se lle
respondeu. O Sr. Alcalde responde que el explicou como se  iban aumentar as inversións. O Sr.
Tallón dille que lles gustaría  saber cales van ser as prioridades, os criterios á hora de investir. O
Sr. Alcalde respóndelle que eses son os criterios do grupo de goberno, que hai uns proxectos
que se están ultimando, dos cales uns se farán aquí e outros se mandarán ás consellerías. O Sr.
Tallón pregunta cal é a débeda real do Concello, e que necesitan máis tempo para revisar a
documentación, pois cre que o que se lles deu non é suficiente. O Sr. Alcalde sinala que o tempo
que houbo para revisar a documentación foi suficiente. 

O Sr. Tallón continúa dicindo que se presentan os orzamentos varios meses despois do
prazo legal establecido, e que unha semana que lles deron para revisalos non lle parece tempo
suficiente, tendo tamén en conta que ó grupo de goberno lles levou tanto tempo facelos; sinala
que hai unha partida de 2.100.000 euros en investimentos, que cren que é obrigatorio desglosar. 

Pregunta a Secretaría se ese desglose é obrigatorio, e por Secretaría, de orde do Sr.
Alcalde, informase que consta un plan de investimentos no orzamento, e o Sr. Tallón responde
que só é o do P.O.S., e que o goberno debe informar convenientemente. Pregunta a Secretaría se
a súa petición é correcta, e por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que pode ser
correcta.

O Sr. Tallón continúa manifestando que sempre dixo que o Concello estaba
endebedado, que se practicaba unha “contabilidade de caixón”, é dicir, que non están
contabilizadas todas as facturas pendentes, e que se fan pagos sen ter asignada a partida
orzamentaria correspondente. Sinala que o Sr. Alcalde aseguraba que non había
endebedamento, e que agora se demostra que o hai.

O Sr. Alcalde responde que el manifestara que o Concello non estaba endebedado en
créditos, e que os créditos se pedirán agora, sendo algúns créditos-ponte. 

O Sr. Tallón manifesta que os gastos en festas, protocolo e outros, supoñen a cantidade
de 150.000 euros, e considera que existen outras prioridades máis importantes, e que os salarios
e dedicacións do grupo de goberno supoñen 225.850 euros, e que logo, na realidade, non existen
as delegacións correspondentes. Segue dicindo que en acción social se invirten 70.000 euros en
traballos de empresas externas, que non sabe a que corresponden, e que en urbanismo hai
80.000 euros correspondentes á Urbanización San Sadurniño, que non sabe de que son. 

O Sr. Alcalde respóndelle que non se pagaron os gastos de urbanización que había que
pagar, e que denunciaron, polo que se paga agora, que é por lei que ten que pagarse.
 O Sr. Tallón pregunta se isto ten que ver co aval de vintecinco millóns de pesetas que xa
está cancelado, e o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe. O Sr. Tallón continúa dicindo que xa
o Sr. Leis se referiu antes ós gastos de televisión local, que supoñen 46.200 euros, e que en
aproveitamentos urbanísticos se prevén uns ingresos de 60.000 euros. Pregunta de que se trata, e
o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe, xa que non coñece partida por partida e que tiveron
tempo para velos. O Sr. Tallón di que quere pensar que os orzamentos os fai o equipo de
goberno, e que se contemplan como ingresos a cantidade de 3.259.640 euros, cando el cre que
non corresponden a ingresos de explotación, xa que opina que iso son préstamos e non ingresos
que proveñan de xestión. Segue dicindo que  falta o inventario de bens, que se pediu xa moitas
veces, e o balance da situación patrimonial do Concello. 

O Sr. Alcalde sinala que se dixo que se faría o inventario e vai ahí ainda que non sabe en
que partida. 
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O Sr. Tallón sinala que, a continuación, vai facer unha comparación entre os orzamentos
do 2004 e a liquidación do ano 2002, baseándose na liquidación provisional, non definitiva e
polo tanto non aprobada do ano 2002, o avance do exercicio 2003 e o presuposto de ingresos e
gastos para o exercicio 2004, cos seguintes razoamentos:

1º.- No ano 2002 hai unha desviación negativa do 18% no IAE, 40% en licencias de
obras, un 31% en alcantarillado, un 30% no servizo de augas e un 14% na recollida de lixo, e
que, aplicando estas porcentaxes, o orzamento do ano 2004, lle da o seguinte desfase: o I.A.E.
quedou suprimido, polo que merman os ingresos, e coa aplicación dos índices negativos,
obtense unha diferencia de 57.600 Euros e 15.000 Euros co I.A.E. Anterior. En licencias de
obras, a diferencia é según el de 220.000 Euros, en alcantarillado, de 19.800 Euros, no servizo de
augas, de 63.000 Euros, e na recollida de lixo, de 12.600 Euros, o que fai unha diferencia
negativa, en base ós calculos realizados, dun total de 388.000 Euros.

2º.- Polo que se refire ós ingresos patrimoniais, no ano 2002 hai un desfase de xuros
bancarios do 34%, que aplicado ó orzamento do 2004, da un desfase de 3.000 Euos.

3º.- Referíndose ás transferencias de capital, no ano 2002 hai unha desviación negativa
do 23%, o que, aplicado ó orzamento do 2004, da un desfase de 110.600 Euros.

A conclusión que saca ata o momento é que, tendo en conta que os gastos
orzamentados se van a executar na súa totalidade, os desfases van sumar 501.600 Euros.
Facendo un detalle de custos e ingresos por servizos, no referido á recolida de lixo e
alcantarillados, di que hai uns custos de 693.220 Euros, cuns ingresos de 154.000 euros, polo
que se xera unha diferencia de 539.220 Euros, e que no servicio de augas, cuns custos de
240.000 Euros e uns ingresos de 210.000 Euros, a diferencia é de 30.000 Euros, polo que a
diferencia total é de 569.220 Euros.
Conclúe en que, nun resumo final, sumando os desfases presupostarios( 501.600 Euros) e as
diferenzas en servizos(569.220 Euros), o desfase total supón 1.070.820 Euros.

Remata dicindo que os préstamos non son ingresos da xestión municipal, senón
anticipos de futuros ingresos, e que, o presuposto real, en base ós desfases descritos e á debeda
e prestamos, sería de 4.989.481 Euros. Pide que, polo tanto, se deixen estes orzamentos sobre a
mesa, e se estudien con máis calma.

O Sr. Parajó sinala que xa na Comisión Informativa, cando se presentaron os
orzamentos, non todos os entendían, posto que non todos entenden de economía, pero que, de
tódolos xeitos, tódolos anos se di o mesmo, e que sempre se acorda dunha frase dun
parlamentario socialista, que advertía ós seus compañeiros que aínda que o PP presentase os
mellores presupostos do mundo, había que votar en contra. Sinala que el sabe como son estes
presupostos, porque lle deixaron participar un pouco neles. Cre que o Sr. Sisto ten parte de
razón cando di que para levar adiante esta operación de crédito, hai que facer un plan de
saneamento, e traelo a Pleno, pero que pensa que xa se fixo algunha consulta coa Consellería
sobre isto polo Alcalde e por iso se trae aqui e, entón, se se trae é porque se pode. 
Sinala que hai unha débeda, e pregúntase cal é o Concello da redonda que non a ten, goberne
quen goberne, e que nalgúns casos esa débeda supera o 70%; que agora o Concello de Teo ten
unha débeda e que algúns se rasgan as vestiduras, que Santiago está moito peor. Considera que
estes orzamentos son os máis importantes da historia deste Concello en canto a investimentos, e
considera que están moi repartidos en saneamento, asfaltados, etc. por parroquias. Sinala que
falando antes da débeda falouse dos danos dos temporais, e é verdade que houbo moitos gastos,
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e de que, efectivamente, non nos deron tódolos cartos, e que se dicía que só se metía ó Concello
en créditos e non se aumentaban as taxas. Opina que a algúns lles gustaría que aquí se
aumentasen as taxas, como fan algúns grupos nos lugares onde gobernan, e que unha vez se
trouxera ese aumento, a ver o que votaban. Manifesta que el apoiará un aumento de taxas,
sempre e cando sexa para mellorar un servicio ou para poñelo, pois iso repercute positivamente
nos veciños. Di que aquí falouse de indecencia política, e se denomina así á persoa que sabe das
cousas e o demostra, que el só ten o que gaña co seu soldo, polo que pode facer o que quere.
Manifesta que el non se mete coa vida persoal de ninguén se non se lle provoca, e que, unha vez
máis, se trata de silenciar a 903 votantes. Remata reiterando o seu voto a favor, por considerar
estes orzamentos os máis importantes de Teo ata o momento.

O Sr. Alcalde manifesta que, no tema das taxas, se fixo unha xuntanza ente os concellos
da comarca para unificar criterios, e que o equipo de goberno non vía ben certas cousas, xa que,
por exemplo, na recollida de lixo, os que máis o usan deben pagar máis, e que por iso se tardou
máis ca outros concellos en traer o tema a Pleno, pero que se traerá.

O Sr. Noriega di que o seu grupo non vai votar estes orzamentos, porque consideran que
non se axustan á legalidade.

O Sr. Sisto considera que votar é manifestarse a favor ou en contra das prioridades que
se fixaron, e que aquí non hai, polo que tampouco queren votar uns orzamentos
manifestamente ilegais. Cre que isto supón un acto de piratería, polo que os van recorrer.

Neste intre abandonan o salón de plenos os tres concelleiros do grupo do B.N.G.

Sometido a votación o dictame da Comisión  Informativa de Facenda e a emenda da
Alcaldía, o Pleno do Concello con nove votos a favor  dos grupos do PP (8), e do INTEO (1)),
catro votos en contra do grupo do PSdeG-PSOE (4)), e tres abstencións do grupo do BNG(3)
segundo o disposto no art. 100 do ROF por terse ausentado e non estar presentes no momento
da votación, acorda:

1º.- Aprobar inicialmente o presuposto desta entidade para o exercicio de 2004, a contía
do cal quedou fixada, en gastos, na cantidade de euros oito millóns novecentos noventa e dous
mil trescentos, e en ingresos, na cantidade de euros nove millóns trescentos dezanove mil
novecentos corenta e un, asignándolle a cada un dos capítulos as seguintes cantidades:

ESTADO DE GASTOS

130.000Gastos financeiros3

3.253.570Gastos en bens correntes e servicios2

1.472.010Gastos de persoal1

A) OPERACIÓNS CORRENTES

EUROSDENOMINACIÓNCapítulos
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8.992.300                                    SUMA TOTAL DE GASTOS

105.000Pasivos financeiros9

0Activos financeiros8

11.500Transferencias de capital7

3.688.220Investimentos reais6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

332.000Transferencias correntes4

ESTADO DE INGRESOS

9.319.941                                 SUMA TOTAL DE INGRESOS

3.259.640Pasivos financeiros9

0Activos financeiros8

789.326,86Transferencias de capital7

60.000Alleamento de investimentos reais6

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

9.500Ingresos patrimoniais5

2.416.809,14Transferencias correntes4

536.665Taxas e outros ingresos3

550.000Impostos indirectos2

1.698.000Impostos directos1

A) OPERACIÓNS CORRENTES

EUROSDENOMINACIÓNCapítulos

2º.- Aprobar igualmente as bases de execución do antedito orzamento.
3º.- Aprobar o cadro de persoal que figura no expediente co contido da emenda

presentada.
4º.- Que se expoña ó público polo prazo de quince días hábiles, para efectos de

reclamacións, consonte ó preceptuado nos artigos 169 e 170 da Lei reguladora das facendas
locais, texto refundido aprobado por R.D. Lex. 2/2004, de 5 de marzo.

5º.- Que no suposto de non presentarse reclamacións se considerará definitivamente
aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido por capítulos, no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, xuntamente co cadro de persoal e a
relación de postos de traballo, segundo dispoñen os arts. 127 do RDL 781/1986, do 18 de abril e
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169 da repetida Lei; e noutro caso procederase de acordo co previsto no número 1 deste último
artigo.

6º.- Que de conformidade co número 4 do mesmo artigo, se remita copia do referido
orzamento á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma.

O Sr. Leis solicita explicación de voto, e di que o seu grupo ten unha disconformidade
política e técnica con estes orzamentos, que participan na votación por unha cuestión de
respecto institucional, pero que se reservan calquera tipo de actuación, posto que cre que estes
orzamentos son impugnables.

4.- MODIFICACION REGULAMENTO ORGANICO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dase lectura ó dictame da Comisión Informativa
de Rexime Interno e Persoal e ó mesmo tempo informa que existen dúas emendas á totalidade,
unha presentada polo BNG e a outra polo PSdeG-PSOE.

O Sr. Noriega di que é consciente de que presentaron esta enmenda pouco antes do
Pleno, pero que é o mesmo texto que xa trouxeron fai uns meses, polo que xa se coñece.

O Sr. Alcalde manifesta que existe un erro de transcrición na proposta do grupo de
goberno, e que, onde di “os grupos de goberno”, debe dicir “o grupo de goberno”.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, se informa que segundo o R.O.F., as emendas á
totalidade en principio non se votan se xa se votou antes o dictame ou proposta do grupo de
goberno, pero o Regulamento orgánico do Concello o fai ó revés,  e se se mantivesen os votos
particulares ou emendas decidiranse antes do dictame ou moción de que se trate.

Comézase pola emenda do PSdeG-PSOE, por ser presentada antes, e o Sr. Leis
manifesta que esta emenda obedece á resposta democrática ante unha proposta presentada polo
grupo de goberno, seis meses despois de que se presentase e aprobase unha modificación do
regulamento, promovida tamén polo grupo de goberno. Pregúntalle ó Sr. Alcalde a que se debe
esta modificación, e este respóndelle que nos concellos limítrofes os plenos ordinarios se
celebran cada dous meses, e que aquí se celebra cada mes, o que non lle parece normal. O Sr.
Leis manifesta que o Sr. Alcalde establece o que é normal e o que é anormal, e que isto mesmo
que agora se pretende modificar, fai seis meses era normal.  Di que as emendas do grupo
socialista responden ó senso de promover un auténtico debate político, que está cada vez máis
estrangulado; un segundo argumento ou principio é o de impulsar un sentido de
responsabilidade e de respecto mutuo que resultase cómodo a goberno e oposición, e un
terceiro que pretende establecer unha relación máis formal entre administración e administrados,
para conseguir unhas estructuras máis próximas ó cidadán e máis transparentes. Segue dicindo
que na súa aproposta hai toda unha parte adicada a respectar a proporcionalidade saída das
urnas, que aquí non se respecta, xa que cre que hai un claro intento de favorecer a quen tivo
peores resultados, cando a quen se debe beneficiar co Regulamento é a quen tivo uns mellores
resultados. Explica que, por exemplo, dan importancia á Comisión Especial de Contas,
regulando no artigo 15 o seu funcionamento e mecanismos, que o pleno debería celebrar sesión
ordinaria o último venres de cada mes a partir das 19h, para que os cidadáans teñan
oportunidade de acceder e comprobar o funcionamento das institucións democráticas, que se
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debería ampliar o prazo entre a convocatoria e a celebración das sesións, para que os diferentes
grupos poidan ter un maior acceso á información e ó estudio dos temas a tratar. Manifesta que
tamén se inclúe nesta emenda o respecto á proporcionalidade, como debería ser a orde de
intervencións e os tempos de intervención, etc. Dalle tamén importancia ó uso dos locais
municipais por parte dos grupos da corporación, e a que se plasme o dereito legal de recibir
unha dotación económica para o funcionamento dos diferentes grupos, sempre de xeito
proporcional. Sinala que tamén se inclúe a retransmisión de tódalas sesións plenarias por parte
da televisión local, un ente financiado no cento por cen con diñeiro público, e opina que agora
se está secuestrando o dereito dos cidadáns a ser informados pola televisión pública. Cre
importante incluir tamén un Estatuto dos veciños/as, no que se establzan os dereitos e deberes
dos cidadáns, e tamén a creación dunha Xunta de Portavoces, xa que así, moitos dos problemas
que se traen a pleno poderían ser solucionados con antelación. Segue dicindo que se inclúe un
apartado sobre o control e fiscalización dos órganos de goberno e tamén un apartado referido á
Mancomunidade, de tal xeito que antes de cada sesión se informe á Xunta de Protavoces, para
que estes poidan facer suxerencias, e, unha vez celebrada a xuntanza da Mancomunidade, se
dea conta dos acordos. Remata dicindo que isto é simplemente un resumo da súa proposta, que
fai así por operatividade.

O Sr. Noriega sinala que está a favor desta proposta, aínda que teñen a súa propia, e que
van votar a favor dunha maneira simbólica, posto que considera que aquí se fixo unha regresión
nos dereitos da oposición, e reivindica un espacio común  para o mellor funcionamento do
Concello.

Sometida a votación a emenda do PSdeG-PSOE, acádanse sete votos a favor dos grupos
do PSdeG-PSOE(4) e do BNG(3), e nove en contra  dos grupos do PP(8) e do INTEO(1), polo
que resulta rexeitada.

Toma agora a palabra o Sr. Sisto e referíndose á emenda do seu grupo di que a considera
necesaria porque pretende garantir o dereito de participación, a transparencia na xestión, a
publicidade de actuación e a eficacia. Manifesta que nos artigos 5 e 12 optan por unha
transcrición máis fiel á Lei de bases de réxime local, pois consideran ós dous órganos coa
mesma importancia, e pensa que na proposta do grupo de goberno, nas competencias da
Alcaldía se chega a unha incoherencia total, por exemplo, cando se mencionan as competencias
indelegables. Segue dicindo que, polo incumprimento que se fai coa entrega das actas da Xunta
de Goberno Local, se engade un parágrafo no que se di que, se por algunha circunstancia
excepcional non se poidese enviar a acta no período establecido de dez días, se envíe a copia da
orde do día, podendo consultarse libremente os expedientes  correspondentes á mesma.
Manifesta que no artigo 15 recollen que a Comisión Especial de Contas poderá requerir
información complementaria e a presencia dos membros e funcionarios da Corporación
especialmente relacionados coas contas que se analicen. No artigo 18 menciona a necesidade de
celebrar as sesións plenarias en dependencias municipais con capacidade e condicións que
garantan o acceso dos veciños/as interesados en asistir, posto que agora se fai o pleno a esta
hora, e o salón non está abarrotado, pero que si o está cando se tratan temas candentes. No
artigo 19.2 abórdase o tema da celebración das sesións plenarias ordinarias, que para o BNG
debería ser o último venres de cada mes ás 20 horas, posto que consideran que hai que gobernar
para os veciños, e non facer como agora, que se quitou a televisión local e se puxo unha hora
que resulta moi mala para que estes acudan. O artigo 22 considérano importante, dado o que
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pasou nos últimos plenos, e nel dise que nos plenos ordinarios, a parte dedicada ó control dos
demais órganos da Corporación debe presentar substantividade propia e diferenciadora da parte
resolutiva, debéndose garantir de forma efectiva no seu funcionamento e, no seu caso, na súa
regulamentación, a participación de tódolos grupos municipais na formulación de rogos,
preguntas e mocións. Opina que esta situación aquí non se da, posto que non se informa dos
temas propios da Alcaldía, e cre que iso debería facerse. Tamén menciona que a documentación
 íntegra dos asuntos incluidos na orde do día debe estar a disposición dos concelleiros na
Secretaría, non podendo sair do lugar onde se atopen postos de manifesto, e non, como di a
proposta do grupo de goberno “salvo disposición verbal ou por escrito do Alcalde comunicada á
Secretaría Xeral”. No artigo 25 refírense á publicidade e duración das sesións, e menciona tamén
a participación veciñal no Pleno, para o que se basean no artigo 256.4 da Lei de Administración
Local de Galicia, sendo incluso máis restrictivos que ese artigo da Lei. Manifesta que quere facer
especial fincapé no artigo 39.2 da proposta do grupo de goberno, sendo aquí terriblemente
esixentes, ó considerar que este punto incumple a Lei de Administración Local de Galicia no seu
artigo 74.5. No que se refire ós artigos 49.2 e 49.5 do regulamento do grupo de goberno,
referidos á “Consulta e exame de documentos”, menciona que van en contra do que establece o
R.O.F. no artigo 16.1. Opina que un regulamento orgánico, nos seus puntos básicos, ten que
adaptarse á lei, e di que se o regulamento sae aprobado coa redacción proposta polo grupo de
goberno, pide un informe legal dos artigos 39.2, 49.2 e 49.5, feito polo Sr. Secretario,
reservándose tamén as accións legais que consideren precisas.
 O Sr. Alcalde respóndelle que eses artigos xa estaban, que non se modifican agora. O Sr. Sisto
dille que xa eran ilegais.

O Sr. Leis manifesta que o seu grupo vai votar a favor da proposta do BNG, porque,
aínda que existan pequenas diferencias de forma, hai unha cuestión de fondo que comparten,
que se diferencia do comportamento do grupo ou grupos de goberno, e que é que un
regulamento está concebido cunha vontade de permanencia, e por enriba das continxencias
políticas, non poidendo usarse para beneficiar ou estrangular a calquera das partes. Cre que as
propostas dos grupos da oposición son un exercicio de responsabilidade democrática, que os
diferencia, en canto a talante, do grupo de goberno.

 Sometida a votación a emenda do BNG, acádanse sete votos a favor dos grupos do
BNG(3) e do PSdeG-PSOE(4) e nove en contra  dos  grupos do PP(8) e do INTEO (1), polo que
resulta rexeitada.

O Sr. Alcalde sinala que, polo que respecta á proposta presentada polo grupo de
goberno, xa foi tratada na Comisión Informativa, e só se modifican algúns puntos.

O Sr. Noriega di que hai un recorte de dereitos e un recorte na participación veciñal, o
que lle parece un reflexo da situación que se vive desde fai meses. Segue dicindo que non se
traen as iniciativas presentadas pola oposición, e agora preténdese poñer un pleno ordinario cada
dous meses que, aínda que está dentro da lei, non responde ás necesidades deste Concello, que
precisa un pleno cada mes. Cre que isto supón unha regresión democrática, porque o grupo de
goberno está preocupado. Di que o BNG presenta iniciativas, e o Sr. Alcalde actúa en base a
esas iniciativas, e agora, coa nova periodicidade plenaria, cre que o Sr. Alcalde se vai sentir
menos obrigado, o que irá en detrimento dos veciños. Di que, de tódolos xeitos, non os van
frear, que existe unha tendencia imparable de cambio, e que a actitude do grupo de goberno
evidencia o seu talante. Sinala que o Sr. Alcalde non quere escoitar ós seus veciños, e que iso os
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leva a unha maior indignación. Pide que non fagan política de terra queimada, que perdan con
elegancia, e cre que a opción política do Sr. Alcalde vai quedar relegada a algo residual en Teo.

O Sr. Leis pregúntase en que consisten estes cambios, que xa veu que en adaptación á
nova Lei, se cambia o termo Comisión de Goberno polo de Xunta de Goberno Local, se inclúe a
posibilidade de intervención dos técnicos municipais para aclaracións, o que espera que non lle
sirva ó Sr. Alcalde para convertilos en portavoces ou colaboradores da súa opción política. No
que respecta á cuestión da celebración do pleno e o desenvolvemento do mesmo, di que o Sr.
Alcalde non deu razóns para este cambio, pero que o Sr. Cajaraville, na Comisión Informativa,
xa apuntou algo, ó dicir que era porque a oposición presentaba moitas mocións, o que denota a
responsabilidade democrática do grupo de goberno. Manifesta que o que presenta a oposición
son mocións constructivas, que tratan de axudar ó goberno, e non son só un mero
testemuñalismo político. Segue dicindo que eles entenden que un regulamento debe ter unha
certa vontade de permanencia, e que non debe estar suxeito a cambios políticos. Cre que a
expresión “grupos de goberno” non foi un erro, xa que aparece en varios lugares, senón que
demostra o pacto de goberno existente, froito do cal é este regulamento. O Sr. Alcalde
respóndelle que se algunha vez hai un pacto, xa se dirá. O Sr. Leis opina que o Sr. Alcalde debe
admitir o pacto, para darlle cancha ó seu socio de goberno, e cre que isto é unha renuncia
inaudita do grupo de goberno, que este debe explicar diante do seu electorado. Di que están moi
equivocados se coa nova periodicidade plenaria pensan frear o dinamismo da oposición, xa que
non vai ser así, e tampouco van a impedir o contacto directo cos veciños. 
Sinala que, na orde de intervención (art. 29), antes era de menor a maior representación, e agora
é ó revés, intervindo logo os grupos de goberno. O Sr. Alcalde dille que leva toda a mañán co
mesmo, cando xa se dixo que a expresión correcta era grupo de goberno. O Sr. Leis considera
que o que se fixo foi  unha renuncia aldraxante, e que, cando falan da indecencia política, algún
aquí sempre se da por aludido, o cal evita calquera especulación. Di que o grupo de goberno
está a alimentar as pretensións da oposición, dándolle moitas armas, e cre que hoxe se despexou
o da fábula que manifestara nun pleno anterior, sobre o barco que vai á deriva, coa tripulación
desorientada, o capitán agora abandonou o timón, que tomou o corsario, e que non se sabe se
levará ó barco para asúa guarida ou o estrelará nas rochas.

O Sr. Noriega sinala que se precisa recuperar a inocencia neste Concello, e cre que
costará porque hai cousas que son difíciles de asumir. Pensa que a situación é máis inmovilista
que na anterior lexislatura, e que o Sr. Parajó ten tamén responsabilidade. Demandan
transparencia e pide que se faga público o acordo de goberno. O Sr. Alcalde respóndelle que se
hai que facelo, se fará no seu momento. O Sr. Noriega dille que non anden ás agachadas, que
poden mostrar o seu amor polos camiños.

O Sr. Parajó manifesta que quere dicirlle ó BNG e PSdeG-PSOE que, no seu momento,
quen puxo os plenos cada mes, foi el, e tamén foi el o que puxo á oposición nos órganos
colexiados. O Sr. Noriega di que, efectivamente, foi o Sr. Parajó, co voto en contra deles
mesmos. O Sr. Parajó continúa dicindo que agora vai algún moi contento ós consellos escolares,
dicindo que non fagan as peticións no Concello, que llas fagan a el. Pregunta quen foi o que
puxo a television local nos plenos unha ou dúas veces ó ano. Respóndese que foi el, e
pregúntalle a BNG e PSdeG-PSOE se foron eles coa súa maioría. Manifesta que os grupos da
oposición deben recoñecer que non poden gobernar porque teñen un títere ó fronte dos seus
grupos. Segue dicindo que seica se comenta que el vai empregar a tódolos de Calo, e manifesta
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que oxalá puidese empregar a tódolos de Teo, e que a algún dos que anda por aí repartindo
propaganda non os coñece nin o veciño do lado. Sinala que pensan que el, o que ten case mil
votos, non vale nada, pero que lle gustaría ver a algún presentarse sen o respaldo das siglas dun
partido detrás, a ver cantos votos sacaba, posto que seguro que non o votaba nin a familia.
Remata dicindo que vai apoiar neste punto ó equipo de goberno, e que non se pode seguir
atacando a quen os pon nos sitios.

Sometida a votación a proposta do equipo de goberno, coa corrección de “grupos de
goberno” por “grupo de goberno”, acadánse nove votos a favor dos grupos do PP (8) e do
INTEO (1) e sete en contra dos grupos do BNG(3) e do PSdeG-PSOE (4), polo que resulta
aprobado o seguinte acordo:

1º) Aprobar a modificación do Regulamento orgánico municipal proposta polo equipo
de goberno, que será de aplicación a partir da data de adopción do acordo plenario. A
modificación consiste en:

1.- Onde di Comisión de Goberno, debe dicir Xunta de Goberno Local.
2.- O artigo 19.2, parágrafo primeiro queda como segue: O Pleno celebrará sesión

ordinaria o último martes de cada dous meses ás 10 horas, correspondendo a primeira sesión ó
día 25 de maio de 2004. Cando o día fixado sexa inhábil, a sesión trasladarase ó día hábil
inmediatamente anterior ou posterior. Por causas debidamente xustificadas, poderase variar a
data de celebración das sesións ordinarias nun máximo de oito días antes ou despois.

3.- O artigo 29.3.c) queda como segue: Seguidamente, o Presidente concederalle a
palabra ós portavoces dos grupos para un primeiro turno de debate, durante o tempo de seis
minutos, intervindo en primeiro lugar o/s grupo/s da oposición, por orde de maior a menor
representación municipal, rematando sempre polo grupo mixto, que repartirá o tempo de
intervención entre os seus compoñentes. Finalmente intervirá o grupo de goberno. O tempo
poderá ser ampliado polo Presidente en razón á importancia ou trascendencia do asunto.

4.- O artigo 29.3.h) queda como segue: A intervención do Secretario ou Interventor
durante o debate dos asuntos incluidos na orde do día quedará limitada a informar dos aspectos
legais do asunto que se discuta, cando medie requerimento expreso da Presidencia, ou lle dea
esta o uso da palabra, cando entendan que no debate se suscita algunha cuestión na que poida
dubidarse acerca da súa legalidade ou poidese ter implicacións orzamentarias. Do mesmo xeito,
poderase solicitar a intervención dun técnico municipal cando se precisaren aclaracións desa
orde no expediente sometido a debate.

2º) Somete-lo acordo de aprobación a exposición pública, de conformidade co
establecido na normativa vixente.

3º) Facultar á Alcaldía para a tramitación do presente acordo.

5.- RATIFICACION DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL POLO
QUE SE PARTICIPA NO PLAN CONCERTADO .

Por Secretaría, como cuestión de orde, se sinala que o acordo é da Xunta de Goberno
Local, e non da Alcaldía, como se dicía por erro na orde do día; aprobada a corrección, se da
lectura ó dictame da Comisión Informativa de Asuntos Sociais.
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O Sr. Alcalde manifesta que o plan concertado o fan no departamento de servicios
sociais, que logo pasa á Xunta de Goberno Local, e agora se trae ó Pleno para ratificar.

A Sra. Bugallo comenta que isto se ven repetindo desde fai tempo, e que este plan
concertado se trae ó Pleno porque a Consellería esixe un acordo plenario para continuar coa
tramitación. Cre que a aprobación do plan concertado para a súa tramitación é competencia do
Pleno, pero que aquí non hai maneira, xa que, se este Pleno non decide a ratificación, este plan
non sirve para nada. Di que se xa estaba feito no mes de febreiro, porqué non se trouxo antes de
levalo á Consellería. Segue dicindo que esta xa é a segunda vez que pasa o mesmo, que se trae o
plan feito, sen posibilidade de modificación. Pide que esta sexa a última vez, que  a próxima vez
se traia para o seu debate. Opina que isto só é un indicio do mal funcionamento do Concello.
Manifesta que o seu grupo é consciente da importancia do plan concertado, porque son cousas
moi necesarias, pero que hai que respectar as maneiras e procedementos.

O Sr. Leis di que quere pensar que o plan concertado se trae porque o pediu a Xunta,
pero que queren tamén pensar que é porque o grupo socialista o reclamou no pasado pleno.
Opina que este plan ten unha importancia estratéxica no funcionamento do Concello, e que o
Sr. Alcalde dixo que o fixeran en servicios sociais e que logo o pasaran para miralo o grupo de
goberno.O Sr. Alcalde responde que é así porque así o levan facendo desde fai moitos anos, que
o fixeron uns profesionais que lle merecen toda a confianza, e que logo llo pasron para ver se se
facía algunha modificación. O Sr. Leis continúa dicindo que, precisamente porque o fixeron uns
profesionais que lle merecen toda a confianza, van a votar a favor. Manifesta que o outro día se
lles leron os orzamentos, pero que non se lle explicaron os criterios destes. Opina que o grupo
de goberno e o Sr. Alcalde non gobernan, senón que se limitan a cumplir máis ou menos os
trámites. Cre que isto é unha evidencia máis de como funciona o equipo de goberno. Pide que
non se cometan máis este tipo de erros, xa que se desacredita o Sr. Alcalde e tamén á
institución.

O Sr. Parajó móstrase de acordo co plan, xa que opina que é un tema importante.

O Sr. Noriega anuncia que o voto do seu grupo será favorable, porque este é un tema
fundamental.

O Pleno do Concello, por unanimidade dos dezaseis Concelleiros pertencentes ós grupos
do PP (8), do BNG(3), do PSdeG-PSOE( 4) e do INTEO(1), acorda:

1º) Ratificar o acordo da Xunta de Goberno Local de once de febreiro de 2004, polo que
se solicitan axudas para a prestación dos Servicios de Atención Primaria e de Servicios
especializados.

2º)  Facultar á Alcaldía para a tramitación do presente acordo.
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E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo
as doce horas e cincuenta  minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e
prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en
cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

O Alcalde                                                                                O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                        Asdo. Javier Nieves González
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 27 DE ABRIL DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do
Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 27 de abril de 2004, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros na marxe
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.
Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de
celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día
da data para a que foron previamente citados.
Co quórum establecido polas disposicións legais
vixentes para a válida constitución do Pleno, polo
Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto,
adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1.-PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
PRESENTADA POLOS GRUPOS DO BNG E
PSdeG-PSOE SOBRE A VARIANTE DA
C-541 .-

Con anterioridade á lectura, debate e votación da
proposta incluída na orde do día, e segundo o
disposto no artigo 10 do Regulamento de
participación veciñal do Concello de Teo, o Sr.
Alcalde anuncia a intervención dunha representante
da  Asociación de afectados pola variante da C-541,
Dª. María Elvira Souto Presedo, que está autorizada

para intervir, que se manifesta como segue: 

“”Desde que fai agora tres anos e medio foi dado a coñecer publicamente o
proxecto da COTOP de construir unha vía rápida a través de varias aldeas da zona, as
persoas afectadas comezamos a facer o que nestes casos fan tódolos cidadáns que queren
evitar ver lesionados os seus intereses: presentamos, en tempo debido, as nosas alegacións
contra un trazado que, de materializarse, significaría unha catástrofe para as nosas
aldeas, as nosas casas e a nosa forma de vida. Como a resposta da administración foi o
máis absoluto dos silencios, vímonos obrigados a tomar outro tipo de medidas e a
realizar actos reivindicativos da máis diferente índole co fin de dar a coñecer á opinión
pública a situación, os intereses que se ocultan detrás do trazado previsto pola COTOP e o
silencio con que responderon as autoridades responsables ás nosas xustas reivindicacións.

Así mesmo, fixemos xestións diante da administración

Con respecto a este Concello, temos que dicir que unhas veces recibimos dos
grupos rnunicipais un apoio unánime e outras ese apoio non pasou de ser parcial.
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No que á Consellería de Obras Públicas respecta, as cousas foron un tanto diferentes. A
pesares das moitas tentativas que fixemos para ser ouvidos, os resultados das nosas
xestións foron ben pobres -por non dicir nulos- durante un longo período de tempo. No entanto,
recenternente, obtivemos un resultado que pensamos podería abrir novas perspectivas: fomos
recibidos polo Sr. Núñez Feijóo e no decurso da entrevista que mantivemos con el, o
titular da Consellería de Obras Públicas adquiriu con nós un compromiso que nos
pareceu alentador: ENCARGAR A UNHA EMPRESA INDEPENDENTE QUE ESTUDASE A
VIABILIDADE DO TRAZADO ALTERNATIVO QUE NO SEU DÍA FOI REALIZADO POR
UN GABINETE DE ENXEÑEIROS A INSTANCIAS DESTE CONCELLO. TRAZADO
ALTERNATIVO CUXO ESTUDO -LEMBREMOS- FOI FINANCIADO CON DIÑEIRO
PÚBLICO, ISTO É CON DIÑEIRO DE TODOS NÓS, OS CONTRIBUINTES.

E este é precisamente o trazado que defende a Asociación de Afectados pola Variante
C-541.

Mais non foi ese o único compromiso que adquiriu con nós o Sr. Núñez Feijóo.
O CONSELLEIRO DE OBRAS PÚBLICAS COMPROMETEUSE TAMEN-COMO É
PUBLICAMENTE COÑECIDO- A ENTREVISTARSE NOVAMENTE COS AFECTADOS
NUN PRAZO DE TRES SEMANAS PARA LLES DAR CONTA DO RESULTADO DO
ESTUDO DESA EMPRESA INDEPENDENTE.

Non obstante, e a pesares de teren transcorrido xa nove semanas desde aquela entrevista,
a nosa asociación non recibiu aínda noticia algunha da Consellería.

Por todo isto, solicitamos deste pleno do Concello de Teo o seguinte:
1.- Que manifeste publicamente o seu rexeitamento do trazado do proxecto da

COTOP
2.- Que faga as xestións necesarias diante da Consellería de Obras Públicas para que

o seu titular reciba a unha comisión formada por representantes de tódolos grupos
municipais e que esta comisión traslade ao Sr. Núñez Feijóo o seu apoio ás xustas
reivindicacións dos veciños afectados.

3.- Que se poñan os medios necesarios para que unha comisión de psicólogos
estudie e tome as medidas necesarias para facer fronte á grave situación que se vive hoxe
nas nosas aldeas, onde impera un clima de tensión emocional que está causando grandes
sufrimentos ás persoas que as habitamos.

Obra no noso poder un estudio da autoría do Catedrático de Antropoloxía da
Universidade de Santiago de Conmpostela D. Marcial Gondar Portasany, no que se
alerta das graves consecuencias que para a saúde física e mental das persoas afectadas
teñen sempre este tipo de agresións urbanísticas. Neste estudio, que foi dado a coñecer
publicamente a través dos medios de comunicacións, afírmase que en situacións como a que
nos toca vivir nas aldeas de Cepeda, Castres, Oza, Piro, Torre, etc., o consumo de
psico-fármacos aumenta exponencialmente por mor da xeralización de estados depresivos
e estados de ansiedade provocados pola tensión emocional a que son sometidas as
persoas afectadas. No noso caso, infelizmente, esas terribles consecuencias, como é ben
sabido, non tardaron en facerse notar, e de forma particularmente dolorosa.
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A este pleno municipal, FORMADO POR REPRESENTANTES DOS VECIÑOS
DO CONCELLO DE TEO CUXA MISIÓN É DEFENDER OS INTERESES DOS SEUS
REPRESENTADOS, pedimos, por tanto, que atenda estas nosas xustas reivindicacións e tome
as medidas necesarias para evitar a catástrofe que para as nosas casas e as nosas vidas, as
nosas comunidades e as nosas formas de convivencia colectiva significaría a
construcción desa vía rápida que a Consellería de Obras Públicas e Ordenación do
Territorio pretende trazar a través das nosas aldeas. Ó Sr. Núñez Feijóo queremos recordarlle
que estamos esperando, e que xa van alá nove semanas.”

De seguido procédese  á lectura e debate da proposta incluída na orde do día:

1.-PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POLOS GRUPOS DO BNG E
PSdeG-PSOE SOBRE A VARIANTE DA C-541 .

O Sr. Secretario da lectura ó texto da solicitude de convocatoria deste pleno
extraordinario, ó abeiro do artigo 19.3 do vixente Regulamento orgánico da Corporación de Teo,
asinada polos concelleiros do BNG e PSdeG-PSOE, que copiada literalmente, di o que segue:

“” Exposición de motivos:
No seu día, a Consellería de Ordenación do Territorio  aprobou un proxecto de

trazado para a variante da C-541, Santiago-A Estrada desde Chaodorrío ata Santa Lucía,
no Concello de Santiago. Este trazado discorre polas parroquias teenses de Oza e
Cacheiras e afecta de xeito  moi perxudicial, principalmente, a numerosos veciños e
veciñas dos lugares de Castres (Oza) e A Torre (Cacheiras).

O tremendo impacto social e mediombiental deste proxecto concitou moi axiña a
disconformidade veciñal, o que motivou reiteradas actuacións de protesta por parte dos
afectados en forma de xestións institucionais, mobilizacións, roldas de prensa, actos
culturais e recreativos, intervencións no Parlamento de Galicia, etc., que provocaron unha
grande repercusión nos medios de comunicación social e un amplo abano de apoios e
simpatías entre as diferentes formacións políticas, entidades sociais, colectivos veciñais,
etc., do Concello de Teo.

Así mesmo, e como non podía ser doutra maneira, o  problema suscitado
chegou á mesma  Corporación de Teo, que se posicionou ó  respecto en diferentes
sesións plenarias de xeito unánime en apoio das reivindicacións plantexadas polos
colectivos veciñais afectados. Mesmo con fondos municipais se contratou a un Enxeñeiro de
Camiños, Canles e Portos para que fixera un estudio alternativo ó trazado oficial,
tomando en conta as opinións dos afectados, que foi remitido á Xunta de Galicia en
xuño de 2002.

Recentemente, o día 25 de febreiro dos correntes, representantes dos veciños/as
afectados mantiveron unha entrevista co Sr. Conselleiro  de Ordenación do Territorio ,
Sr. Alberto Núñez Feijóo, na que este contraeu o compromiso de facer un exhaustivo
estudio dos diferentes trazados propostos, co fin de atopar unha solución que facilitara o
máximo consenso. Ademais, o Sr. Conselleiro comprometeuse a comunicar os
resultados definitivos ós  representantes veciñais nun determinado prazo de tempo que,
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a día de hoxe, está amplamente superado, sen que os veciños obtiveran resposta
algunha.

ACORDO:
Co fin de desbloquear a actual situación e de superar o presente estado de

incertidume entre os afectados, e mesmo de certa  decepción polos compromisos
incumpridos por parte do Sr. Conselleiro, os Concelleiros/as abaixo asinantes estiman que
a estas alturas do proceso resulta absolutamente imprescindible o pronunciamento público
e inequívoco sobre da cuestión por parte da Corporación de Teo, polo que, ó abeiro do
disposto no artigo 19.3 do vixente Regulamento orgánico, solicitan a celebración dun
pleno extraordinario, para debatir e aprobar, no seu caso, a seguinte RESOLUCIÓN:

"O Pleno da Corporación de Teo, reunido en sesión extraodinaria, acorda instar ó
Conselleiro de Ordenación do Territorio ó cumprimento dos compromisos adquiridos cos
representantes dos veciños/as afectados polo trazado desta Consellería para a variante da
C-541, na xuntanza celebrada o pasado día 25 de febreiro, no senso de atopar unha
solución razonable ó conflicto plantexado, previas presentación, negociación e
aprobación dun novo trazado que contemple axeitadamente as  reivindicacións veciñais
e, polo tanto, ocasione os menores custos sociais, económicos e medioambientais
posibles.

Por outra banda, ó abeiro do disposto nos artigos 253.3 da Lei da administración
local de Galicia (Lei 5/1997) e 228.1 do R.O.F.(Real Decreto 2568/1986), co obxectivo de
dar a coñecer oficialmente as súas inquedanzas e preocupacións e aportar as súas
opinións ó respecto, solicítase, previo ó debate da proposta de resolución, a intervención dos
representantes legais dos veciños/as afectados para efectuar unha exposición ante o
Pleno en relación co tema obxecto de celebración desta sesión extraordinaria.”

O Sr. Noriega toma a palabra e di que hoxe estamos aquí porque fai xa varios anos que
se iniciou a aplicación dun modelo urbanístico na parroquia de Cacheiras baseado no “todo
vale”, modelo que entre outras sinrazóns convertiu á C-541 ó paso por esa parroquia nun
embudo que todas as mañáns convirte esta estrada nun exercicio de paciencia para todos
aqueles que teñen o seu traballo en Compostela. Opina que o trazado previsto como alternativa a
C-541 ten un impacto tal sobre os núcleos tradicionais que só se pode explicar en base a outro
tipo de intereses que non se enmarcan no progreso ou nun medre sostible. Manifesta que son xa
varios os anos de demandas veciñais e institucionais na solicitude dun novo trazado que
represente un menor impacto na vida da cidadanía teense, e que existe un aparente consenso no
momento de adoptar acordos plenarios en apoio as reivindicacións veciñais, pero unha absoluta
falla de vontade política á hora de aplicar os acordos, e cre que o Sr. Alcalde é o máximo
responsable de que iso non aconteza. Pensa que existe unha doble moral,  xa que di que o Sr.
Alcalde está aparentemente cos veciños pero que á hora de verdade se mostra sumiso coas
instancias superiores, e que isto supón unha deixación de funcións na defensa do interese xeral,
na defensa de aquilo polo que foi elixido. Segue dicindo que é un motivo de satisfacción para o
grupo municipal do BNG o escoitar a voz dos afectados neste salón de plenos, e que levan
moitos anos vivindo con eles a anguria de saber que un progreso mal entendido pode partir
núcleos, rachar arraigos de moito tempo e obrigar á xente a buscarse outro lugar onde vivir. Opina
que ata agora se usou a “Coartada Cuíña”, evidenciada durante moito tempo e recollida en

Página 4 de 8



diversas actas de sesións plenarias, que agora xa non é válida, e pregunta que xestións se fixeron
desde que está o novo Conselleiro. Di que como exemplo sirve o que leu na prensa
sobre o consenso entre os alcaldes de Teo e Padrón nas reivindicacións  ante o
Conselleiro para a a mellora das comunicacións entre Padrón e Teo e pregúntase cantas
xuntanzas houbo para reivindicar un trazado alternativo á C-541. Manifesta que o grupo
municipal do BNG non cre no Sr. Alcalde, independentemente do que vote hoxe, e que resulta
significativo que a xuntanza que mantiveron os veciños co Conselleiro fora por mediación do
grupo parlamentario do B.N.G e que a información que se lles facilitou se conseguise por
mediación do grupo parlamentario do PSdeG-PSOE, e non por mediación do seu Alcalde. Opina
que, se o Sr. Alcalde tivese dignidade, se tería plantado na Consellería cos veciños e tería
solicitado unha entrevista, que tería feito cumplir os acordos que entre todos adoptaron, e que,
en fin, tería exercido como Alcalde, pero que xa saben que iso non é o seu, e que isto da Alcaldía
é “un medio para”, que o de exercer o mandato da cidadanía é para o Sr. Blanco Martínez unha
novela de ciencia-ficción. Remata dicindo que o motivo polo que solicitaron este pleno non foi
por unha enésima resolución, senón que foi para escoitar ós veciños que sufren todo este
despropósito, que foi para, en definitiva, convertir este pleno nun megáfono contra as inxustizas
e contra o “mal de aire”, e que o Sr. Alcalde non pode esquecer que o pobo  e a cidadanía son
os que máis ordenan.

O Sr. Leis manifesta que o seu grupo pretende servir ó interese xeral, que teñen
interese en aprobar esta proposta de resolución por unanimidade, e loxicamente
recuperar o clima de consenso, que logo se traduza nunha actuación eficaz do Sr.
Alcalde. Di que o feito de que teñan que sacrificar moitas cousas, que pensan e poderían
manifestar, en aras do consenso, non quita que se poidan revisar certas cuestións, e que,
nunha análise do pasado e mirando a documentación, o que se pode percibir é o ocorrido
nos seis plenos nos que se tratou este tema. Cre que existe unha diferencia cualitativa
entre a actuación do Sr. Alcalde e do grupo de goberno antes desta lexislatura e a do que
vai desta. Di que, examinada a documentación, percibiron que hai plenos nos que se
tomaron acordos por unanimidade, e que, por exemplo, na sesión do 24-05-2001, o Sr.
Alcalde manifestou, tal e como aparece recollido na acta: “... que o grupo de goberno apoia
estas alegacións, ás que se chegou por consenso con tódolos grupos.”, e que noutros manifestou
que os convocara para ter máis forza diante das institucións. Comenta que, unha vez se rematou
o proceso electoral de maio pasado, o comportamento variou radicalmente, pasándose a unha
actitude de absoluta indiferencia, de mirar para outro lado, e que, do que vai de lexislatura, só se
tratou o tema nunha moción de urxencia presentada polo PSdeG-PSOE na sesión do 24-07-03,
na que o Sr. Alcalde rexeitou a urxencia, dicindo que “... xa se fixeron innumerables xestións
neste tema, e que polo tanto o grupo de goberno non ve a urxencia desta moción.”, e nu nha
p regunta feita por e l no pleno do 29-01-04 sobre como está o tema da variante á
C-541, o Sr. Alcalde respondeu que “... neste momento non ten datos ó respecto”. Segue
dicindo que outro dato significativo e demostrable é que no que poden considerar o “mentireiro
verdadeiro”, en referencia ó xornal electoral do PP de Teo, non se fai o máis mínimo
compromiso para solucionar o problema xurdido pola variante da C-541, e que non é así, en
cambio, no programa electoral socialista, no que se lle adica un apartado a este tema. Opina que,
dito isto, se ve que as diferencias de comportamento  son obvias. Manifesta que se viron
obrigados a convocar este pleno diante de dous feitos: o primeiro é que o Conselleiro incumpriu
os compromisos adquiridos cos veciños, e segundo, que o grupo de goberno evidencia unha
absoluta indiferencia diante dun problema que trascende o meramente social para convertirse

Página 5 de 8



noutra cousa moito máis grave. Cre que o resultado é que se está nunha situación de absoluto
bloqueo, que se traduce en malestar veciñal e que está sen resolverse, e que a estas alturas, o
malestar xeralizouse a todo Cacheiras e a outros lugares do Concello. Di  que esta  é a razón de
por qué están hoxe aquí, e que do que se trata é de desbloquear esta situación. Manifesta que o
que tentan é que o Sr. Alcalde corrixa a súa actuación e se poña realmente, como sempre di que
está, ó lado dos veciños, e que teñen dous obxectivos colaterais: verificar cal é o grao de
compromiso do Sr. Alcalde e do grupo de goberno cos intereses veciñais, e, en segundo lugar,
escoitar ós veciños, xa que nun pleno no que lle preguntou por qué non se  escoitaba ós veciños,
o Sr. Alcalde respondeu que aínda non era o momento, e que o seu grupo considera que é
importante escoitar ós veciños, feito que non se produciría se o BNG e PSdeG-PSOE non
solicitasen a celebración deste pleno. Opina que isto é unha lección para o Sr. Alcalde de
exercicio cívico nun momento no que se intenta asfixiar e estrangular a vida democrática desta
corporación. Roga que isto non quede nun mero trámite formal, que se trata de trasladar o
acordo ó Conselleiro e de facer logo un seguimento para que teña efecto. Di que, para garantir
isto, se debería facer unha comisión de seguimento, e pide que o Sr. Alcalde se comprometa a
que, se nun prazo de quince ou vinte días non hai resposta, se xunte á Xunta de Portavoces e ós
representantes dos veciños para dar conta dos trámites.

O Sr. Alcalde manifesta que cando dixo que se estaba ó lado dos veciños, é porque se
estivo, que se foi a ver ó Conselleiro cos veciños, que logo se foi outra vez, e non foron
recibidos, e que logo, se politizou o tema.

O Sr. Parajó di que cada vez que se fai unha obra deste tipo  se xeran problemas nos
lugares por onde vai discorrer, e que xa non é a primeira vez. Segue dicindo que existen veciños
afectados, e que, ante isto, se plantexan varias preguntas: ¿ se quere o corredor ou non?, e ¿se é
necesario ou non?. El cre que si, porque é un ben para Teo e outros concellos, porque se non hai
infraestructuras, non hai nada. Sinala que outra pregunta ten que ser ¿por onde ten que ir o
corredor?, e que él pensa que ten que ir por onde faga menos dano, porque non se pode
beneficiar a uns e perxudicar a outros, como pasou en Calo, que se sacou o problema dun lado e
se meteu noutro, e que algúns veciños desa zona incluso chamaron á radio para dicir que se
sentían abandonados. Sinala que é un tema delicado, pero que ten que ter unha solución, que
deberían continuarse as negociacións, e que él estará ó lado dos veciños ata que sexa posible,
que pensa que co diálogo se poden conseguir cousas, que él vai estar cos veciños, que non ten
intereses urbanísticos nin propiedades e o que diga iso está mentindo.

O Sr. Alcalde sinala un receso de cinco minutos para que os portavoces poidan
consensuar o texto da proposta de resolución.

Reanúdase a sesión, e o Sr. Alcalde anuncia que se chegou a un acordo entre os
diferentes grupos que conforman a corporación municipal referido á redacción da proposta de
resolución, que queda como segue:

” O Pleno do Concello de Teo, en sesión extraordinaria celebrada o día 27 de
abril de 2004, acorda instar ó Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda,
ó  cumprimento dos compromisos adquiridos cos representantes dos veciños afectados polo
trazado desta Consellería para a variante da C-541, na xuntanza celebrada o pasado 25 de
febreiro, no senso de atopar unha solución razoable ó conflicto prantexado, presentando
previamente ós veciños as solucións que propoña a Consellería, mellorando as condicións do
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trazado mediante negociacións cos veciños afectados, de xeito que ocasione os menores custos
sociais, económicos e mediombientais e que perxudique o menos posible ós veciños”.

O Sr. Noriega manifesta que, desde o seu grupo, se roga que isto se aplique, e que non se
tomen máis acordos valeiros de contido. Di que o Sr. Alcalde debe esixir respostas, xa que neste
tema se tomaron moitos acordos plenarios por unanimidade. Advirte que a paciencia da
oposición ten un límite, e que lle gustaría que fose unha comisión a que se encargase de
negociar, aínda que o Sr. Alcalde insiste en facelo el, cousa que lle parece lexítima se se fai con
efectividade. Pregúntase se desde a Consellería fixeron un corredor de acordo coa política
urbanística do Sr. Alcalde, e respóstase que si, e pregúntase se se quere ese corredor, e
respóstase que desde o BNG non se quere.

O Sr. Leis di que quere agradecer a presencia dos veciños que se desplazaron hoxe á
sesión plenaria, e ós diferentes grupos polo esforzo para lograr o consenso, e pídelle ó Sr.
Alcalde que debería asumir o compromiso de que se non hai noticias reuna á Xunta de
Portavoces e ós representantes veciñais para informar do estado das xestións. 

O Sr. Alcalde sinala que este acordo se mandará hoxe á Consellería, e que o Conselleiro
decidirá cando recibe ós veciños.

O Sr. Leis suxírelle que non se limite a enviar o papel, que faga as necesarias xestións
para que se cumpla o acordo, e que o Conselleiro presente a súa proposta ós veciños. Reitera
que, se en quince ou vinte días non hai resposta, o Sr. Alcalde se ten que compromer a convocar
á Xunta de Portavoces e ós representantes veciñais.

O Sr. Alcalde resposta que non hai problema en facer esa convocatoria, se antes non hai
unha xuntanza na Consellería.

O Sr. Parajó maniféstase partidario do corredor, e extráñase de que o BNG diga que non
o quere. 

O Sr. Noriega, por alusións, pide que non se terxiversen as súas palabras, que co que eles
non están de acordo é co trazado que resulta tan lesivo para os núcleos tradicionais. 

O Sr. Parajó reitera que o que el non quere é sacarlle o problema a uns veciños e que se
lle meta a outros, e le un escrito que di foi presentado por veciños de Teo na Consellería no que
se di que o trazado alternativo terá ampla oposición.

Sometida a votación a proposta de resolución o Pleno do Concello por unanimidade dos
quince membros presentes pertencentes ós grupos municipais do P.P.(8), do B.N.G.(3), do
P.S.G.-P.S.O.E.(3) e do INTEO(1) acorda aprobar a seguinte proposta de resolución
consensuada previamente por tódolos grupos:

”O Pleno do Concello de Teo, en sesión extraordinaria celebrada o día 27 de abril
de 2004, acorda instar ó Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, ó
cumprimento dos compromisos adquiridos cos representantes dos veciños afectados polo
trazado desta Consellería para a variante da C-541, na xuntanza celebrada o pasado 25 de
febreiro, no senso de atopar unha solución razoable ó conflicto prantexado, presentando
previamente ós veciños as solucións que propoña a Consellería, mellorando as condicións do
trazado mediante negociacións cos veciños afectados, de xeito que ocasione os menores custos
sociais, económicos e mediombientais e que perxudique o menos posible ós veciños”.
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E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo
as dez horas e cincuenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en
cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde                                                                                O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE MAIO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do
Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as once horas
do día 18 de maio de 2004, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros na marxe
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.
Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de
celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día
da data para a que foron previamente citados.
Co quórum establecido polas disposicións legais
vixentes para a válida constitución do Pleno, polo Sr.
Alcalde declarouse público e aberto o acto,
adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria:

 O R D E    D O    D Í A : 

1º.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS
BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
ANTERIORES  DO: 22.04.2004 e 27.04.2004.
De conformidade co artigo 91 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das
corporacións locais, o Sr. Alcalde preguntou se
algún membro do Pleno tiña que formular algunha
observación ou reparo ós borradores das actas das
sesións anteriores de datas: 22.04.2004 e 27.04.2004,
distribuidas xunto coa convocatoria.

O Sr. Noriega di que no borrador correspondente á sesión do 27.04.2004, na páxina sete,
durante a súa intervención, onde di: “Pregúntase se desde a Consellería fixeron un corredor de
acordo coa política urbanística do Sr. Alcalde, e respóstase que si, e pregúntase se se quere ese
corredor, e respóstase que desde o BNG non se quere.”, o que dixo foi: “Pregúntase se se fixo
un proxecto de corredor de acordo coa política urbanística do Sr. Alcalde, e respóstase que si, e
que o BNG non está de acordo con esa política nin co corredor correspondente a ela.”
O Pleno do Concello por unanimidade dos asistentes acorda aprobar o borrador da acta da
sesión do 22 de abril tal e como foi redactado, e o do 27-04-04, unha vez recollida a
modificación proposta.

2º.- TOMA DE POSESIÓN DE NOVO CONCELLEIRO.

Remitida pola Xunta Electoral Central con data 29.03.2004 a credencial de concelleiro
correspondente ás eleccións locais do 2003 a favor de D. Xosé Ignacio Iglesias Villar, en
substitución, por renuncia, de Dª. Soedade Amieiro Rodríguez e téndose presentado polo
interesado as declaracións do Rexistro de Intereses da Corporación; por Secretaría, de orde do
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Sr. Alcalde, dase lectura ó artigo 1 do Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, no que se establece o
xeito da toma de posesión dun novo concelleiro e de acordo con isto, formúlalle a D. Xosé
Ignacio Iglesias Villar, do BNG, a seguinte pregunta: “¿Xura ou promete pola súa conciencia e
honor cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro da Corporación de Teo con lealdade
a El Rey, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado?”. O Sr.
Iglesias Villar resposta si prometo, quedando posesionado desde este momento do cargo de
concelleiro.

O Sr. Alcalde dalle a benvida á corporación, ó tempo que agradece  a labor desenvolvida
pola anterior concelleira do grupo municipal do BNG, Dª Soedade Amieiro Rodríguez.

3º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. 
Dada lectura por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, da resolución da Alcaldía número

002/04, do 27 de abril de 2004, que copiada literalmente di:
“ Tendo previsto ausentarme do termo municipal desde o día 30 de abril ata o día 8 de

maio de 2004, ámbolos inclusive, e vistos os artigos 44 e 47 do R.D. 2568/1986, do 28 de
novembro, resolvo:

1º) Delega-lo exercicio das funcións da Alcaldía no 1º Tenente de Alcalde deste
Concello, D. Antonio Castroagudín Valladares, durante o prazo sinalado.

2º) Que se notifique esta resolución ó interesado para o seu coñecemento e
efectos, e se publique no B.O.P.

3º) Da presente resolución daráse conta ao Pleno na primeira sesión que celebre,
consonte co artigo 44.4 do R.O.F.”

            O Pleno do Concello queda enterado.

      4º.- DACIÓN DE CONTA DE ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. DE
MODIFICACIÓN DOS COMPOÑENTES DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS
PERMANENTES.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dase lectura do escrito presentado polo grupo
municipal do BNG, con rexistro de entrada no Concello núm. 817, do 16.04.2004, e que
copiado literalmente, di: 

““O Grupo Municipal do BNG de Teo comunícalle o nome dos concelleiros/as que
formarán parte das Comisións informativas permanentes, que sofre unha remodelación trala
substitución da concelleira Soedade Amieiro por Ignacio Iglesias:

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS: Ignacio Iglesias Villar e Rafael Sisto Edreira

Suplentes: Ánxela Bugallo Rodríguez e Martiño Noriega Sánchez.

COMISIÓN FACENDA: Rafael Sisto Edreira e Martiño Noriega Sánchez. Suplentes:

Ánxela Bugallo Rodríguez e Ignacio Iglesias Villar.

COMISIÓN DE RÉXIME INTERNO E PERSOAL: Martiño Noriega Sánchez e Rafael

Sisto Edreira. Suplentes: Ignacio Iglesias Villar e Ánxela Bugallo Rodríguez.

COMISIÓN DE URBANISMO: Ánxela Bugallo Rodríguez e Rafael Sisto Edreira

Suplentes: Martiño Noriega Sánchez e Ignacio Iglesias Villar.
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COMISIÓN DE OBRAS E SERVIZOS: Rafael Sisto Edreira e Ánxela Bugallo

Rodríguez. Suplentes: Martiño Noriega Sánchez e Ignacio Iglesias Villar.

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIAIS: Ánxela Bugallo Rodríguez e Martiño Noriega

Sánchez. Suplentes: Ignacio Iglesias Villar e Rafael Sisto Edreira.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN E CULTURA: Martiño Noriega Sánchez e Ignacio

Iglesias Villar. Suplentes: Rafael Sisto Edreira e Ánxela Bugallo Rodríguez.

COMISIÓN DE AGRICULTURA E MEDIO AMBIENTE: Ánxela Bugallo Rodríguez e

Ignacio Iglesias Villar. Suplentes: Martiño Noriega Sánchez e Rafael Sisto Edreira.

COMISIÓN DE XUVENTUDE E DEPORTES: Ignacio Iglesias Villar e Martiño Noriega

Sánchez. Suplentes: Rafael Sisto Edreira e Ánxela Bugallo Rodríguez.

COMISIÓN DA MULLER: Ánxela Bugallo Rodríguez e Ignacio Iglesias Villar.

Suplentes: Martiño Noriega Sánchez e Rafael Sisto Edreira.””

O Pleno do Concello queda enterado.

5º.- SORTEO PÚBLICO PARA A ELECCIÓN DOS MEMBROS  DAS MESAS
ELECTORAIS  PARA AS ELECCIÓNS Ó PARLAMENTO EUROPEO.

Incorpórase neste intre ó Pleno con retraso o Sr. Concelleiro Cajaraville Campos.
Seguidamente procédese á elección, mediante sorteo público dos electores que formarán

as 19 mesas electorais deste Concello, co seguinte resultado:

DISTRITO 1º SECCION  1º MESA  A

PRESIDENTE: Juan José Blanco Caldas
1º VOCAL: María Adela Duarte Somoza
2º VOCAL: Balbina González Morcillo

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Juventina Caamaño Miguens
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Monserrat Gómez Fernández

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Manuel Santiago Blanco Varela
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Esther Barroso Millán

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Manuel Blanco Suárez
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Jesús Cernadas Míguez 

DISTRITO 1º SECCION  1ª MESA  B

PRESIDENTE: Mª Monserrat Ventura Blanco
1º VOCAL: Santiago Nieto Fuentes
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2º VOCAL: Diana María Penido García

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Juan Manuel Losada Buela
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Miguel Ángel Luaces Lijo

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Matilde Munín Munín
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Marta Solla Villaverde

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Jesús Rey Alvariño
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Nieves López Agrasar

DISTRITO 1º SECCION  2ª MESA  U

PRESIDENTE: Mª del Mar Rodríguez Otero
1º VOCAL: Manuel Blanco Cuns
2º VOCAL: Sergio Delpont Vázquez

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Vladimir López Barreiro
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Dolores López Rouco

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Lourdes Ferro Pascual
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Alberto Mirás Campos

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Dolores Josefina Cajaraville Pascual
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mercedes García Fernández

DISTRITO 1º SECCION  3ª MESA   U

PRESIDENTE: Antonio Ramos Benito
1º VOCAL: Ángeles Ferreira Bao
2º VOCAL: Mª Josefina Gestal Francisco

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Raquel Seoane González
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Alberto Julio Goitia Paisa

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mari Cruz Iglesias Martínez
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Estefanía Picón Costoya

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Teresa Susana Seoane Carneiro
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Silvia Vázquez Iglesias

DISTRITO  1º SECCION  4ª MESA  A
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PRESIDENTE: Elsa Raquel Gómez Gómez
1º VOCAL: Mª Dolores Castro Castro  
2º VOCAL: Avelino Antonio García Fraga

1º SUPLENTE PRESIDENTE: José Cruces Vázquez
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Paula Couto Carballal

1º SUPLENTE 1º VOCAL: José Luis Francos Valcarcel
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Juan Manuel Fierro Osorio

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Julio Gacio Tarrío
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Sotero Barral Paradela

DISTRITO 1º SECCION  4ª MESA  B

PRESIDENTE: Fernando Lazo Pérez
1º VOCAL:  María Yolanda Pascual Otero
2º VOCAL: Ana Pla Font Benito

1º SUPLENTE PRESIDENTE: José Antonio Gerardo Tarrío Pena
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Ana Jovita Lago López

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Lourdes Puga Vázquez
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana Otero Villalpando

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Ana Mª Santos Mosquera
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Santiago Senín Garabal

DISTRITO 1º SECCION  5ª MESA  A

PRESIDENTE: Mª Soledad Buela Cierto
1º VOCAL: Jorge Juan Agulló García 
2º VOCAL: José Ricardo Bello Calvo

1º SUPLENTE PRESIDENTE: María Isabel Iglesias Pardo
2º SUPLENTE PRESIDENTE: María Teresa Alfonso de Jesús

1º SUPLENTE 1º VOCAL: María Manuela Fernández Martínez
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Amparo Domínguez Riquelme

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Rubén Bao García
2º SUPLENTE 2º VOCAL: María Jesús Cierto Blanco

DISTRITO 1º SECCION  5ª MESA  B
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PRESIDENTE: Ascensión Labella Lozano
1º VOCAL: Alfredo Vaamonde Sánchez
2º VOCAL: Esther Mosquera Pazos

1º SUPLENTE PRESIDENTE: José Luis Villar López
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Jacobo Sanmartín Crego

1º SUPLENTE 1º VOCAL: María Jesús Portela Sánchez
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana María Rey Bargo

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Ramón Mosquera Sánchez
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Mar Pequeno Somoza

DISTRITO 1º SECCION  6ª MESA  A

PRESIDENTE: Josefa Carmen Codesido Mato
1º VOCAL: Luis Fernando Fontao Valcarcel
2º VOCAL: Eva María Carretero Pasín

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Carmen Font Gonzalo
2º SUPLENTE PRESIDENTE: José Manuel Dosil Lago

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Juan Carlos Amado Becerra
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana Isabel Iglesias Pardiñas

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Manuel Ángel Barreiro Domínguez
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Isabel Gallardo García

DISTRITO 1º SECCION  6ª MESA  B

PRESIDENTE: José Antonio Montes Pose
1º VOCAL: Cristina Quintáns Ruido
2º VOCAL: Fabiola Sotelo Sotelo

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Pilar Herminda Liñares Sixto
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª Carmen De la Torre Fernández

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Álvaro Seara Pérez
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Manuel Javier Sanjurjo Amado

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Nuria Rodríguez Caloca 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: José Antonio Menéndez Zapico

DISTRITO 1º SECCION  7ª MESA   U
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PRESIDENTE: Rubén Ucha Souto
1º VOCAL: María Gloria Ponce García
2º VOCAL: Mónica Martínez Reynst

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Margarita María Pérez Vilariño
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Paula Fernández Rico

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Inés Pérez Lobato
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Xosé Luis Regueira Fernández

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Lucía García Caballero Pérez
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Olga López Lois

DISTRITO 1º SECCION  8ª MESA  U

PRESIDENTE: Mª Fernanda Díez Posse 
1º VOCAL: Sara Rama Lesta
2º VOCAL: José Luis Ruanova Quintas

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Elvira Cao Durán
2º SUPLENTE PRESIDENTE: José Manuel Álvarez Mallo

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Nemesio Fernández López
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Higinio Marqués Gallo

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Aurelio Codesido Pazos
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Mª Carmen Braña Porteiro 

DISTRITO  2º SECCION  1ª MESA   A

PRESIDENTE: Alfonso José Fernández Perol
1º VOCAL: Ana Camba Liñeiras
2º VOCAL: David Bustelo Díaz

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Lourdes María Álvarez de Paz
2º SUPLENTE PRESIDENTE: María Alcira Angueira Edreira

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Manuela Campos Suárez
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Silvia Casas Ferreira

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Daniel José García Miramontes
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Jorge Carballido Landeira

DISTRITO 2º SECCION  1ª MESA  B
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PRESIDENTE: Xosé Luis Santos Cabanas
1º VOCAL: José Rodríguez Fernández
2º VOCAL:Tubal Villar Cibeira

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Margarita Rubines Ferreira
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Fernando Leira Muíño

1º SUPLENTE 1º VOCAL: José María Sánchez Padilla
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Margarita Mateo López

1º SUPLENTE 2º VOCAL: María Dolores Sanjurjo Tarrío 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Margarita Martínez Rodríguez

DISTRITO  2º SECCION  2ª MESA  A

PRESIDENTE: María Carmen Fraga Padín
1º VOCAL: Raul Gómez Varo
2º VOCAL: Óscar Barreiro Casal

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Mª del Carmen Gendre Gómez
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Ángel Goñalóns Sánchez

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Teresa Casal López
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Dolores Gómez Romero

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Alejandro Barreiro Mosquera
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Óscar Carreira Duro

DISTRITO  2º SECCION  2ª MESA  B

PRESIDENTE: Sandra Ortigueira Seoane
1º VOCAL: María Teresa Pazos Saavedra
2º VOCAL: Jesús Recouso Piñeiro

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Mercedes Barreiro Vázquez
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Guadalupe Collazo Mato

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Gonzalo Rodríguez Paz
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Paz Díaz Álvarez

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Mónica Rubines Ferreira
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Jaime Mejuto Salgado

DISTRITO  3º SECCION  1ª MESA  U
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PRESIDENTE: Francisco Antonio Aldariz Carbia
1º VOCAL: José Luis González Regueiro
2º VOCAL: José Salgueiro Mata

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Juan Manuel Guerra Sánchez 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: María del Carmen Andújar Lameiro

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Jaime Couto Carou
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Ana María Gosende Iglesias

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Olga Quián Tato
2º SUPLENTE 2º VOCAL: José Antonio Mejuto Bandín

DISTRITO  3º SECCION  2ª MESA A

PRESIDENTE: Ana Fernández Arenas
1º VOCAL: José Carlos Castiñeiras Rodríguez
2º VOCAL: José Antonio Salgado Gómez

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Bárbara Núñez Gallego
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Alfonso Valiño Ares

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Mª Teresa Rey Barreiro
2º SUPLENTE 1º VOCAL: Ignacio Carbajales Bouzón

1º SUPLENTE 2º VOCAL: Manuel Antonio Fernández Valiño
2º SUPLENTE 2º VOCAL: Juan Carlos Iglesias Junquera

DISTRITO 3º SECCION  2ª MESA  B

PRESIDENTE: Isabel Martínez Fernández
1º VOCAL: Alberto Freire Nande
2º VOCAL: José Luis Rodríguez Cobas

1º SUPLENTE PRESIDENTE: Pablo Ameijeiras Figueira
2º SUPLENTE PRESIDENTE: Isabel Martínez Outeda

1º SUPLENTE 1º VOCAL: Yolanda Dopazo Maza 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: María Concepción Segade Brión

1º SUPLENTE 2º VOCAL: José Manuel Jamardo Rey
2º SUPLENTE 2º VOCAL: María Florinda Martínez Negreira
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E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo
as doce horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde,
coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei
7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 25 DE MAIO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do
Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas do
día 25 de maio de 2004, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros na marxe
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.
Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de
celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da
data para a que foron previamente citados.

Co quórum establecido polas disposicións legais
vixentes para a válida constitución do Pleno, polo Sr.
Alcalde declarouse público e aberto o acto,
adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO
BORRADOR DA ACTA DA SESION
ANTERIOR DO: 18.05.2004.
Por Secretaría se informa que o borrador da sesión
do 18.05.2004 queda  pendente por estar
confeccionándose.

2.- APROBACIÓN DA PROPOSTA DA
ALCALD ÍA SOBRE RECTIFICACI ÓN DE
ERRO.

Dada conta da proposta da Alcaldía dictaminada pola Comisión Infomativa de Facenda
do seguinte teor literal:

“” O Pleno do Concello , en sesión celebrada o día 21-11-2001, acordou, coa
finalidade de construir un campo de fútbol na parroquia de Oza, comprar entre outras, a
seguinte leira:

"6.- "Tallo de Castiñeiras" propiedade de D. Amadeo Carbajales Gallego, situada en
Agoso-Oza, terreo dedicado a monte, de dúas áreas e noventa e tres centiáreas, que linda:
Norte, Fernando Gómez, hoxe do Concello de Teo; Sur, muro e despois Rosalía Iglesias,
hoxe tamén do Concello de Teo; Leste, Rosa Cerdeira Seoane, hoxe de Jesús Pérez
Martínez; e Oeste, Jesús Castro Milmanda, hoxe de Jesús Fandiño Núñez. Foi avaliada polo
perito agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de trescentas vintedúas mil trescentas pesetas
(1.937,06 euros).

Presentada a documentación e título de propiedade na Notaría, advírtese erro na acta; así
donde di "propiedade de D. Amadeo Carbajales Gallego", debe dicir "propiedade de D.
Anselmo Carbajales Gallego", polo que propoño ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
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1.- Rectifica-lo erro material cometido, de xeito que na acta do Pleno do 21-11-2001,
donde di "propiedade de D. Amadeo Carbajales Gallego" debe dicir "propiedade de D. Anselmo
Carbajales Gallego".
Sometida a votación a proposta, o Pleno do Concello por unanimidade dos quince membros
presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do
PP(8), BNG(3), PSdeG-PSOE(3) e MIXTO(1), acorda consonte coa proposta da Alcaldía
dictaminada:

1º) Rectifica-lo erro material cometido, de xeito que na acta do Pleno do 21-11-2001, donde di
"propiedade de D. Amadeo Carbajales Gallego" debe dicir "propiedade de D. Anselmo
Carbajales Gallego".

3.- INFORME DE ACTIVIDADE CLASIFICADA.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dase conta do expediente que quedou sobre

a mesa nunha sesión plenaria anterior.
O Sr. Sisto pregunta se é un trámite administrativo ou existe algunha

responsabilidade por parte da Corporación do uso que se lle vai dar á edificación. Por Secretaría
infómase que neste momento non se trata de darlle a licencia nin moito menos, xa que a
Consellería de Medio Ambiente ten que dictaminar sobre a actividade impoñendo no seu caso
medidas correctoras, e que logo se sinalan as condicións da Consellería e do técnico polo
Concello e neste caso tamén ten que haber unha autorización da Consellería de Asuntos Sociais,
que é  o órgano competente para autoriza-lo funcionamento dunha vivenda comunitaria para a
3ª idade.

Visto o expediente tramitado mediante escrito de Dª María Cristina López Martín,
D.N.I. 34.246.513, con rexistro de entrada no Concello núm. 2264, de data 04.09.2003,
solicitando licencia de apertura/instalación de vivenda comunitaria da terceira idade.

Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do
técnico municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, o
Pleno do Concello por unanimidade dos quince membros presentes dos dezasete que
legalmente o compoñen, acorda:

1º) Informar favorablemente a concesión da licencia municipal solicitada para a
instalación da actividade de vivenda comunitaria da terceira idade, que se pretende ubicar no
lugar de Lucí, parroquia de Lucí-Teo.

2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente para que proceda á calificación da actividade.

4.- MOCIÓN DO BNG SOBRE A CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR
MUNICIP AL E PROPOSTA DO SEU REGULAMENTO.

Dada conta do dictame aprobado por unanimidade pola Comisión Informativa de
Educación e Cultura do seguinte teor literal: “Deixar sobre a mesa o tema e adquirir o
compromiso de estudiar e elaborar un Regulamento entre as forzas políticas da Corporación,
para ser sometido a aprobación plenaria na sesión ordinaria do próximo mes de xullo, de xeito
que o Consello Escolar poida constituirse e porse en funcionamento antes do comezo do curso
escolar 2004-2005.”

2



O Sr. Concelleiro Sisto Edreira pide que se inclúa a maiores o compromiso de reunir á
Comisión para chegar a un acordo. 

Sometido a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos quince membros
presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do
PP(8), BNG(3), PSdeG-PSOE(3) e MIXTO(1), acorda consonte co dictame:

1º) Deixar sobre a mesa o tema e adquirir o compromiso de estudiar e elaborar un Regulamento
entre as forzas políticas da Corporación, para ser sometido a aprobación plenaria na sesión
ordinaria do próximo mes de xullo, de xeito que o Consello Escolar poida constituirse e porse
en funcionamento antes do comezo do curso escolar 2004-2005.

5.- MOCI ÓN DO BNG PARA DINAMIZAR E DEMANDAR O CUMPRIMENTO
DO CONVENIO CONCE LLO-SE RGAS PARA A CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE
SAÚDE EN CACHEIRAS.

Por Secretaría dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de Asuntos Sociais e
Sanidade na que, por catro votos a favor dos grupos do BNG(2), e  PSdeG-PSOE(2), e cinco en
contra dos grupos do PP(4), e MIXTO(1)), se rexeita a moción.

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez da lectura á moción do grupo municipal do BNG
para dinamizar e demandar o cumprimento do convenio Concello-Sergas para a construción
dun centro de saúde en Cacheiras, que copiada literalmente, di o que segue:

“A saúde individual e comunitaria débese enfocar dende unha perspectiva
bio-psico-social, incidindo dende o Concello en tódolos aspectos que a condicionan: calidade de
vida, situacións de exclusión social, equilibrio meio ambiental, infraestruturas, campañas de
prevención, etc.

Na actualidade, os centros de Calo e Os Tilos, que dan servizo a menos do 50% dos
veciños e veciñas de Teo, cumpren, tanto en persoal coma en infraestrutura, cuns mínimos
básicos esixibeis (aínda que sexan susceptibeis dun bo número de melloras). Pola contra, as
zonas de Pontevea e Cacheiras presentan, a pesar de ter máis do 50% das cartillas sanitarias do
Concello, graves deficiencias, tanto en persoal sanitario como en infraestruturas: Centros de
saúde con importantes limitacións de espazo, nos que non se aplica o novo modelo coa
conseguinte inexistencia de cita previa, do persoal administrativo necesario, etc.). Esta situación
leva a que moitos veciños destas parroquias estean solicitando, como médico de primaria, a
facultativos que exercen tanto en Calo coma nos Tilos, ou fóra do Concello. Estanse a crear
deste xeito, cidadáns de primeira e cidadáns de segunda en canto á atención sanitaria recibida.

As cifras reflicten o descontento existente na cidadanía teense. Dos 15.162 cidadáns con
tarxeta sanitaria residentes no Concello, 3.722 (28,2%) elixen como médico de atención primaria
a algún facultativo que traballa nalgún centro de saúde de fóra do Concello de Teo. Polo tanto,
casi 3 de cada 10 teenses con tarxeta sanitaria elixen unha atención primaria de fóra do Concello
(fundamentalmente en Ames ou Compostela).

Por outra banda, no ano 2003, o Concello de Teo e o Servizo Galego de Saúde
(SERGAS), conscientes da necesidade de mellorar a cobertura asistencial á cidadanía teense,
asinaron un protocolo de colaboración para establecer as bases cara a futura construción dun
novo centro de saúde en Montouto. Nese protocolo, asinado nos días previos ás eleicións
municipais do 2003, o Concello comprometíase a realizar os trámites oportunos para adoptar un
acordo plenario que puxese a disposición do SERGAS os terreos necesarios para a construción
do devandito centro. O SERGAS, pola súa parte, comprometíase, unha vez adoptado o acordo
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plenario, a contratar, dlrixir e executar as obras de construción do novo centro de saúde con
cargo ós seus orzamentos.

Sen entrar a valorar outras cuestións máis discutibeis do contido do protocolo (o
Concello asume os gastos necesarios para dotar á parcela das infraestructuras básicas antes do
inicio das obras; a xestión, mantemento e conservación do Centro corresponderá ó Concello,
etc.) resulta evidente a necesidade de aplicar o mesmo. Pasou máis dun ano e non se tomou
ningunha decisión por parte do grupo de goberno tendente á cesión de terreos que
permitisen a aplicación do protocolo. A situación urbanística non ten sufrido variacións dende
entón, e nada xustifica a parálise e falta de iniciativas para mellorar as infraestruturas sanitarias
do Concello, que ante o medre poboacional que está experimentando, semella unha bomba de
reloxería.

En consecuencia, o grupo municipal do BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte
acordo:

1. Creación dunha comisión mixta (Concello-SERGAS), con representación de todos os
grupos municipais, para o desenvolvemento do protocolo (Comisión xa contemplada na
sinatura do protocolo e que, nun ano, non se reuniu nin unha soa vez).

2. Iniciar os trámites e as consultas necesarias coas distintas administracións coa
finalidade de que, antes de que remate o 2004, o Concello esté en condicións de ofertar os
terreos necesarios para a construción do Centro de Saúde de Montouto (Cacheiras).

3. Convocar a unha mesa aberta a todas as  partes implicadas na situación sanitaria do
Concello (profesionais sanitarios, sindicatos, partidos políticos, tecido asociativo,...) coa
finalidade de analizar a situación existente e propor medidas correctoras da mesma.”

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez manifesta que o Concello no ano 2003, asinou un
convenio co SERGAS, no proceso electoral, e tamén outros, como o relativo á C-541, o da
depuradora de Pontevea, etc., que están sen executar. Cre que isto responde a unha política de
maquillaxe, e que se asinan cousas que logo non se fan. Sinala que o tema sanitario é
fundamental, e que as cifran falan, posto que máis do 50% dar tarxetas sanitarias de Teo teñen
un servizo deficitario, polo que se crean así cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. Segue
dicindo que a atención non é satisfactoria para os veciños, xa que tres de cada dez teñen ó seu
médico fóra de Teo. Manifesta que, a día de hoxe, nada se sabe de ningunha xestión realizada
por parte do Concello, e que se deron, en cambio, todo tipo de excusas, como as normas
urbanísticas, a carencia de terreos, etc., nun tema que sen embargo si se vendeu no ano 2003,
sen falarse daquela de ningunha excusa. Di que na Comisión Informativa se falou de que non
era oportuno poñer na moción a ubicación de Montouto, e que, se esa é a excusa, que están
dispostos a cambiar o texto e poñer nesa zona, que ese non vai ser o problema. Segue dicindo
que en Pontevea e Cacheiras, a xente se ten que levantar a horas intempestivas para coller vez
porque estes dous centros non reúnen as condicións mínimas para ter servizo de cita previa.
Remata dicindo que é necesario este novo centro de saúde, para que tódolos veciños teñan os
mesmos servizos, e que o Concello debe poñer todos os medios para que se execute o
convenio.

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que xa dixeron na Comisión que o grupo socialista
votaría a favor por unha cuestión fundamentalmente estética, xa que están de acordo só con
algún punto da moción, como a constitución da comisión mixta, na que cre que deberían estar
representados todos os  sectores afectados. Di que o seu grupo xa presentara unha moción neste
senso que fora rexeitada. Cre que nesta moción se mesturan dúas cuestións: por un lado, os

4



problemas concretos dunhas zonas do concello, Cacheiras e Pontevea (sobre as que se
presentou xa unha moción por parte do grupo socialista), e por outro, a política sanitaria global
do Concello, e que, o que en realidade se debería plantexar é o problema global. Manifesta que
o seu grupo non está de acordo en seguir espallando dispensarios de receitas por Teo, senón que
son partidarios de concentrar recursos sanitarios que atendan as necesidades do Concello. Sinala
que facer un gran centro de saúde en Teo tería moitas vantaxes, xa que prestaría un servizo de
calidade, e plantexaría ter servizo de fisioterapia, saúde bucodental, posibilidade de
desprazamento de especialistas, matrona, servizo maternal, cita previa, atención radiolóxica a
través de Internet, etc. Cre que un equipamento destas características tería unha repercusión
social evidente, xa que serviría como centro de cohesión social e vertebración unitaria do
Concello, xa que ata agora existe unha división rural, non habendo nada, a excepción do propio
Concello e do IES, que contribúa a esa cohesión. Segue dicindo que tamén se trata dunha
cuestión de economizar custos, e que todo isto contribuiría a conseguir un municipio moderno,
e non o que hai agora, un municipio disgregado.

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares considera que este é un tema moi importante, e
manifesta que xa na anterior lexislatura el mesmo presentara unha moción sobre as melloras nos
centros de Cacheiras e Pontevea, incluindo a cita previa. Polo que respecta ó novo centro
médico, manifesta que sabe que as xestións están bastante adiantadas, e que se non o están máis
é polo tema do PXOM.

O Sr. Alcalde, respondendo ó Sr. Leis, di que os veciños están contentos por ter os
consultorios e os médicos perto, e, con respecto ó manifestado polo Sr. Noriega, en relación
coas xestións e conversas que este afirmou que non había, que o Sr. David Bouza llas pode
contar. Comenta que, ademais de no SERGAS, estivo, xunto co Sr. Parajó e o Sr. Cea, na
Dirección Xeral de Urbanismo, para ver se había forma de conseguir a leira, e que non sabe de
onde sacou o Sr. Noriega que o centro se fará en Montouto. Sinala que conseguir 4.000 m2 de
terreo en zona urbana é difícil. Di que o Sr. Leis se baseou no protocolo no tema dos servizos e
a instalacións, limitándose a repetir o que estaba escrito nel. Manifesta que nas reunións na
Xunta son para conseguir unha finca para facer isto, e para adiantar algo na Consellería, de cara
a facer unha recalificación de finca, e tamén polo tema dos polígonos, para que as empresas non
se vaian de Teo mentras non chega o PXOM. Segue dicindo que no SERGAS están dispostos a
comezar tan pronto se teña a finca, e que respecto á finca se están tendo negociacións, esas que
o Sr. Noriega afirma que non hai. Por todo isto, remata dicindo que o grupo de goberno non vai
apoiar a moción.

O Sr. Noriega di que o Sr. Alcalde sabe tan ben coma el que non houbo esas conversas,
e este respóndelle que el fala con testigos. O Sr. Noriega reitérase no dito, e manifesta que na
Comisión se propuxo falar coa “Oficina de Planeamento”, para que isto se plantexase no
PXOM. Segue opinando que non se fixo nada, e que xa no protocolo se deixaba aberta a
ubicación do centro. Cre que, cando non se sofren os problemas do día a día da atención
sanitaria, se din as cousas que se din, que este é un problema real, e que por iso se firmou este
convenio coa Consellería, aínda que non se fixo nada para aplicalo. Móstrase preocupado por se
non pode haber consenso, e di que hai que ver a situación real e que, en base a iso, hai que
tomar unha determinación. Agradece o apoio o grupo socialista, aínda que sexa por unha
cuestión estética, e, en relación ás palabras do Sr. Leis, di que moitos médicos de familia son
máis ca meros espendedores de receitas, o que considera incluso despectivo.
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O Sr. Alcalde reitera as xestións feitas.

O Sr. Leis insiste en que existen dous problemas diferentes, os problemas concretos de
Pontevea (plantexados a finais da pasada lexislatura nunha moción do PSdeG-PSOE) e
Cacheiras (plantexados nunha moción do mesmo grupo presentada o 10-11-03), e o protocolo,
que pretende solucionar a problemática do conxunto de Teo, polo que, como fai o grupo do
BNG, non se pode reclamar a ubicación do centro nun lugar concreto do Concello. Di que el
non coñecía o protocolo, pero que sabía que a idea do SERGAS coincidía coa política neste
tema do PSdeG-PSOE. Manifesta que están de acordo con algúns aspectos da moción, pero non
co modelo que se plantexa para afrontar a política sanitaria.

O Sr. Noriega, por alusións, di que a moción se basea no modelo plantexado no
convenio, e que non se pode ter un novo modelo se non se ten un novo centro de saúde. O Sr.
Leis respóndelle que o BNG fala de ubicar o centro en Montouto, e que iso entra en
contradicción co plantexado no protocolo e polo SERGAS, e opina que neste momento a
política sanitaria non é correcta. Manifesta que deberían facerse xestións co SERGAS para
atender as carencias mentras non exista ese novo centro. O Sr. Alcalde respóndelle que temas
como a cita previa se trataron, e que o SERGAS non quere implantalo. O Sr. Leis pídelle que
insista nese asunto.

O Sr. Noriega di que é consciente de que hai que evitar problemas ós veciños de
Pontevea e Cacheiras, e que hai que solucionalos o máis rápido posible, e manifesta que unha
das ubicacións posibles das que se falara para o centro de saúde era na antiga granxa da
Ramallosa, no terreo que tiñan que ceder. O Sr. Alcalde respóndelle que ese terreo está
embargado, polo que o proxecto quedou en nada.

O Sr. Parajó manifesta que todo o proxecto da granxa se foi abaixo, e que neste
momento non hai unha parcela de 4.000 m2 adecuada, e que a que se atope ten que aceptala
Urbanismo, polo que hai que consultalo coa CPTOPV. Di que se consultou se se podería
recalificar puntualmente algunha e que contestaron que para un tema destes si, pero que hai que
dar coa parcela. Segue dicindo que hai dúas aquí detrás, que poderían valer, que unha é unha
masa común, que habería que pedir a Política Agraria e que a outra está enfrente, e é a que
embargaron. Sinala que as xestións levan tempo, e que, a pesares de que está de acordo con
algunhas das cousas que se din na moción, vai votar en contra porque sabe das xestións que se
están realizando para instalar este centro de saúde.

O Sr. Alcalde manifesta que se mirara o da finca  de enfrente, pero que resulta que agora
está embargada, e que tamén se está mirando o da masa común, que tamén fai falla terreo para
facer un gran aparcadoiro, e que niso están, en conversas coa Dirección Xeral de Urbanismo e
co SERGAS. Móstrase en desacordo coa moción, porque en canto lles dean luz verde, isto se
vai levar a cabo.

Sometida a votación o Pleno do Concello con seis votos a favor dos grupos do
B.N.G.(3), e do PSdeG-PSOE (3)), e nove votos en contra dos grupos do PP (8), e MIXTO(1),
acorda rexeitar a moción.

Incorpórase neste intre á sesión con retraso a Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez.
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6.- MOCIÓN DO P.S.G.-P.S.O.E. SOBRE ELIMI NACIÓN DE BARREIRAS
ARQUITECTÓNICAS.

Por Secretaría dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de Asuntos Sociais e
Sanidade na que, por catro votos a favor dos grupos do BNG(2), e  PSdeG-PSOE(2), e cinco en
contra dos grupos do PP(4), e MIXTO(1)), se rexeita a moción.

O Sr. Rego da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “A eliminación de barreiras
arquitectónicas”, que copiada literalmente, di o que segue:

“Asunto:  Medidas para os discapacitados e referencia especial á aplicación da normativa
legal existente para a eliminación de barreiras físicas que garantan o libre acceso e a utilización
do contorno urbano a persoas con mobilidade reducida e ós disminuídos físicos, psíquicos ou
sensoriais.

Exposición de motivos: O artigo 49 da Constitución Española encoméndalles ós poderes
públicos a realización dunha política de previsión, tratamento, rehabilitación e
integración dos disminuídos físicos, psíquicos e sensoriais, ós que lles prestarán a
atención específica que requiran e ós que ampararán especialmente para o desfrute dos
dereitos que a Constitución lles outorga a tódolos cidadáns.

O artigo 4.2º do Estatuto de Autonomía atribúelles ós poderes públicos de Galicia a
promoción das condicións para que a liberdade e a igualdade dos individuos e dos grupos en
que se integran sexan reais e efectivas, removendo os obstáculos que impidan ou dificulten a
súa plenitude.

A Comunidade Autónoma de Galicia en virtude da competencia exclusiva que en
materia de acción social lle atribúe o  artigo 27.23º do Estatuto de Autonomía de Galicia,
aprobou a Lei  8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras no Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG nº 16 de 29 de agosto de 1997), que, entre outras cuestións, no
Título I, Disposicións preliminares, Artigo 1, define como obxectos desta:

a) Garantirlles ás persoas con mobilidade reducida ou calquera outra limitación a
accesibilidade e utilización do contorno urbano, de edificios, medios de transporte e
sistemas de comunicación sensorial (...)

b) O control do cumprimento da normativa aplicable na materia (...).
c) A desaparición das barreiras ou dos obstáculos físicos ou sensoriais existentes.
A Consellería de Sanidade e Servicios Sociais publicou con posterioridade o Decreto

35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e
execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras no Comunidade Autónoma
de Galicia (DOG nº 41 de 29 de febreiro de 2000) que deroga o anterior Decreto
286/1992 do 8 de outubro. Este Decreto ten por obxecto desenvolver a citada Lei
8/1997, establecendo de forma pormenorizada as normas que garantan ás persoas con
mobilidade reducida ou con calquera outra limitación a accesibilidade e a utilización do
contorno urbano, de edificios, medios de transporte e sistemas de comunicación
sensorial; e promovendo, polo súa banda, a utilización de axudas técnicas axeitadas que
permitan mellorar a calidade de vida das persoas.

Así mesmo, este Decreto ten por obxecto: 
- O establecemento de medidas de fomento para conseguir a integración das

persoas con limitación.
- A regulación do control do cumprimento da normativa de aplicación na materia.
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- O desenvolvemento do réxime sancionador previsto para o caso do incumprimento
da normativa vixente.

- A desaparición progresiva de todo tipo de barreira ou obstáculo físico ou sensorial.
- A definición concreta dos parámetros de accesibilidade recollidos no código de

accesibilidade que deben ser tidos en conta en cada caso.
Según un estudio de minusvalías realizado no ano 2001, no concello de Teo vivían 338

discapacitados, 202 mulleres e 136 homes. Da cifra total, case o 80 % pertencía á franxa de
idade 0-60 anos e a maioría son discapacitados físicos, físico-psíquicos ou físico-sensoriais. A
esta poboación cómpre engadirlle a de persoas que presentan algún tipo de limitación que
dificulta a súa mobilidade e que non está recollida no censo antes sinalado.

ACORDO:
Instar ó goberno municipal a facer un estudio riguroso da poboación actual de

discapacitados no concello de Teo e das súas necesidades máis urxentes e a levar adiante a
aplicación estricta da normativa actual para a eliminación de barreiras físicas no ámbito municipal
de Teo, nos termos contemplados na lexislación vixente en materia de supresión de barreiras que
obstaculicen ou dificulten a mobilidade e a accesibilidade de persoas con capacidades reducidas
ou disminuídos físicos, psíquicos e sensoriais. En concreto, solicítase a adopción de medidas para:

1.- Eliminación de barreiras arquitectónicas urbanísticas (BAUR).Obxectivo xeral:
garantir a accesibilidade nas vías públicas, parques, xardíns e demais espacios de uso público
de nova creación.

- Elaborar Plans especiais de actuación, revisables cada 5 anos, co obxecto de adaptar
gradualmente os espacios de uso público existentes: vías públicas, parques, xardíns, servicios,
mobiliario urbano, aparcadoiros, etc.

-Establecemento en cada anualidade dunha porcentaxe nas partidas orzamentarias e de
investimento para a supresión das barreiras arquitectónicas urbanísticas existentes.

-Adaptar os aseos e servicios hixiénicos de uso público, de tal xeito que dispoñan como
mínimo dunha unidade adaptada.

- Sinalar e protexer axeitadamente de maneira que garantan a seguridade física de tódolos
viandantes as obras na vía pública como gabias, andamios, etc.

-Utilizar a símboloxía internacional de accesibilidade homologada para facilitar unha
mellor información ás persoas con limitacións.

2 . - Eliminación de barreiras arquitectónicas na edificación (BAED). Obxectivo xeral:
garantir o acceso a persoas con limitacións en edificios de uso público de titularidade pública
como pazo consistorial, centros de ensino, centros socioculturais, instalacións deportivas, etc.,
ou de titularidade privada.

- Adaptación dos edificios públicos existentes según o establecido no normativa legal
vixente.

- Accesos desde o exterior con itinerarios adaptados ou practicables.
-Facilitar mobilidade vertical (ascensores ou ramplas adaptadas ou practicables) e

mobilidade horizontal (itinerario interior adaptado ou practicable).
-Servicios hixiénicos cunha unidade mínima adaptada según as condicións previstas no

código de accesibilidade ou dun aseo adaptado para cada sexo se se atopan dentro dos
vestiarios dunha instalación deportiva.

- Reserva de prazas de estacionamento adaptadas de forma permanente nos
garaxes ou aparcadoiros ó servicio de edificios de uso público.

-Velar polo cumprimento estricto das normas que rexen para os edificios de titularidade
privada e uso residencial.
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3.- Eliminación de barreiras no transporte (BAT). Obxectivo xeral: garantir o
acceso dos usuarios con limitaciónsó servizo de transporte público de viaxeiros.

-Esixir observancia puntual das disposicións legais vixentes neste eido para o
transporte público de viaxeiros nos termos previstos na lei e no referido regulamento que a
desenvolve.

- Reserva de asentos nos autobuses para persoas con mobilidade reducida.
- Primar, na concesión de calquera forma de contratación da xestión dos servizos

de transporte, a dotación de sistemas que permitan ou faciliten a accesibilidade de
persoas con minusvalías.

-Creación  da Tarxeta de estacionamento  para persoas  con minusvalidez.
4.- Eliminación de barreiras na  comunicación (BC). Obxectivo:garantir o acceso

das persoas con limitacións visuais ou auditivas.
-Elaboración dun plan de medidas técnicas que permitan garantir o dereito  á

información nos medios de comunicación audiovisuais dependentes da administración
local a persoas con dificultades auditivas (Televisión de Teo): uso de subtitulacións, linguaxe de
signos, etc.

-Promoción de medidas favorecedoras para persoas con limitacións visuais (páxina
Web municipal): invidentes, invidentes con cans-guía, usuarios de cadeiras de rodas, etc.

Para a posta en práctica destas medidas o concello de Teo debería elaborar un Plan de
Actuación nesta materia e solicitar a correspondente axuda económica á Consellería de
Sanidade e Servizos Sociais según o estipulado no Título III do Decreto 35/2000 do 28 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de
accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. Según isto, o
Plan de Actuación do Concello de Teo deberá integrar estes apartados:

-Inventario de edificios, locais, infraestructuras, medios de transporte e comunicación
que sexan susceptibles de adaptación.

- Fases de desenvolvemento do Plan.
- Dotación económica que se destinará ó programa por parte do concello e

sinalamento da consignación orzamentaria aprobada para esta finalidade.
-Custo total estimado do programa.”

O Sr. Rego pregunta se en Teo hai algún tipo de plan de actuación. O Sr. Alcalde
responde que o Sr. Rego na moción, limitouse a coller a normativa e recitala. O Sr. Rego
pregúntalle que fai alguén en cadeira de rodas que queira vir a este Pleno. O Sr. Alcalde
responde que el sempre facilitou a atención a persoas con discapacidade, que cando alguén
quere falar con el, baixa e aténdeo nalgún despacho dos de abaixo, e que hai que fixarse no
tempo que ten a Casa do Concello, que nas novas obras que se están facendo para a
ampliación da mesma, xa se contempla a accesibilidade, que ademais é obrigatorio que
apareza en tódolos proxectos, como tamén se fixo no novo centro sociocultural. Segue
dicindo que incluso se está vendo a posibilidade de poñer un ascensor na antiga Casa do
Concello, onde están actualmente o Xulgado e a Oficina de Correos. 

O Sr. Rego manifesta que en concellos limítrofes, como Vedra, se buscan solucións
temporais, por exemplo, poñendo rampas. O Sr. Alcalde insiste en que aquí xa se están
facendo as cousas, que para algo hai unha normativa. O Sr. Rego insiste en que non hai un
plan a nivel do Concello, e di que se un señor quere vir ó Pleno, non debería ter que agardar
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a que se constrúa unha nova Casa do Concelloi, xa que existen subvencións e fondos
concretos para isto. Pregunta se este tema vai contemplado nos orzamentos do 2004, e o Sr.
Alcalde respóndelle que non o sabe, que non ten os papeis diante. O Sr. Rego di que este é
un grupo de poboación a ter en conta, e o Sr. Alcalde respóndelle que os teñen moi en
conta, e que proba diso é que se lle cedeu un local a unha asociación deste tipo, que
desenvolve alí uns talleres ocupacionais. O Sr. Rego pregunta se o Sr. Alcalde, para o
vindeiro pleno, lle poderá facilitar información sobre se existe un plan a nivel do concello e
se vai reflexado algo nos orzamentos 2004. O Sr. Alcalde respóndelle que lle dará a
información cando poida.

O Sr. Iglesias di que o seu grupo vai apoiar a moción, xa que unha cousa é o
Decreto 35/2000, e outra a sensibilidade política para levalo a cabo. Segue dicindo que o
Decreto deixa bastante abertos os prazos, pero que xa estamos no ano 2004, e unha persoa
sen mobilidade non pode acudir ó Pleno. Manifesta que o BNG, na sesión plenaria do 31 de
novembro de 2000, presentou un regulamento sobre as tarxetas de estacionamento para
persoas con minusvalidez, que foi aprobado, pero que non se mandou publicar ó B.O.P.,  
que lle preguntaron ós técnicos por este regulamento e non o coñecían, polo que di que
apoiarán a moción se se retira o parágrafo a este respecto, posto que xa se aprobou en
Pleno. Solicita que o regulamento aprobado se publique no BOP e entre en vigor. Remata
dicindo que un plan de actuación é un documento do Concello no que se van dando pasos,
pero que ten que ser en base a unha estructura xeral.

O Sr. Alcalde sinala que se aplica a normativa da Xunta e desde o Concello algo se
está facendo.

O Sr. Parajó manifesta que mocións deste tipo xa viñeron moitas  veces a Pleno, e
que sempre se di o mesmo. Sinala que é lóxico que se vaian eliminando as barreiras, e que
nos novos edificios xa se fai. Cre que é moi bonito traer os decretos ó Pleno, e dicir que hai
que cumplilos. Manifesta que o mesmo Presidente da FEMP, o Sr. Francisco Vázquez, di
que é imposible cumprilos, porque non hai cartos para que os concellos cumpran todas as
competencias, pero que queda moi bonito traelos, goberne quen goberne. Considera que é
imposible cumprir tódolos decretos, e que, en canto a este tema, sabe que hai que facelo,
pero pouco a pouco e por iso o seu voto vai ser negativo.

O Sr. Rego di que non hai problema en recoñecer a existencia dese regulamento
sobre as tarxetas de aparcamento, omo dixo o BNG, e sinala que as leis e os decretos teñen
unha finalidade, que é cumplirse no 100%, pero que hai que establecer prioridades e asignar
cartos nos orzamentos, como se fai para as festas. O Sr. Alcalde respóndelle que imaxina
que hai partidas vinculadas nos presupostos para Servicios Sociais para a realización destes
servizos.

O Sr. Iglesias sinala que a parte dun plan de actuación, hai que ter un compromiso, e
que hai entidades, como a Fundación ONCE, que ten unha gran partida para colaborar coas
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entidades locais, e tamén a Consellería, polo que cre que se trata dunha cuestión de
sensibilidade política.

O Sr. Parajó sinala que recalca o dito polo Sr. Vázquez, Presidente da FEMP e le
unha noticia nun xornal, na que se di que en España se destina un 13% dos cartos ós
concellos, mentras que no resto de Europa esa porcentaxe sube ata o 32%.

O Sr. Alcalde sinala que non están de acordo coa moción, pero si con dar un
tratamento correcto ós minusvalidos, a persoas como mobilidade reducida, etc. e que van  
facer todo o que se poida e cando se poida, polo que non van apoiar a moción.

Sometida a votación o Pleno do Concello con sete votos a favor dos grupos do
B.N.G.(4), e do PSdeG-PSOE (3)), e nove votos en contra dos grupos do PP (8), e MIXTO(1),
acorda rexeitar a moción.

O Sr. Iglesias pide que conste en acta a cuestión da non publicación no B.O.P. do
regulamento que se aprobara no seu día, en base a unha moción do BNG.

7.- MOCIÓN DO P.S.G.-P.S.O.E. SOBRE PLAN DE TRANSPORTE URBANO
POR ESTRADA PARA O CONCELLO DE TEO.

Por Secretaría dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de Obras e Servizos na
que, por catro votos a favor dos grupos do BNG(2), e  PSdeG-PSOE(2), e cinco en contra dos
grupos do PP(4), e MIXTO(1)), se rexeita a moción.

O Sr. Leis da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre o “Plan de transporte urbano por
estrada para o Concello de Teo”, que copiada literalmente di o que segue:

“Exposición de motivos: 
Historicamente as comunicacións, e dentro delas o transporte terrestre de

viaxeiros, constituiron un factor decisivo de desenvolvemento, modernización e progreso
dos pobos.

Hoxendía, o transporte urbano de viaxeiros é un instrumento esencial para o
progreso económico e a vertebración social dos espacios locais e supralocais. Acceder
cómoda e axilmente dende o domicilio  particular ós lugares de traballo ou centros de
ensino, ás áreas de intercambios comerciais ou de consumo de productos culturais e
deportivos, etc., contribúen non só ó desenvolvemento económico do territorio senón
tamén a cohesión social interna dentro de cada comunidade local, e á súa proxección e
articulación exterior, ó favorecer intercambios sociais e comerciais entre os diferentes entes locais
que configuran as entidades supramunicipais chámense Mancomunidade de Municipios, Comarcas,
zonas económicas, etc. O concello de Teo caracterízase por:

-  A súa enorme extensión (case 90 quilómetros cadrados de superficie) e a súa máis que
precaria rede viaria.

- O seu espectacular crecemento poboacional nos últimos anos e as súas aínda maiores
espectativas para o futuro inmediato.

- A súa localización privilexiada dentro dunha das áreas territoriais de máis
proxección de Galicia como é a da Comarca de Compostela. 
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- Unha forte e progresiva demanda de servicios de transporte e unha oferta caótica,
desequilibrada e a todas luces insuficiente.

Todo isto, sumado á descontrolada e irracional expansión urbanística dos últimos anos, e á
correspondente presión social en demanda de millores comunicacións, internas e externas, nos
levan a concluir que o Concello de Teo necesita xa ineludiblemente abrir o seu propio debate
acerca do transporte urbano de viaxeiros.

Na actualidade, distintas empresas do sector cubren diferentes itinerarios, dentro do
concello de Teo (os itinerarios e horarios dependen de se trata de días laborables ou sábados,
domingos e festivos), que, en liñas xerais, podemos resumir do seguinte xeito (moi de vez en cando
cambian as frecuencias horarias):

- Empresa Castromil: liña Santiago-Padrón (paradas: Vilares de Francos, O Espiño,
Casalonga e Balcaide).

- Empresa Castromil: liña Santiago-Cuntis/Moraña (paradas:discrecionais).
- Empresa Arriva: liña Santiago-Padrón (paradas: Espiño, Casalonga e Balcaide)
- Empresa Autobuses de Calo: liña A Pedreira-Santiago (paradas: A Pedreira, Casalonga,

Ameneiro, Balcaide, As Galanas; e A Grela na liña de autobús Biduido-Raíces).
- Empresa Autobuses de Calo: liña Santiago-Luou (paradas: Milladoiro, Vilar de Calo,

Maderas Amazonas, Solláns, San Domingo, fronte pista de Mouromorto, Luou; e Casal de
Reis, só días laborables e a certas horas).

- Empresa Autobuses de Calo: liña Luou-Santiago (paradas: Luou,Mouromorto, Igrexa de
Calo, Carballal, As Galanas).

- Empresa Autobuses de Calo: liña Santiago-Lampai- Luou (so dúas veces ó día,
nos días laborables).

- Empresa Autobuses de Calo: liña Santiago-Cornide-Luou (só dúas veces ó día, en días
laborables).

- Empresa Seoane: liña Campos (Teo)- Santiago (paradas: Campos-Vilariño-Oza-Os
Verxeles) (non hai servizo os domingos e festivos).

- Empresa A Estradense: liña Santiago-A Estrada (paradas:discrecionais e en Montouto,
Cacheiras, A Ramallosa, Pontevea, etc.).

- Empresa TRAPSA: liña Os Tilos-Santiago (é, en sentido estricto, a única
verdadeira liña urbana regular de transporte).

Independentemente de que "a priori" non existe unha auténtica liña regular de autobuses
que comuniquen as zonas máis populosas do concello e os municipios limítrofes (sobre de
todo, Santiago) o que constitúe o problema fundamental, nos servizos prestados actualmente, os
usuarios advirten a maiores as seguintes deficiencias (algúns problemas detectados só afectan a
algunhas empresas ou a algunhas liñas, non a todas):

- As frecuencias horarias e os servizos redúcense ostensiblemente os sábados,
domingos, festivos e no período estival.

- Existen diferentes tarifas por parte de distintas empresas para mesmos
percorridos.

- Incumprimentos dos horarios por parte, sobre de todo, de empresas moi concretas.
- Carencia de información rigurosa nas paradas dos autobuses sobre de itinerarios,

horarios, tarifas, conexións, etc.
- Inadecuación dos autobuses para persoas discapacitadas ou con dificultades de

mobilidade.
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- Insuficiente número de marquesiñas e defectuosa ou inexistente sinalización das
paradas.

- Zonas xa moi habitadas do concello que carecen do servizo de transporte regular
(Urb. "Augas Mansas", Urb. "San Sadurniño" e "Parque Montouto", Urb. "A Póboa", lugares
de Cacheiras, Recesende, Oza, A Ramallosa, etc.).

- Precario sistema de comunicación interior, sobre de todo, con destinos
relacionados con servizos públicos como Oficinas municipais, Servicios de Saúde, Instalacións
deportivas, Centros escolares, etc.

En conclusión: as deficiencias observadas permiten concluir que no Concello de Teo
non existen unhas auténticas liñas regulares de transporte interior e exterior de viaxeiros
e polo tanto non hai un eficiente Servizo de Transporte que facilite a mobilidade dos
cidadáns para trasladarse ós seus centros de traballo ou de estudio ou mesmo para poder
acceder a servizos públicos (oficinas municipais, centros de saúde, etc.), ofertas culturais,
deportivas, etc.

ACORDO:
Instar ó Goberno Municipal a:
1.- Axilizar o  debate no seo da Mancomunidade sobre do Plan Integrado de
Transporte para a Comarca de Santiago. Por razóns de operatividade suxerimos
tomar como punto de referencia a Proposta  elaborada ó respecto polo Concello
de Santiago de Compostela.
2.- Facer un estudio riguroso que permita obter un diagnóstico preciso da situación
e das necesidades de transporte a curto, medio e longo prazo, tanto na súa conexión
exterior (con Santiago, A Estrada, Ames e Padrón, fundamentalmente) como interior
(oficinas municipais, servicios de saúde, centros escolares, etc.).
3.- Prever a toma de decisións ó respecto (e facer a súa oportuna reserva)
que se deberán ter en conta no proceso de elaboración e aprobación do PXOM,
sobre todo no apartado dedicado a infraestructura viaria. O mesmo compriría
para integrar na solución que a COTOP está a preparar para o núcleo urbano de
Cacheiras,  previo diálogo cos veciños/as afectados.
4.- No proceso de elaboración deste estudio deberíase invitar á
participación a tódalas forzas políticas da Corporación, técnicos municipais,
expertos, axentes sociais implicados (Empresarios, Usuarios, Asociacións de
Consumidores, Asociacións de Veciños, Organizacións xuvenís e estudiantís, etc.).
5.- Iste estudio debe convertirse na base dun Plan de Transporte para o Concello de
Teo que se integre no Plan Integrado de Transporte da Comarca de Santiago.
6.- Posta en marcha dalgunha experiencia piloto tanto no que concerne ás liñas
interiores como ás que conectan coa rede urbana de Compostela.
7.-  En calquera caso, namentras, cómpre ir adiantando e adoptando algunhas medidas
urxentes inaprazables como:

- Elaborar propostas coa aportacións dos veciños/as afectados para a
solución que a CPTOPV está a elaborar para o núcleo urbano de Cacheiras.

- Xestionar diante  das empresas afectadas a unificación de  tarifas polos
mesmos percorridos e a prestación puntual e rigurosa do servizo según horarios
preestablecidos.

- Instalación de marquesiñas en tódalas paradas regulares.

13



- Sinalización axeitada das paradas con elementos horizontais e fitos.
- Información detallada dos horarios, tarifas e itinerarios, tanto nas paradas

como en forma de folletos manexables para os usuarios.
- Esixir a adecuación progresiva dos autobuses para viaxeiros con

minusvalías ou dificultades de mobilidade.
- Prestación de servizo regular xa ás zonas do concello que o esixan por

experimentaren crecementos poboacionais perfectamente verificables.
- Facer fincapé na adecuación das frecuencias ós horarios laborais,

comerciais, estudiantís, etc., e incremento do servizo, alomenos, en determinadas
zonas nos días festivos e no verán.

- Cubrir necesidades xa en zonas que carecen absolutamente deste servizo
como a zona de Cacheiras este (Penelas, A Torre, Feros, etc.), Cacheiras oeste
(Urb. “Augas Mansas", Lamas, etc.), Recesende, Parque Montouto-San Sadurniño e A
Póboa, e millorar sensiblemente aquelas zonas que disfrutan dun servizo precario
como Reis, Lucí, A Ramallosa, Oza, Rarís, Urb. "Os Verxeles".

- Asegurar a liña urbana Os Tilos-Santiago e estudio sobre da
conveniencia da eliminación da parada inmediatamente anterior ó cruce entre esta
urbanización e a carretera xeral C-541.”.

O Sr. Sisto Edreira manifesta que neste tipo de mocións que tratan temas de fondo e con
importancia, non van a entrar en pequenas cousas, non van citar iniciativas do BNG ó respecto,
nin van facer oposición da oposición, polo que di que o seu grupo vai apoiar a moción.

O Sr. Parajó sinala que a liña proposta polo Concello de Santiago é mala para Teo, e que
Santiago trata de sair favorecido. Cre que agora o transporte entre Montouto e Pontevea non
funciona ben, aínda que xa a Xunta, a través da Mancomunidade, trata de solucionar isto. Pensa
que, sen embargo, a zona de Calo si que está ben, xa que hai autobuses cada media hora.
Manifesta que Santiago trata de integrar a zona do Milladoiro, e que, se o fai, quedará
desprotexida a zona de Calo, Luou e Lampai, posto que se lle sacan o Milladoiro, os buses non
van manter a secuencia porque perderían cartos. Sinala que hai que potenciar a zona de aquí,
con máis e mellores autobuses, e pide que o Sr. Alcalde traballe nisto na Mancomunidade. Cre
que non é lóxico que se faga un estudio en Santiago, e que as empresas que traballan en Teo
non saiban nada.

O Sr. Alcalde sinala que os concelleiros do PSdeG-PSOE son verdadeiras eminencias, e
que se estivesen eles no goberno, isto sería o Pazo Real. Di que xa se está na Mancomunidade
tratando isto, e que o grupo socialista saca as súas conclusións, que o teatro está moi ben, pero
que hai lugares para facelo. Segue dicindo que houbo varias reunións, coa Consellería, a
Mancomunidade, os transportistas, e varios estudios, e que hai liñas que as levan dúas ou tres
empresas que non se poñen de acordo, pero que agora se vai facer unha reunión na Consellería
para solucionalo. Sinala que, por exemplo, os buses urbanos nos Tilos dan un moi bo servizo, e
que houbo moitas reunións, nas que se falou moito, e se fixo un estudio por parte da Xunta e
outro do Concello de Santiago, que só menciona a Cacheiras e Ramallosa. Engade que xa lles
fixo saber que Teo é máis que Cacheiras e Ramallosa. Manifesta que o seu grupo coñece tódalas
deficiencias, e que esta é unha delas, pero non as coñecen polo feito de que o grupo socialista
traia estas mocións. Remata dicindo que levan moitos meses de negociacións coa Dirección
Xeral de Transportes e os concellos, polo que non a van aprobar.

14



O Sr. Leis sinala que o Sr. Alcalde emprega a frivolidade como único mecanismo de
defensa ó definir a todos como frívolos, e cre que isto é faltarlles ó respecto, xa que as mocións
as fan con esforzo. Pídelle que exerza como Alcalde e que rebata as mocións con argumentos
políticos. Cre que o Sr. Alcalde deixa mal a unhas siglas e a un partido que di que ten todo o seu
respecto. Pídelle que lea a moción do grupo socialista, porque non sabe o que piden: Primeiro,
problemas urxentes que hai que atender, como marcar as paradas, establecer itinerarios, o que di
que fixo a “Asociación de Veciños S. Simón de Ons de Cacheiras” nos traxectos da súa zona, o
que ó seu entender deixa ver a imaxe cívica que o Sr. Alcalde está dando. Manifesta que o grupo
de goberno pode facer xestións coas empresas para solucionar problemas e homoxeneizar
prezos, e que hai un debate na Mancomunidade, no que hai que plantexar alternativas, cousa
que di que o Sr. Alcalde nunca fai. Considera un grave erro que non aproveite as ideas dos
diferentes grupos políticos, dos técnicos e dos propios usuarios. Di que lle ofrece o seu esforzo e
o de todos os que están aquí sentados para que os represente dignamente, e que presente
alternativas beneficiosas para os veciños de Teo. Reitéralle a petición de que lea a moción, e
sinala que do que se trata é de que leve algunha alternativa seria a ese debate. Pídelle que sexa
humilde, que el non o sabe todo, e que hai que ver que alternativas existen.

O Sr. Sisto sinala que votarán a favor da moción, e que non van facer oposición da
oposición.

O Sr. Parajó reitéralle ó Sr. Alcalde a petición de que estea atento na Mancomunidade,
para que as propostas que se fagan beneficien a todos os concellos e a todos os veciños, que é a
quen ten que beneficiar.

O Sr. Alcalde sinala que se fará non so iso, senón que chamará ó Director Xeral de
Transportes para que este fale co xerente da empresa “Autobuses de Calo”, para que non se
desatenda esa zona. 

Sometida a votación o Pleno do Concello con sete votos a favor dos grupos do
B.N.G.(4), e do PSdeG-PSOE (3)), e nove votos en contra dos grupos do PP (8), e MIXTO(1),
acorda rexeitar a moción.

8.-MOCIÓN DO P.S.G.-P.S.O.E. SOBRE ACTUACIÓNS NA PARROQUIA DE
LUOU.

Por Secretaría dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de Obras e Servizos, na
que, por catro votos a favor BNG(2) e PSdeG-PSOE(2), e cinco en contra PP(4)e MIXTO(1), se
rexeita a moción.

O Sr. Tallón da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Actuacións na parroquia de
Luou”, que copiada literalmente, di o que segue:

“Exposición de motivos: A parroquia de Luou conta con 13 núcleos de poboación e case
1000 habitantes. É unha das parroquias con maior peso específico do municipio, ademáis de por
razóns históricas, pola súa localización xeográfica como encrucillada entre as dúas parroquias de
maior peso poboacional do noso concello como son Calo e Cacheiras. Precisamente, ista
condición de encrucillada outórgalle unha personalidade específica e un valor engadido como
factor de equilibrio e contrapeso e polo tanto de vertebración e cohesión da nosa entidade
municipal.

Esta parroquia, ademáis de caracterizarse pola súa grande extensión e pola súa riqueza
histórico-artística, ten unha conformación urbanística cimentada en núcleos rurais tradicionais
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que pouco a pouco se van vendo alterados pola presenza de pequenas urbanizacións de chaléts
adosados e de vivendas unifamiliares.

Os servizos básicos de que dispón na actualidade son moi deficientes: precaria rede
viaria, carencia de alcantarillado e de rede de auga potable municipal na maior parte da
parroquia, deficiente servizo de transportes, etc.

En definitiva, unha parroquia de relevancia estratéxica fundamental para o
desenvolvemento armónico do municipio que está relegada e mesmo
esquecida/maltratada polos últimos equipos de goberno presididos por Armando Blanco.

ACORDO:
Instar ó Grupo de Goberno presidido polo Alcalde Armando Blanco a acometer as

seguintes obras, con carácter progresivo, dacordo coas dispoñibilidades orzamentarias, e
previo diálogo coas entidades representativas veciñais:

REGOUFE:
- Levar rede de alcantarillado e de auga pública.
- Arranxar pista interior da aldea: na actualidade está chea de baches.
LOUREIRO:
- Reparar cruceiro da aldea (ten algunha capa de cemento adherida á pedra da cruz) e

adecentar o seu contorno.
- Adecentar lavadoiro e o seu contorno, así como o do corgo anexo.
- Levar rede de auga e alcantarillado.
ESPASANDE:
- Extender rede de alcantarillado e traída de augas municipal. Arranxar pista interior que vai

desde O Rapeiro ó núcleo de Espasande.
- Reparar a pista que circunvala a aldea de Espasande.
- Arranxar e rematar de asfaltar a pista que vai desde Espasande a Mouromorto.
- Sinalar axeitadamente (dada a súa perigosidade) o cruce de Veiga da Brea (pista de Recesende

a Lampai).
QUINTÁNS:
- Levar rede de alcantarillado e servicio de auga municipal.
- Reparar e asfaltar a chamada "pista de Quintáns".
CANTOÑA:
- Extender rede de alcantarillado e auga potable municipal.
- Eliminar vertedoiro incontrolado a carón da autopista.
BUSTELO:
- Alcantarillado e auga municipal.
- Arranxar pista que discorre paralela ó campo de fútbol.
- Asfaltar pista interior do núcleo.
- Repoñer o panel de información municipal.
- Levar auga e alcantarillado os chaléts de Veiga do Canto (Urbanización de Kotlas).
- Asfaltar a pista que pasa por diante deste grupo de chaléts e que da saída á aldea pola

parte leste.
- Sinalización  horizontal e vertical reforzadas do cruce da pista de Recesende a

Lampai (Cruce da Veiga da Brea): é un perigoso punto negro do sistema viario teense.
- Eliminación dos múltiples vertedoiros incontrolados que están a proliferar nas pistas

forestais dos montes de Insua e Bustelo.
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AIDO:
- Adecentar o contorno do antigo vertedoiro e eliminar os restos de grandes enseres e

voluminosos que aparecen polos arredores.
- Eliminación de vertedoiros incontrolados puntuais nos montes do Aido.
- Auga e alcantarillado na parte da aldea que aínda  carece deste  servizo
PARAXÓ:
- Auga potable municipal e alcantarillado ás casas que non dispoñen diste servizo.

- Arranxo de gabias na pista que vai polo núcleo de Paraxó a Nespereira.

INSUA:
- Extender  rede de auga ás casas que aínda non a teñen. 
- Levar alcantarillado.
- Asfaltado da pista interior da aldea.
- Eliminar escombreira diante do lavadoiro.
- Arranxar lavadoiro e fonte.
- Adecentar contorno da pontella sobre o Río Chanca.
- Drenar e limpar de escombros o río Chanca.
- Asfaltar pistas de Bousó e Gandarela.
- Limpeza e arranxo do camiño que ven de Ínsua a Paraxó. 

TRASELLAS
- Limpeza de gabias e arranxo da pista de O Rapeiro a Trasellas.
- Alcantarillado e rede de auga.
- Arranxo da pista de Trasellas a Regoufe.
NESPEREIRA:
- Arranxo da pista de Nespereira a Caxade.
- Ampliar rede de auga e alcantarillado (só teñen este servizo algunhas casas).
- Asfaltar pista da parte de arriba de Nespereira que vai ó monte do Moucho.

CAXADE
- Reforzar a sinalización no cruce das pistas de Caxade e Nespereira.
- Arranxar pista de Caxade e esixir  fianza á promotora que está a construir unha

urbanización de chaléts na zona.
- Arranxar pista de Caxade a Sestelo.
- Ampliar o servizo de alcantarillado ó resto das casas que non o teñen só o ten o

núcleo tradicional).
- Levar auga.
- Arranxar pista de Caxade ó Aido polo monte.

IGREXA-LUOU
- Rematar liña de alcantarillado e auga.
- Adecentar parque infantil e o contorno do igrexario.
- Arranxo da Carballeira e Campo da Festa.Colocación dunha nova marquesiña que

protexa máis das inclemencias do tempo.
VARIOS
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- Sinalización axeitada e adecentamento dos contornos dos diferentes xacementos
arqueolóxicos  e históricos da zona: mámoas, igrexa parroquial, etc.

- Contribución económica para o arranxo definitivo do Local Social.
- Posta en práctica dun Plan de Recuperación e Embelecemento de núcleos rurais

tradicionais, como poderían  ser os de Regoufe,Espasande, Bustelo, Caxade, etc.
- Xestións na Deputación para conseguir o arranxo do tramo Luou-Cornide da

estrada  Bertamiráns-A Ramallosa.”.

O Sr. Sisto manifesta que o seu grupo diferencia entre as mocións de visión global das
necesidades do concello e estas mocións, aínda que evidentemente van votar a favor, xa que
resultaríalles imposible non facelo. Di que o que si faría sería un chamamento a PP e MIXTO de
que vexan cal é o motivo para votar en contra. Pregúntase cal é a utilidade real destas mocións, e
responde que cero, que supón que terá outras utilidades, pero que sen embargo si conta con
toda a lexitimidade para facelas. Quere facer fincapé na falla de visión global de goberno do
Concello por parte tanto do PSdeG-PSOE como do PP. Cre que se vive nun mundo irreal, e dise
que hai que facelo todo, sen dicir como, nin con que cartos e sen establecer prioridades.

O Sr. Parajó di que xa se troxeron varias mocións deste tipo, e que el xa se manifestou
en contra se seguían vindo deste xeito. Cre que é imposible facer todo, e que faría falla o
orzamento de vinte ou trinta anos. Segue dicindo que se fose un tema único dunha parroquia, se
podería estudiar, como o da estrada de Caxade, posto que aquilo está moi mal e hai que
arranxala. Manifesta que logo se mandan papeis ás casas, dicindo que “o PP e Parajó votaron en
contra”, pero que cando o voto é a favor se di “o PP e o grupo mixto”, sen nomear a Parajó. Di
que poñan para todo “grupo mixto”. Sinala que lle gustaría poder facelo todo, en todos os
lugares, pero pregúntase pola maneira de facelo. Reitera o que dixo anteriormente sobre o
estado dos concellos, dito polo Presidente da FEMP.

O Sr. Alcalde manifesta que o grupo de goberno sabe o que fai falla en todas as
parroquias, e que isto se aceptaría como un  rogo. Sinala que faría falla o presuposto da Xunta
ou o do goberno central para poder realizar estas obras. Di que isto é competencia da Alcaldía, e
que se votan en contra é porque ven como moción, que se viñese como rogo se aceptaría.
Remata dicindo que se van acometer os arranxos segundo dotación presupostaria, e cos cartos
que manden da Xunta e da Deputación, pero que isto xa o aclararán nun panfleto máis grande
co do PSdeG-PSOE.

O Sr. Tallón manifesta que o PSdeG-PSOE non roga, senón que esixe que o equipo de
goberno traballe, xa que agora está a sestear, e que por desgracia xa veñen os veciños a rogar,
aínda que cada vez menos. Di que se o PSdeG-PSOE presenta mocións é porque “patea” e ve
deficiencias, e ás veces responden a chamadas de veciños que veñen ó Concello e non se lles fai
caso. Continúa dicindo que ninguén pide que se fagan as cousas agora, senón cando haxa
cartos. Cre que se houbese un plan de inversións desglosado, ó mellor eles non estaban
reclamando algúns destes temas. Manifesta que o outro día comezaron a facer o alcantarillado
en Espasande, e que parece que hai algúns veciños que non se poden conectar. O Sr. Alcalde
respóndelle que cre que se trata dun señor que lle falou do tema e ó que lle queda un pouco alto,
e que alí non se vai enganchar ata ter a finca para a depuradora. Comenta que o que lle dixo
unha das tres empresas que traballan alí é que se non lle daba naquel pozo, que se levaba ó
seguinte pozo e que se collía todo. O Sr. Tallón cre que non é o caso, e o Sr. Alcalde insiste en
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que o señor falou con el, e que vai mandar alí ó Concelleiro de Obras. O Sr. Tallón opina que
tamén debería ir o técnico municipal, e o Sr. Alcalde responde que sempre vai con el.   

O Sr. Parajó pide que se arranxe a estrada de Caxade. 
O Sr. Alcalde responde que o señor que a estragou se comprometeu a  arranxala. O Sr.

Leis pregúntalle si se esixiu un aval, e o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe. O Sr. Tallón di
que cando se tocan cartos municipais, hai que esixir un aval. O Sr. Alcalde responde que os
técnicos saben o que teñen que facer. O Sr. Alcalde remata dicindo que xa se falou coa empresa,
e esta se comprometeu a arranxar a estrada.

Sometida a votación o Pleno do Concello con sete votos a favor dos grupos do
B.N.G.(4), e do PSdeG-PSOE (3)), e nove votos en contra dos grupos do PP (8), e MIXTO(1),
acorda rexeitar a moción.

O Sr. Parajó solicita explicación de voto, e di que vota en contra porque non está de
acordo con que se pidan tantas cousas, aínda que non nega que haxa que facelas.
 

9.- MOCIÓN DO P.S.G.-P.S.O.E. SOBRE A C-541 Ó SEU PASO POLO NÚCLEO
URBANO DE CACHEIRAS.

Por Secretaría dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de Obras e Servizos, na
que, por catro votos a favor BNG(2) e PSdeG-PSOE(2), e cinco en contra PP(4) e MIXTO(1) se
rexeita a moción.

O Sr. Leis da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “A C-541 ó seu paso polo núcleo
urbano de Cacheiras”, que copida literalmente, di o que segue:

“Exposición de motivos: No mes de maio do ano 2003, os medios de comunicación
galegos facíanse eco dun acto público no que o Conselleiro de Política Territorial, Sr. Núñez
Feijóo e o Alcalde de Teo, Armando Blanco, asinaban un convenio para a mellora da travesía
de Cacheiras.

Según recollía algún destes medios de comunicación, o Convenio “permitirá adaptar
la actual carretera al elevado nivel de tráfico que soporta (más de 20.000 vehículos
diarios), mejorando la seguridad vial y la ordenación de los accesos desde las
urbanizaciones existentes en sus inmediaciones”.

Dacordo coas declaracións públicas do Sr. Conselleiro, os investimentos previstos
rondarían os 2,56 millóns de euros (serán financiadas na súa totalidade pola Administración
autonómica); a redacción do proxecto licitaríase antes do verán e contemplaríase un aumento
da capacidade da vía. Pola súa parte, o Concello de Teo comprometíase a por a disposición da
Consellería os terreos necesarios para executar as obras, ademais de realizar as xestións
pertinentes para obter as licencias corrrespondentes.

No mes de outubro de 2003, a Consellería de Política Territorial anunciou a saída a
concurso no DOG da asistencia técnica para a redacción do proxecto de trazado e construcción
das obras de mellora da seguridade vial nesta C-541 no treito desde a glorieta do Castiñeiriño
ata Cacheiras. A obra incluiría a construcción de carrís de incorporación e rotondas, beirarrúas
e outros elementos que "contribuirán a la fluidez de circulación y a las condiciones de seguridad
vial tanto de peatones como de conductores "

O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA de Teo en diferentes sesións plenarias
interesouse diante do Alcalde de Teo polo contido exacto deste Convenio e polo
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desenvolvemento práctico do mesmo. Curiosamente, en tódolos casos o Alcalde de Teo,
Armando Blanco, nunha mostra máis do desgoberno que caracteriza á sua xestión,
manifestou que "descoñecía a existencia de tal Convenio” ata que, no último pleno
ordinario celebrado o pasado mes de marzo, os Socialistas lle fixemos ver con
documentos e noticias extraídas dos medios de comunicación, que este Convenio non só
existía, senón que, de acordo coas fontes informativas e o DOG, estaba en proceso de
desenvolvemento.

Os veciños e veciñas e os comerciantes da zona, veñen reclamando insistentemente
información sobre das solucións plantexadas pola Consellería así como a pronta execución
destas obras. E así o fixeron ver nunha xuntanza mantida recentemente co GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA para falar destes e outros extremos, moitos deles
recollidos nunha MOCIÓN presentada polo GRUPO SOCIALISTA en novembro de
2003 e rexeitada pola "Conxunción de intereses gobernante en Teo".

ACORDO
Instar ó Alcalde Armando Blanco e o seu Grupo de Goberno a: 
1.- Interesarse diante do Conselleiro de Política Territorial polo estado no que se

atopa o desenvolvemento do Convenio e máis en concreto a redacción do proxecto.
2.- Informar rigurosamente da situación actual ós grupos municipais e os veciños/as

afectados, e, antes de que o proxecto pase á fase de execución, abrir un proceso de
diálogo para permitir a recollida de suxerencias, propostas, etc.

3.- Adoptar as medidas a que, como contrapartida para o cumprimento estricto do
proxecto  según o referido Convenio, está obrigado o Concello de Teo.

4.- Reclamar a pronta execución das obras, unha vez satisfeitos tódolos requisitos
técnicos e administrativos e as lóxicas formalidades para cos interlocutores sociais.

5.-Prever solucións, previo diálogo cos interlocutores sociais e políticos, para
incorporar ó PXOM respecto de demandas plantexadas polos veciños/as en relación a
equipamentos públicos socio-culturais, deportivos, educativos, de lecer, transporte, etc., dos
que neste intre carece absolutamente a zona.

6.- Impulsar xa desde o Concello políticas efectivas de apoio (tamén, previo
diálogo cos axentes sociais implicados) á revitalización e consolidación desta zona
como área comercial de importancia estratéxica non só para o  presente e futuro desta
área territorial, senón tamén para a configuración de Teo como municipio moderno,
cohesionado territorial e socialmente, dotado de servicios públicos e privados de calidade, e,
polo tanto, capaz de atraer máis habitantes e novos investimentos que redunden nunha mellora
sustancial da calidade de vida dos seus cidadáns, do benestar colectivo e do seu progreso
social, económico e cultural como comunidade local de referencia.”

O Sr. Leis manifesta que pediron información ó Sr. Alcalde que este lles negou,
tratando de enganalos, dicíndolles que o convenio non existía, e que agora piden que se
lles informe do convenio. O Sr. Alcalde respóndelle que non enganou nin a el nin a
ninguén, e que si sabe todo como di que non o coñecece, se ten ata fotografías. O Sr.
Leis continúa dicindo que daquela non aparecía, e que están pedindo a información
tamén para os veciños. Manifesta que agora se atopan cun convenio redactado e un
proxecto practicamente executado. Pide que isto non se dilate máis no tempo, e que a
responsabilidade dos que aquí están sentados é mínima. Di que o Sr. Alcalde debe
informar e preocuparse pola pronta execución, e que pense que había que reservar
espacios para dotalos de equipamento propio de núcleo urbano.
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O Sr. Noriega manifesta que este é outro dos convenios asinados na época
electoral, que se está incumprindo, polo que opina que, en certa medida, se enganou á
cidadanía. Di que considera lóxico que se aplique o convenio, e que por iso van  votar a
favor, aínda que tamén o fan por ética.

O Sr. Parajó considera que este é un tema importante, no que se fixeron xa
moitas xestións, e que o proxecto está como quen di feito.

O Sr. Alcalde mostra un documento da Xunta, ó que da lectura, sobre a vontade
da Consellería, relativa a un proxecto redactado por eles; di que se licitou o proxecto, se
asinou o contrato e que a empresa está agora recopilando datos. Segue dicindo que no
que quedou co Director Xeral, ó que chama con bastante frecuencia para diversos
asuntos do Concello, é que mandarían o proxecto para aquí antes de ultimalo, para que
opinen os nosos técnicos, por exemplo, en temas como o de algunhas pistas que habería
que abrir á xeral. Comenta que unha das cousas máis problemáticas é meter por debaixo
un paso libre cara a Póboa. Manifesta que viñeron a velo uns señores que queren montar
unha gran área de supermercado cun gran aparcadoiro na finca que agora está libre e
queda ó lado da estrada e que entón chamou ó Director Xeral para que o tivese en conta.
Remata dicindo que todo se está facendo e que polo tanto non vai apoiar a moción.

O Sr. Leis sinala que a súa moción tivo un pequeno efecto positivo, xa que o Sr.
Alcalde fixo un pequeno amago de darlles información, aínda que fose a modo de
curiosidades e anécdotas, e cre que esta non é maneira de traballar. O Sr. Alcalde
respóndelle que non o vai chamar a el cada vez que chame a alguén ou vaia á Xunta. O
Sr. Leis dille que el podería enterarse polo propio Director Xeral, que é o seu veciño,
pero que esa non lle parece maneira de traballar. Manifesta que os que teñen que decidir
neste tema son os políticos, asesorados polos técnicos, que o convenio é de outubro,
que xa estamos en maio, e que o tema non sairía se non o trouxese aquí o grupo
socialista. Considera que deben estar informados, ademais dos políticos, os propios
afectados, xa que a situación se está plantexando en termos dramáticos, e a calidade de
vida dos veciños se está deteriorando, plantexándose algúns marchar de Teo.

O Sr. Noriega roga poder ter acceso ó proxecto cando chegue ó Concello e
resposta o Sr. Alcalde que si..

O Sr. Parajó opina que habería que pedir que mandasen o proxecto canto antes, e
que tamén o deberán ver os redactores do PXOM, que o deben ter en conta. Cre que se
está traballando duro nisto, que el estaba diante cando se falou co Director Xeral.

Sometida a votación o Pleno do Concello con sete votos a favor dos grupos do
B.N.G.(4), e do PSdeG-PSOE (3), e nove votos en contra dos grupos do PP (8), e MIXTO(1),
acorda rexeitar a moción.

10.- MOCIÓN  DO P.S.G.-P.S.O.E. SOBRE ACTUACIONS URXENTES NO
LUGAR DE CARBALLAL  (PARROQUIA DE CALO).
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Por Secretaría dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de Obras e Servizos, na
que, por catro votos a favor do BNG (2), e PSdeG-PSOE(2), e cinco en contra do PP(4), e
MIXTO(1), se rexeita a moción.

O Sr. Rego Jorge da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Actuacións urxentes no
lugar de Carballal (parroquia de Calo), que copiada literalmente di o que segue:

“Exposición de motivos: O lugar de Carballal, na parroquia de Calo ten unha poboación
de case 200 habitantes.

Entre as vivendas unifamiliares de carácter residencial construidas nos últimos tempos,
destaca sobre de todo o fermosísimo conxunto arquitectónico do seu núcleo tradicional, un dos
mellor conservados do noso municipio. Nas inmediacións tamén se atopa o Hotel "Pazo de
Adrán", un dos establecementos hosteleiros de referencia no sector turístico comarcal.

Niste lugar, como en moitos outros do Concello, unha serie de feitos están a interferir
negativamente na vida cotiá dos seus habitantes.

A desatención e o esquecemento a que son sometidos polas autoridades municipais,
motivou que algúns veciños/as da zona, cansos de escoitar promesas sistematicamente
incumpridas, denunciaran diante do GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA as principais
carencias que lles veñen afectando desde fai xa moito tempo.

Membros do GPUPO SOCIALISTA percorreron o lugar acompañados de veciños/as da
zona para examinar “sobre do terreo" estas deficiencias, entre as que salientamos as seguintes:

- Inexistencia de auga da traída e da rede de sumidoiros en boa parte do núcleo de
Carballal e dos arredores.

- Rede viaria en mal estado, con graves problemas na estrada que vai a Solláns e na que
vai á igrexa de Calo, e nas pistas do medio de Carballal, sobre de todo na que leva á estrada cara
Fixó.

- As matorreiras invaden en moitos casos as gabias a caron das estradas.
- Precaria recollida do lixo.
- Mal estado da fonte, xeralmente cuberta por un silveiral, e da carballeira, lugar onde se

poden observar amoreamentos de lixo, chan en mal estado ó redor da fonte, etc.
- Esvaramentos de terra e area polas pistas de concentración parcelaria de montes sobre

doutras estradas, gabias e fincas particulares.
- Presencia de grandes focos de maleza nalgunhas fincas de Carballal.

ACORDO:
O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA insta ó Grupo de Goberno do Concello de Teo a

que, dacordo coas dispoñibilidades orzamentarias, vaia acometendo progresivamente diversas
intervencións como:

- Dotamento de auga de auga da traída e de rede de sumidoiros e alcantarillado a tódolos
veciños/as de Carballal.

- Arranxo das estradas e das pistas deste núcleo, así como abordar a limpeza de tódalas
gabias.Cómpre prestarlle especial atención á ampliación do cruce que desemboca na estrada de
Solláns.

- Mellora substancial do servizo de recollida de lixo, instalando máis puntos de recollida
selectiva.
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- Acondicionamento da fonte e da carballeira: instalación de contedores de lixo nas
proximidades e arranxo do chan ó redor da fonte.

- Adopción das medidas técnicas necesarias nos derradeiros tramos das pistas de
concentración parcelaria de montes coa finalidade de impedir o esvaramento de terras.

- Instar ó vecindario para que se faga cargo da limpeza dos propios terreos nos que a
abundante maleza pón en perigo os bens persoais dos propietarios de fincas colindantes, no
caso, por exemplo, de incendios.

- Posta en práctica no núcleo orixinario da aldea dunha experiencia-piloto dun Plan de
Rehabilitación e Embelecemento dos Contornos de Núcleos Rurais Tradicionais que logo
compriría extender progresivamente a outros núcleos de condicións e características similares,
tan abundantes, por certo, dentro do noso ámbito municipal.”.

O Sr. Rego sinala que aquí se falan varios idiomas, e cita a Castelao para dicir que o Sr.
Alcalde se quedou nunha primeira fase. Manifesta que non queren milagres, senón que cada vez
que se presenten uns orzamentos, se lles explique que medidas se van adoptar, pouco a pouco
segundo dispoñibilidades.

O Sr. Noriega considera que é imposible oporse a este tipo de moción como dixo antes o
Sr. Sisto.

O Sr. Parajó móstrase en desacordo con esta maneira de traer as mocións, e reitera que
estaría de acordo con cousas concretas como xa dixo antes.

O Sr. Alcalde di que isto o aceptaría como un rogo, pero non como unha moción e que
non chegarian para facer estas obras os presupostos da Xunta. Engade que cre que as obras son
necesarias, pero di que iso non o saben só os señores do grupo socialista, posto que o grupo de
goberno tamén anda polas pistas e estradas, e cos veciños.

O Sr. Rego mostra unhas fotos do lugar de Carballal, e pregunta se isto mellorou. O Sr.
Parajó intervén para dicir que xa se mencionou o outro día que o cruce de Carballal se iba a
anchear.

O Sr. Alcalde manifesta que o que fan os señores socialistas é como ir por tódalas casas
preguntándolle a cada veciño que é o que desexa, e que non habería cartos para iso.

 Sometida a votación o Pleno do Concello con sete votos a favor dos grupos do
B.N.G.(4), e do PSdeG-PSOE (3), e nove votos en contra dos grupos do PP (8), e MIXTO(1),
acorda rexeitar a moción.

O Sr. Parajó solicita explicación de voto, e di que vota en contra porque aínda que está
de acordo con facer o máximo posible, non lle parece que esta sexa a forma.

11.- MOCI ÓN DO P .S.G.-P.S.O.E. SOBRE ACTUACIÓNS URXENTES EN
TRAMO DO CAMIÑO PORTUGUÉS.
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Pos Secretaría dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de Obras e Servizos, na
que, por dous votos a favor do PSdeG-PSOE(2), cinco en contra do PP(4)e MIXTO(1), e dúas
abstencións  do BNG(2)), se rexeita a moción.

O Sr. Leis da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Actuacións urxentes no tramo
do Camiño Portugués que discorre pola zona de Francos, Riotinto e A Grela (parroquia de
Calo)”, que copiada lietralmente, di o que segue:

“Exposición de motivos: O Camiño Portugués discorre polo Concello de Teo ó longo
dos lugares de Francos, A Pedreira, Riotinto e A Grela, na parroquia de Calo. A desatención, o
coidado, a falta de sensibilidade das autoridades municipais polo noso Camiño Portugués
pódese comprobar sen máis facendo o conseguinte percorrido polo tramo teense.

Determinados problemas, como os que máis abaixo se relacionan, deben obrigar ás
autoridades municipais de Teo a abandonar a súa acostumada indiferencia polo patrimonio
histórico e cultural do noso municipio e a impulsar políticas decididas e efectivas de promoción,
conservación, rehabilitación e adecentamento dese camiño portugués e dos seus contornos, sen
esquecer ós habitantes dos seus arredores que ó fin e ó cabo son tamén cidadáns teenses de
pleno dereito.

Desde fai moitos anos no lugar coñecido por A Piollosa existía un campo de
fútbol, nuns terreos que, según testemuñas, foron cedidos polos veciños/as para uso dun equipo
de fútbol da zona chamado “Record”.

Desaparecido iste equipo, o campo convertiuse nunha zona de xogos para os nenos do
lugar e dos arredores. Mais, nos últimos tempos, por desidia das autoridades municipais, o
campo foise convertendo progresivamente nunha escombreira.

Ó pé destes terreos discorre o Camiño Portugués. A imaxe que presenta entra en
contradicción coas recentes informacións do Sr. Alcalde Armando Blanco que nun medio de
comunicación afirmaba recentemente: "é interés de todos nós ensalzar a riqueza cultural e
paísaxístíca dos camiños xacobeos, e a súa  correcta conservación e promoción é unha tarefa
que nos corresponde a todos”. Queremos pensar que por riba deses  “todos" ten que estar,
antes que ninguén, o propio alcalde, o seu grupo de goberno e o seu "embaixador
plenipotenciario para Calo, o Sr.  Parajó, é dicir, os que, en principio, teñen a responsabilidcide
de gobernar en beneficio dos seus concidadáns.

Poucos metros despois, preto do mesmo Camiño Portugués, polo menos dúas
escombreiras máis se están a formar na zona de Vilaverde (denunciadas reiteradas veces polo
vecindario) ante a pasividade desa pintoresca "alianza de conveniencias", que manda en Teo e
que forman os Sres. Armando Blanco e Parajó.

Na zona de Riotinto o Camiño Portugués atravesa o río que da nome ó lugar e que
hoxendía está convertido nunha auténtica cloaca.

Máis tarde na zona de A Grela, nos limites case co Concello de Ames restos de
colchóns, electromésticos, sacas de plástico, televisores, etc., despiden ós peregrinos da súa
andaina polo noso municipio.

ACORDO:
Instar ó goberno municipal a facer as xestións pertinentes para a elaboración, con

carácter urxente, dun Plan de Recuperación e Rehabilitación do Camiño Portugués e os seus
contornos, no que se impliquen as institucións municipais e autonómicas, así como as entidades
privadas que o desexen en calidade de patrocinadores.
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Entretanto, cómpre esixir ó goberno municipal (xa que esta é a súa responsabilidade) a:
- Eliminación dos vertedoiros e escombreiras existentes nos arredores e a adopción de

medidas preventivas para erradicar definitivamente este lamentable fenómeno.
- Limpeza, drenaxe e saneamento do Río Tinto, a lo menos, no tramo que discorre polo

Camiño Portugués. Fai uns meses (antes xusto das eleccións municipais) fíxose un "pequeno
lavado de cara" e toda a basura sacada do río foi tirado en fincas particulares colindantes.

- Igualación do escalón lateral que se fixo no zona de Riotinto por mor dos obras do
alcantarillado, xa que ademáis de antiestético, resulta altamente perigoso.

- Colocación dunha barandiña na zona do Riotinto,  xa que a súa inexistencia constitúe
un gravísimo perigo para os viandantes.  Por outra banda, cómpre facer o posible para eliminar
os restos de barandiña de ferro existentes por antiestéticos e presentar claras mostras de
oxidación. Sería máis atinado e acorde co seu pasado histórico e a súa fábrica actual facer unha
barandiña de pedra na ponte medieval (herencia doutra anterior romana que unía Iria coa antiga
Asseconia, unha das mansións romanas que formaban parte da vía XIX do itinerario de
Antonino, Braga-Lugo-Astorga, polo interior) tal como prometera (según os veciños/as) o
concelleiro Castroagudín cando afirmou antes das eleccións que "hai dous anos que teño a
barandiña encargada".

- Plantación das árbores autóctonas enviadas pola Consellería de Medio Ambiente e o
Xacobeo, dentro da súa campaña "Un millón de árbores para os Camiños" no itinerario do
camiño portugués. Asimesmo, deberíase brindarlle a oportunidade ós particulares con predios
colindantes ó Camiño, para que poidan plantar estas árbores nas súas propiedades, en
cumprimento do obxectivo primordial da devandita campaña.

- Como cuestión complementaria, mais que afecta ós veciños/as destes lugares, conviría
tamén:

- Clarexar a situación dos terreos do campo de fútbol da Piollosa en relación coa
concentración parcelaria de montes.

- Solucionar definitivamente as inundacións que se producen periódica e
regularmente na aldea de Riotinto e que son motivo de graves trastornos e perdas materiais para
os veciños/as da zona.”.

O Sr. Leis manifesta que teñen fotos da situación do Camiño, e que o Sr. Alcalde poderá
acreditar se son reais. Di que esa era a situación cando eles foron alí, e que lles consta que segue
así, e que lles gustaría escoitar a opinión do portavoz do grupo de goberno, xa que normalmente
falan en defensa dese grupo persoas que aparentemente non pertencen a el. O Sr. Alcalde
respóndelle que se defende el, non fai falla que o faga o portavoz.

O Sr. Noriega di que non só lle preocupan os peregrinos, senón tamén os veciños, que
teñen que soportar a situación.

O Sr. Parajó sinala que o Camiño hai que coñecelo, que el o fixo o outro día con
cincocentas persoas de Calo, e que está ben, que o peor sitio está no tramo de Santiago. Segue
dicindo que é certo que hai algún vertedoiro, e que algún incluso o mandou limpar el, porque
coñece á dona.; engade que desde a Xunta de Galicia se pediron os nomes dos propietarios das
fincas, e que hai unha empresa que se dedica a tirar colchóns en Calo e Luou, que aínda non se
sabe que empresa é, pero que acabará caendo máis tarde ou máis cedo. Cre que hai vontade de
retirar os vertedoiros, e que o teñen que facer os propietarios. En canto ó campo da Piollosa, di
que era moi pequeniño, que o que el fixo foi aumentalo, pedindo que lles deixasen rechear e
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traendo aglomerado da Avenida de Lugo, e que lles deron 11.310 m2 da parcelaria e 2.042 m2
dunha masa común, gracias ás xestións do Sr. Castroagudín. Polo que respecta ó tema das
árbores, opina que é demagoxia, posto que se mandou ás casas un papel dicindo que levaran
árbores dous familiares del, e que un deles non era de Teo. Di que quere clarexar que as árbores
non as levaron por indicación del, que unha desas persoas é de Teo e ten propiedades aquí, e
que a outra vive en Santiago pero ten propiedades en Teo, ó lado da depuradora, e que a
normativa establece que quen teña propiedades en Teo as pode levar para plantar nesas fincas.
Cre que, polo tanto, hai que ser máis éticos, e criticar o que haxa que criticar, pero non lanzarse
ó espazo sen paracaídas. Remata dicindo que, primeiro, hai que coñecer o Camiño, e segundo,
que hai que peregrinar a Santiago.

O Sr. Alcalde manifesta que, se o noso Camiño está mal, que hai que mirar para outros.
Di que o campo da Piollosa se arranxou varias veces, pero que hai quen tira escombros alí, e que
se tratará de sacar canto antes. En canto ás árbores que mandaron da Xunta, comenta que as que
aínda non se repartiron están aquí. Comenta que a Fundación Comarcal estivo facendo un
proxecto de recuperación para os Concellos do Camiño Portugués, e que se está facendo un
proxecto europeo para a limpeza do Camiño, que o leva o Xerente da Fundación Comarcal.
Engade que esta moción é como as outras, oportunista, como xa se dixo toda a mañán. Remata
dicindo que non está de acordo coa moción, e que o Sr. Leis falou “dos intereses” do Sr. Parajó
e del mesmo, e que estes intereses son levar adiante cousas polo ben do Concello e dos veciños.

O Sr. Leis manifesta que se alegra por ese proxecto, que agarda que sexa o que eles
identifican como un plan de recuperación do Camiño, e que o Sr. Alcalde está confirmando
punto por punto o que eles apuntaban na moción. Di que hai escombreiras, que habería que
arranxar. Remata sinalando que o Alcalde de Ames fixo a limpeza do Camiño que percorre por
ese Concello. O Sr. Parajó respóndelle que o Alcalde de Ames ten un quilómetro escaso, todo
estrada asfaltada, e que en cambio Teo ten máis de sete quilómetros. Roga que se deixe a
demagoxia, e que se fagan as cousas que hai que facer, como mirar que se saquen esas dúas
escombreiras, posto que xa estivo alí a policía autonómica e se lles dixo ós propietarios.

Sometida a votación o Pleno do Concello con sete votos a favor dos grupos do
B.N.G.(4), e do PSdeG-PSOE (3), e nove votos en contra dos grupos do PP (8), e MIXTO(1),
acorda rexeitar a moción.

12.- MOCI ÓN DO P .S.G.-P.S.O.E. SOBRE ACTUACI ÓNS URXENTES NA
PARROQUIA DE RAR ÍS.

Por Secretaría dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de Obras e Servizos, na
que, por catro votos a favor do BNG(2),e do PSdeG-PSOE(2), e cinco en contra do PP(4), e do
MIXTO(1), se rexeita a moción.

O Sr. Tallón da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Actuacións urxentes na
parroquia de Rarís”, que copiada literalmente di o que segue:
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“Exposición de motivos: A parroquia de Rarís ten unha poboación aproximada de 650
habitantes, distribuidos entre os lugares de Bouñou, Casal de Reis, A Florida, Fornelos, Rarís,
Rialdomato, Sestelo, Vilela e Vuela.

Ademais dos típicos asentamentos poboacionais tradicionais, proliferan, como en case
todo o municipio, xeitos de vida que adoitan a forma de vivendas unifamiliares illadas. Por outra
banda, tamén nos últimos anos, agroman pequenas urbanizacións de chaléts adosados.

Os problemas que afectan a esta parroquia non son especialmente diferentes dos
habituais noutras zonas do concello: infraestructura viaria, alcantarillado e rede de auga, servizos
deficientes, etc.

ACORDO:
Instase ó goberno municipal a que, de maneira progresiva e según as dispoñibilidades

orzamentarias, se acometan as seguintes obras con carácter de urxencia:
1.-Lugar de Sestelo:
 - Ampliación e asfaltado do carretera que vai desde a ponte de Sestelo a Bouñou.

Cómpre tamén facer unha limpeza a fondo das súas correspondentes gabias.
- Completar a rede de alcantarillado. Os sumidoiros pasan por unha zona da aldea

e deixan sen servizo á maioría dos veciños/as. Quizais o trazado inicial non fora o máis axeitado
e agora cómpre extender unha nova liña pola parte este da aldea para poder dar servizo á maior
parte das casas.

- Asfaltado da pista interior: atópase en moi mal estado.
- Arranxar definitivamente o problema da ponte de Sestelo: o Grupo Municipal

Socialista leva interesándose por esta cuestión en tódolos plenos da Corporación. Por parte do
goberno só se poñen excusas de carácter administrativo, o que evidencia o seu desinterese por
solucionar definitivamente o asunto.

- A actual rede de alcantarillado verte directamente no río.Nalgúns tramos a tubería
mesmo está á vista, o que a fai moi vulnerable a calquera rotura. Cómpre tomcir medidas para
solucionar estas deficiencias.

2.-Rialdomato:
- Cómpre clarexar os límites co Concello de Padrón para evitar certos atrancos

relacionados coa confusión que aquilo provoca.
- Arranxar o tramo da estrada entre este núcleo e o límite con Carcacía.
- Recuperar e reparar a fonte.
- Arranxar o panel de información oficial do concello: está absolutamente

inservible.

3.- Vuela:
- Reparar o corgo e preparalo para ser usado en caso de emerxencia nos

incendios forestais.
- Levar rede de auga pública e de alcantarillado.

4.-Vilela:
- Arranxar a estrada de Vilela que da acceso á aldea desde Rarís.
- Adecentar o sistema viario do interior da aldea.
- Levar rede pública de auga e alcantarillado.
- Preparar o corgo tamén para apoio na loita contra os incendios forestais.
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5.-Casal de Reis:
- Asfaltar a pista de Casal de Reis á ponte de Chaodorrío: hoxe presenta un

estado deplorable. No último pleno o Grupo de Goberno aprobou unha indemnización de case
uns 9.000 euros (= unhas 1.500.000 pts.) por ocupación duns terreos privados hai case 30 anos
para facilitar o enganche desta vía coa Florida.  Mais do resto do vial, que se atopa en moi malas
condicións, non se dixo nada por parte do Grupo de Goberno.

-  Adecentar a rede viaria do interior da aldea.
- Construir rede pública de auga e alcantarillado.
- Abrir e asfaltar o camiño interior do aldea que engancha coa da Cortiña.

6.- Fornelos:
- Levar rede de auga e alcantarillado.
- Solucionar os problemas que xenera a granxa de porcos e que foron

reiteradamente denunciados polos propios veciños/as.

7.- Bouñou:
- Levar rede de auga e alcantarillado.
- Extender a rede pública de auga e de sumidoiros ó Pazo e á Urbanización "O

Pazo".

8.- Rarís:
- Arranxar pista de Rarís á Florida.
- Adecentar o antigo campo da festa (polo menos devolver os bancos ó seu sitio).
- Rematar obras do galpón do novo Campo da Festa.
- Arranxar os tramos da estrada Pontevea-Milladoiro ó seu paso por Casal de

Reis, Rarís e Bouñou. Neste vial só se arranxou un tramo de Luou a Bouñou e un cacho no
Campo da Festa de Reis.

- Arranxar a estrada que vai de Sestelo a Rarís, tamén coñecida como pista do
cemiterio.

- Construir sistema público de auga e de alcantarillado.

9.-A Florida:
- Limpar e adecentar a fermosísima fonte da aldea e os seus contornos.
- Levar rede de auga pública e alcantarillado.
- Asfaltar o cacho da estrada vella, hoxendía convertida no vial de servicio máis

importante da aldea. Cómpre tamén limpar as gabias. “.                      

O Sr. Tallón manifesta que o grupo socialista presenta mocións, e non rogos, porque di
que en moitos temas xa rogaron os veciños, e están sen facer. O Sr. Alcalde manifesta que os
taballos da fonte xa están adxudicados, e que entrou no Plan de Arquitectura Popular. O Sr.
Tallón di que lles complace esta información, e que eles presentan os problemas, tendo o grupo
de goberno que dotar as partidas presupostarias para arranxalos.

A Sra. Bugallo sinala que non cre que desde o PSG-PSOE se pretenda seguir adiante con
este tipo de temas; que unha moción deste tipo xa se presentou fai varios meses, producíndose
daquela unha intervención do seu grupo que segue de actualidade. Cre que é frustrante
plantexar medidas urxentes que logo non se levan a cabo, e que daquela se plantexara sentarse
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todos para, entre todos e co coñecemento de todos, facer as peticións de obras á Deputación e
para que se incluisen nas  partidas orzamentarias correspondentes, sen facelo ó chou. Considera
que hai que facer unha planificación das obras dunha forma sensata, dun xeito global e nunha
planificación xeral, atendida e entendida por todos os que están aquí, e que facer as cousas
doutro xeito é provocar unha frustración na xente, que ve que isto non se vai a cumplir.

O Sr. Parajó maniféstase no mesmo senso que nas outras mocións deste tipo, e di que
recolle as palabras da Sra. Bugallo, considerando que sería unha cousa interesante. Sen
embargo, pregúntase en que Concello gobernado polo BNG ou polo PSdeG-PSOE se
consensúa para levar adiante as actuacións municipais en canto a obras.

O Sr. Alcalde di que as cousas hai que facelas, pero que iste non é xeito de facelo,
porque é demagoxia barata, polo que se remite ós argumentos dados nas anteriores mocións
deste tipo.

O Sr. Leis manifesta que unha vez máis quere lembrarlle ó Sr. Alcalde e ó grupo que o
soporta que debería ter traído nos orzamentos un plan desglosado dos investimentos, e que, se o
tivera feito, moitas destas cousas se evitarían, pero que non o fixo porque a maneira de traballar
do Sr. Alcalde é sobre a marcha. Sinala que o Sr. Alcalde quere unha política clientelista, e que o
grupo socialista lle da toda a documentación para que elabore un plan integral de saneamento e
de obras. O Sr. Alcalde manifesta que admira a traxectoria do Sr. Leis, pero que habería que ver
máis sobre esa traxectoria. O Sr. Leis respóndelle que o reta a poñer enriba da mesa calquera
información sobre a súa traxectoria política, profesional ou persoal. O Sr. Alcalde dille que el só
comentou que a súa xestión en moitos lugares deixou moito que desexar, e o Sr. Leis pídelle
que o demostre.

A Sra. Bugallo manifesta que o BNG é defensor dos orzamentos participativos, que a
interlocución é moi clara, e que o seu grupo sempre manterá no goberno o que dixo na
oposición. Cre que hai que darlle a palabra ó tecido asociativo para que opine das actuacións
necesarias, e que unha corporación que foi elexida por tódolos veciños tivese capacidade para
decidir conxuntamente cales son as prioridades, sería o mellor para a propia corporación e para
os veciños.

O Sr. Parajó di que, pola súa parte, e no que resta de lexislatura, non vai meterse
persoalmente con ninguén, e que se o fai ó mellor é porque foi provocado, pero que, de tódolos
xeitos, vai tratar de evitalo.

Sometida a votación o Pleno do Concello con sete votos a favor dos grupos do
B.N.G.(4), e do PSdeG-PSOE (3), e nove votos en contra dos grupos do PP (8), e MIXTO(1),
acorda rexeitar a moción.

 
O Sr. Parajó solicita explicación de voto, e di que os seus argumentos para votaar en

contra son os mesmos que deu nas outras mocións deste tipo.

13.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCI ÓNS DA ALCALD ÍA.
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Dada conta das resolucións da Alcaldía números 1/04 a 9/04, ámbalas inclusive, o Pleno
queda enterado.

Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún
grupo tiña algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración
do Pleno, consonte co art. 91.4 do R.O.F. O Sr. Leis di que o seu grupo ten unha moción e o Sr.
Parajó manifesta que ten dúas.

Neste momento sae da sala a Sra. Bugallo.

1.- MOCI ÓN URXENTE DO GRUPO MIXTO SOBRE PROBLEMAS CO
SUBMINISTRO EL ÉCTRICO NOS LUGARES DE FOLGUEIRAS E CARBALLAL.

O Sr. Parajó da lectura á moción do grupo mixto que copiada literalmente di:
“Desde fai moitos anos, os veciños dos lugares de Folgueiras e Carballal, veñen

reclamando que se lles subministre a enerxía eléctrica que realmente aboan a compañía Unión
Eléctrica FENOSA, xa que as carencias de enerxía nos citados lugares se incrementan
notablemente pola noite, cando non funcionan os electrodomésticos, non alumean
suficientemente as bombillas, etc., téndose comprobado que neses intres a enerxía eléctrica non
acada nin 160 V.

Como desde a empresa subministradora non se lles respostou nunca, nin moito menos
se lles deu solución ós seus problemas, recentemente veñen de dirixir escrito á Dirección Xeral
de Industria, sen que ata esta data se lles resposta.

É polo que se formula ante o Pleno a seguinte moción:
" O Pleno do Concello de Teo, acorda requerir da Dirección Xeral de Industria e

Enerxía que, seguidamente de recibida a presente, proceda a requerir á empresa Unión Eléctrica-

F. E.N.O.S.A. para que realice as obras necesarias para que se corrixa de inmediato a carencia no

suministro de enerxía eléctrica nos lugares de Folgueiras e Carballal na parroquia de Calo

deste Concello, dando conta a este concello para comunicalo seguidamente ós veciños, das medidas

adoptadas".”

Sometida a votación a urxencia é aprobada por unanimidade dos quince concelleiros
presentes na sala pertencentes ós grupos do PP (8), BNG (3), PSdeG-PSOE (3) e MIXTO (1),
polo que se inclúe na orde do día.

O Sr. Parajó di que os veciños con data 31.12.2003 presentaron un escrito dirixido á
Dirección Xeral de Industria, que este tema llo fixeron saber os veciños e que, por un erro, non
se trouxo antes.

O Sr. Leis manifesta que este punto figuraba nunha moción do PSdeG-PSOE, que foi
rexeitada cos votos do grupo de goberno e o grupo mixto. O Sr. Parajó contéstalle que se
rexeitaría o conxunto da moción, e non ese punto concreto.

O Sr. Noriega sinala que é unha problemática que afecta a máis lugares do Concello e
que se pode estender a outros lugares de Teo.
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O Sr. Leis reitera que nunha moción sobre Folgueiras, presentada polo seu grupo, xa se
incluía este tema, e que a oposición da, unha vez máis, unha lección cívica, xa que, cando se
trata dos intereses dos veciños, apoian as iniciativas correspondentes.

Neste momento volve a entrar na sala a Sra. Bugallo.

O Pleno do Concello, por unanimidade dos dezaseis membros presentes pertencentes ós
grupos do PP (8), BNG (4), PSdeG-PSOE (3) e MIXTO (1), dos dezasete que legalmente o
compoñen, acorda aprobar a moción e remitila á Dirección Xeral de Industria e Enerxía.

2.- MOCI ÓN URXENTE  DO GRUPO MIXTO SOBRE O PASO ELEVADO
ENTRE OSEBE  E O CASTAÑAL.

O Sr. Parajó da lectura á moción do grupo mixto que copiada literalmente di:

“1.- Desde fai varios días, os veciños dos lugares de Osebe e Castañal e o Concelleiro que
suscribe observamos que no proxecto do Tren de Alta Velocidade, Tramo Osebe-Padrón, figura
un paso elevado que conecta os citados lugares de Osebe e Castañal.

2.- Examinado con detenimento ó proxecto, obsérvase que o dito paso elevado, no
tramo peatonal, ten menos de 30 centímetros de ancho, o que chega a impedir o paso de dúas
persoas que se encontren na mesma sen ten que baixar unha delas á estrada.

É polo que se somete esta moción á consideración do Pleno e se require do mesmo a

adopción do seguinte acordo:

O Pleno do Concello de Teo, acorda requerir do Ministerio de Fomento a modificación
do ancho peatonal do paso elevado entre Osebe e Castañal, dotándoo dunha beirarrúa cun
ancho mínimo dun metro en cada un dos carrís, de xeito que permita totalmente o libre
tránsito das persoas, mesmo con pequenos apeiros de labranza, respetando totalmente as
proteccións peatonais que figuran no proxecto.”

Sometida a votación a urxencia é aprobada por unanimidade dos dezaseis concelleiros
presentes na sala pertencentes ós grupos do PP (8), BNG (4), PSdeG-PSOE (3) e MIXTO (1),
polo que se inclúe na orde do día.

O Sr. Parajó manifesta que estivo vendo o proxecto, que o paso peatonal que deixan non
permite o paso a dúas persoas á vez, e que é o único paso que hai ata o cruce novo da Pedreira.

O Sr. Iglesias Villar manifesta que se estaba planificado con trinta centímetros, non se
cumplen as normas mínimas para discapacitados, polo que el reformularía a moción. O Sr.
Parajó respóndelle que non hai problema, polo que se acepta incluir: “que contemple a
normativa vixente en materia de eliminación de barreiras arquitectónicas”.

O Sr. Leis sinala que este problema xa se podia ter solucionado nas visitas ó Ministerio.
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Sometida a votación a moción coa modificación proposta, é aprobada por unanimidade
dos dezaseis membros presentes pertencentes ós grupos do PP (8), BNG (4), PSdeG-PSOE (3) e
MIXTO (1)), dos dezasete que legalmente o compoñen, quedando a súa parte dispositiva como
segue:

“” O Pleno do Concello de Teo, acorda requerir do Ministerio de Fomento a modificación
do ancho peatonal do paso elevado entre Osebe e Castañal, dotándoo dunha beirarrúa cun
ancho mínimo dun metro en cada un dos carrís, de xeito que permita totalmente o libre
tránsito das persoas, mesmo con pequenos apeiros de labranza, respetando totalmente as
proteccións peatonais que figuran no proxecto, e que contemple a normativa vixente en materia
de eliminación de barreiras arquitectónicas””.

3. MOCIÓN URXENTE DO P.S.G.-P.S.O.E. SOBRE “ PRONUNCIAMENTO DO
PLENO A FAVOR DO NOVO TRAZADO APROBADO POLOS  VECIÑOS/AS DE
FRANCOS PARA A DESVIACIÓN DA ANTIGA ESTRADA N-550 Ó SEU PASO POLO
FARAMELLO-AS BARREIRAS”.

O Sr. Leis da lectura á moción do PSdeG-PSOE sobre “Pronunciamento do Pleno a
favor do novo trazado aprobado polos veciños/as de Francos para a desviación da antiga estrada
N-550 ó seu paso polo Faramello-As Barreiras”.

Sometida a votación a urxencia desta moción, acádanse sete votos a favor do
PSdeG-PSOE (3) e do BNG(4), e nove en contra do PP(8) e MIXTO(1), polo que resulta
rexeitada e non se inclúe na orde do día.

A Sra. Bugallo solicita explicación de voto e di que aínda que votan a favor da urxencia
da moción, lles gustaría que se puidera ter coñecemento dela en tempo e forma.

O Sr. Alcalde tamén solicita explicación de voto, e di que rexeitan a urxencia da moción
por non ter información ó respecto para poder manifestarse.

O Sr. Parajó, finalmente, tamén pide explicación de voto e di que vota en contra por falla
de información, ó tempo que solicita a convocatoria dun pleno extraordinario para tratar o tema.

O Sr. Leis manifesta que, de todas maneiras, retomará este tema no punto de rogos e
preguntas.

14.- ROGOS E PREGUNTAS.

Por Secretaría se informa que hai tres rogos presentados por escrito  polo grupo
municipal do BNG.

PRIMEIRO.- O Sr. Noriega da lectura ó primeiro rogo, que copiado literalmente, di o
que segue:

“O Grupo municipal do B.N.G de Teo tivo coñecemento a través dos meios de
comunicación dun accidente que aconteceu no Edif.  Mirasol de Cacheiras no cal un cidadán de
Teo de 1 1 anos cuxas iniciais corresponden con D.N.S. sufriu diversas fracturas tras ceder unha
barandiña existente nas imnediacións do edificio. Sen entrar a valorar a responsabilidade do
Concello nos feitos (a familia afirma que comunicou do mal estado da barandiña ó Concello con
anterioridade) o que resulta inadmisible é que a día de hoxe a barandiña en cuestión non fora
reposta co perigo que iso supón e que as únicas medidas de seguridade que se adoptaron foran a
colocación dunhas cintas pola Policía Local. Por outra banda, ningún membro do Grupo de
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Gobemo se puxo en contacto coa familia para interesarse polo estado do cativo, o cal deixa á
institución en bastante mal lugar.

Desde o B.N.G de Teo solicitamos que se solucione canto antes esta situación, así como
información dos feitos acontecidos no vindeiro pleno que se celebrará a finais de mes.”

O Sr. Alcalde manifesta que aquilo non é un espazo público, senón que é o tellado dun
local municipal. Di que veu ó Concello a nai do neno, e presentou un escrito por rexistro, que se
mandou unha carta ó seguro dando parte, e se lle pediu información ó técnico municipal. Segue
dicindo que a señora presentou unha denuncia e o xuíz mandou un escrito, e que tamén se fixo
un informe da policía local. Comenta que, mentras non se tomen medidas, se está facendo un
estudio para colocar bancos, bolardos, etc., para impedir que se poida xogar alí dese xeito, e que
de momento por prudencia e con carácter provisional pechouse.

O Sr. Noriega di que todo o mundo sabe como son os tellados dos edificios, e que iso é
o espazo dunha praza. O Sr. Alcalde reitéralle que é o tellado dun local, aínda que resulta
transitable. O Sr. Noriega opina que a solución non é pechar o lugar, e o Sr. Alcalde respóndelle
que se pechou ata que os técnicos vexan o que se vai facer. O Sr. Noriega remata dicindo que,
por unha cuestión de formas, o grupo de goberno e o Sr. Alcalde deberían terse interesado polo
neno. 

SEGUNDO.- O Sr. Noriega da lectura ó segundo rogo do BNG, que literalmente di:
“O Grupo Municipal do B.N.G., facéndose eco das queixas veciñais quere denunciar a

existencia no parque público dos Tilos desde o día de onte dun elevado número de bolsas con
veleno para ratos e ratas de campo espallados ó longo do mesmo co risco que iso conleva. O
concelleiro deste grupo municipal Rafael Sisto denunciou no día de onte os feitos diante da
Policía Local (ás 9 da noite), policía que non puido acudir por falta de persoal,
comprometéndose a constatar a denuncia no día de hoxe. 

Independentemente das medidas que se adopten desde a empresa encargada do
mantemento dos parques públicos do Concello para manter en boas condicións os mesmos,
resulta unha imprudencia o feito de que nun lugar tan concurrido polos meniños e meniñas da
urbanización non se adoptaran unhas mínimas medidas de seguridade ante unha campaña de
desratización.  

A indignación entre os pais e nais dos Tilos provocou que se chamase a unha patrulla da
Garda Civil para denunciar os feitos, patrulla que tomou mostras do veleno existente.

É obriga do Concello adoptar as medidas necesarias que garantan que feitos así non
volten a acontecer. Sabemos que a día de hoxe se escomenzou a enterrar o veleno existente,
mais aínda é visible a existencia de bolsas espalladas polo parque. Desde o Grupo Municipal do
B.N.G. solicitamos que se lle trasmita á empresa a nosa máis enérxica queixa e solicitamos
explicacións no vindeiro pleno a celebrar a fin de mes.”.

O Sr. Alcalde manifesta que este rogo se presentou no Concello o 16-04-04, e que xa con
data 14-04-04 se lle mandou desde aquí un escrito ó Director Xeral de Geseco, preguntando
polo tema, ó que da lectura, escrito que desde Geseco contestaron, con data de entrada
26-04-04, aclarando o tipo de raticida do que se trataba, que non é tóxico nin para o home nin
para os animais domésticos, pero que, á vista do escrito do Concello no que se trasmiten as
queixas recibidas, operarios da subcontrata que realiza as labores de mantemento dos xardíns
procederon ese mesmo día (14 de abril) a retiralas en previsión de calquera incidente.
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O Sr. Noriega comenta que o veleno dos ratos non forma parte da dieta dos nenos, e que
ás nais non lles alivia que non sexa tóxico. Di que nalgúns medios aparece recollido que as
explicacións que deu o grupo de goberno foron que se trataba de actos de vandalismo, e que
agora resulta que os vándalos son os de Geseco.

TERCEIRO.- O Sr. Noriega da lectura ó terceiro rogo do BNG, que literalmente di:
“O grupo municipal do B.N.G. quere trasmitirlle ó señor Alcalde de Teo a nosa máis

enérxica protesta ante o desenvolvemento do proceso de concesión da futura gardería (escola
infantil) de Calo que tivo lugar a finais da pasada semana.

Para entender o gran malestar deste grupo municipal hai que retrotraerse á anterior
lexislatura, onde se puxo en marcha a primeira gardería municipal na parroquia dos Tilos.

Desde o grupo municipal criticamos entón (mediante múltiples mocións e preguntas), o
feito de que:

- A gardería se concedese en réxime de cooperativa a unha sociedade,  "Amiguiños de
Teo", que tiña intereses directos nas outras dúas garderías privadas da zona.

- Que isto provocase (corroborado co descontento existente entre os pais que nos
fixeron chegar as súas queixas por escrito) que o servizo ofertado fora de menor calidade na
pública que nas privadas tanto en horarios como en persoal e actividades, producíndose unha
paradóxica situación de competencia desleal (a mesma empresa xestiona as privadas e a pública
existentes no Concello ofertando en beneficio das privadas un servizo de menor calidade na
pública).

- Que por estes motivos (deficiente funcionamento) se perdesen en varias ocasións as
axudas que a Consellería de Familia habilita para estas escolas infantís municipais (feito
denunciado en varias ocasións e recoñecido en sesións plenarias polo propio Alcalde).

Debido a estes antecedentes o Grupo municipal do B.N.G. de Teo solicitou durante a
actual lexislatura a posta en marcha da gardería de Calo baixo outros criterios, coa finalidade de
que o servizo ofertado fora de calidade e tivera vocación de servicio público (moción presentada
durante este ano).

Así, propoñíamos que a gardería fose xestionada directamente polo Concello ou pola
Consellería de Familia (con persoal posto pola mesma) porque entendíamos que non se daban
as suficientes garantías (tanto no proceso como no funcionamento) co modelo de xestión en
cooperativa implantado nos Tilos con nefastos resultados.

A pesar diso, a nosa iniciativa foi rexeitada, aprobándose unha moción do grupo de
goberno(cos únicos votos en contra do B.N.G e o apoio do resto dos grupos municipais) onde
se facía unha aposta polo modelo en réxime de cooperativa.

O tempo da e quita razóns e o proceso que rematou a finais da semana pasada dallas
todas a este grupo municipal (ó noso pesar).

1.-Resulta vergoñento que a pesar das denuncias recibidas , a mesa de contratación
decidira (sen a presenza de ningún membro do B.N.G nin do PSOE) conceder a xestión do
Centro da Gardería de Calo á mesma empresa que xestiona a gardería (escola infantil) de Os
Tilos.

2.-Resulta un insulto á intelixencia o feito de facer oidos xordos ás denuncias
presentadas por este grupo municipal, decidindo continuar traballando coa mesma empresa, non
xa na gardería de Os Tilos, senón tamén na gardería de Calo.

3.- Resulta curioso que se intentara ocultar este feito concedendo a xestión do centro á
sociedade “Pilar-Aurora-Ana”, que ven sendo a mesma que a sociedade "Amiguiños de Teo".
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4.- Dubidamos da transparencia do proceso e somos conscientes que esta situación (ó
concurso presentáronse empresas de recoñecido prestigio) pode provocar a presentación de
recursos que enlentezan a posta en funcionamento da gardería municipal de Calo.

5.- Reclamamos toda a información na baremación das propostas presentadas, así como
dos técnicos que estiveron presentes na mesma (asesorando tanto nos proxecto económicos
como nos proxectos educativos presentados).

6.- Dubidamos que se aplicara o prego de condicións neste proceso.
7.- Responsabilizamos ó señor Alcalde do Concello de Teo da situación creada con esta

decisión (que vai en detrimento dos veciños), así como a todos aqueles membros da
corporación que participaron na mesma.”.
                                                                                                                 

O Sr. Alcalde nomea a composición da Comisión de Baremación, e di que tamén se lle
pediu asesoramento a D. Juan C. Martínez, un técnico externo, e que el o único que fixo foi
preguntar se todo estaba ben e lle dixeron que si..

O Sr. Noriega sinala que pola maneira de facer as cousas, pode haber recursos ó proceso,
o que enlentecería a apertura da gardería, e opina que o feito de que se lle concedera esta
gardería á mesma empresa que leva xa a dos Tilos, e que tivo tantos problemas, sona a insulto.

De seguido procedese á lectura das preguntas presentadas por escrito , con número de
rexistro de entrada no Concello 1182 e data 21-05-04, que copiadas literalmente, din o que
segue:

“O grupo municipal do B.N.G. ten coñecemento de que se estiveron realizando obras de
ampliación nun edificio situado a poucos metros do Santuario de Santa Eufemia. Tendo en
conta que o devandito santuario está protegido por Patrimonio (Lei 8/95 do 30 de outubro do
patrimonio cultural de Galicia ) :

1.-¿Ten coñecemento o Concello destas obras? ¿Tiveron as obras permiso de
Patrimonio?.  En caso de contar coa devandita licencia do Concello e co permiso de Patrimonio,
¿axústanse as obras á licencia concedida?, ¿a licencia é para rehabilitación do edificio existente
ou tamén contempla aumento volumétrico da edificación?.

No plano da rehabilitación contémplase un acceso rodado ó campo da festa, non
existindo na actualidade o mesmo. Os veciños do lugar mostraron a súa preocupación por este
feito e presentaron firmas no Concello (277) solicitando que debido ó malestar que ese acceso
rodado está espertando na parroquia se teñan en conta as reivindicacións veciñais e se elimine
do proxecto o acceso rodado e o acceso principal ó campo da festa do santuario polos prexuízos
que suporía o mesmo (emprego do Entorno do Santuario como aparcadoiro). Tendo en conta
que o campo da festa é de titularidade parroquial e que os máis vellos do lugar non recordan que
a finca se servise dun acceso rodado polo devandito campo:

2.- ¿Contemplou o Concello as reivindicacións por outra parte lóxicas da veciñanza na
parroquia?”.

O Sr. Alcalde respóndelle que o que aquí hai e está en trámite é o acondicionamento
dunha casa existente para restaurante e unha pequena aampliación. Di que o señor comezou as
obras sen licencia, polo que se lle paralizaron, e se mandou a Patrimonio coas alegacións dos
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veciños, polo que agora hai que esperar o informe de Patrimonio para ver se se lle da licencia ou
non.

O Sr. Noriega di que o Concello foi reprendido por Patrimonio por permitir este tipo de
obras, e pregunta se chegou algún escrito neste senso. O Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe,
que o que si hai é o escrito para a Comisión de Patrimonio.

Toma neste momento a palabra o Sr. Sisto Edreira, e:
1.- Manifesta que en novembro o BNG presentou unha moción sobre o vertedoiro de

Luou, e que, como consecuencia desa moción, creron que só estaban implicados a Deputación e
o Concello, pero que o Sr. Alcalde e o Sr. Parajó fixeron daquela unhas aseveracións, nas que se
dicía que tamén a Xunta tiña que ver co proxecto, e remítese a acta da sesión plenaria
correspondente. Segue dicindo que por unha interpelación ó respecto dos Deputados do BNG
no Parlamento Galego, D. Jaime Pita, nun escrito de resposta, di que non se asinou para isto
ningún convenio co Concello e a Deputación, polo que cre que aquí alguén minte.

O Sr. Parajó responde que el nunca dixo que se asinara ningún convenio, e que ó mellor
o Sr. Conselleiro está mal informado.

O Sr. Alcalde manifesta que fixo moitas viaxes para falar deste tema onda o Director
Xeral.

O Sr. Sisto di que, de tódolos xeitos, plantexaran a moción no vindeiro pleno, xa que lle
parece que alguén minte.

Toma agora a palabra o Sr. Iglesias Villar, e:
1.- Manifesta que quere expresar un rogo : Fai cuestión de catro anos, a Sra. Bugallo

trouxo ó Pleno a situación da cerca da “Casa do Señorito”, na Casalonga, e que a día de hoxe
segue no aire. O Sr. Castroaagudín di que xa falou cos donos dúas veces para que se arranxase.
O Sr. Alcalde pide que se tome nota disto, para mandar ós técnicos. O Sr. Iglesias di que,
ademais do mal estado da cerca, hai árbores que saen dela. O Sr. Alcalde pide que se tome nota.

2.- Di que, respecto á adxudicación da gardería de Calo, segundo o artigo 25.7 do prego
de condicións, había que avaliar catro criterios, cunha puntuación entre cero e tres puntos, e que
a concesión se fixo en base a tres. O Sr. Parajó respóndelle que nun deles van incluidos dous. O
Sr. Alcalde manifesta non ter datos ó respecto neste momento.

Toma a continuación a palabra o Sr. Leis, e:
1.- Pregunta que cambiou nos últimos meses para que desde fai certo tempo non se

trouxeran a Pleno as mocións presentadas polos grupos da oposicion, e que agora, de novo, se
traian. Di que, na sesión plenaria do vinte e sete de febreiro, o Sr. Alcalde negou a posibilidade
de traer as mocións, e incluso se adxuntou, nese senso, un informe da persoa que desempeñaba
nese momento as labores de Secretaría. Pregunta se este cambio ten algo que ver co recurso do
PSdeG-PSOE ante o Valedor do Pobo e a denuncia-reclamación ante a Consellería. O Sr.
Alcalde respóndelle que aínda non chegou o dictame, e que o que pasou foi que houbo un
cambio de Secretario. Segue dicindo que sempre manifestou que este tipo de cousas se
aceptarían como rogo, pero non como moción, e que o novo Secretario informouno que deben
ir a Pleno e van. O Sr. Leis considera que o Sr. Alcalde quedou en evidencia, e que agora parece
que se renova a vida democrática do Concello. Di que, de tódolos xeitos, o recurso presentado
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segue adiante porque hai mocións que non se debatiron. O Sr. Alcalde remata dicindo que, se o
Sr. Secretario considera que se deben traer este tipo de mocións, se traerán.

2.- Manifesta que antes, no pronunciamento da moción presentada polo trámite de
urxencia, se argumentou que se votaba en contra por falla de información, pero opina que
algunhas persoas de aquí si que teñen toda a información. Pregúntalle ó Sr. Castroagudín se
recibiu algunha información telefónica por parte del para convocalo a unha xuntanza, e este
respóndelle que non. O Sr. Leis di que o outro día, ó sair da Comisión Informativa, simplemente
lle fixo un comentario ó respecto ó Sr. Castroagudín. O Sr. Alcalde coméntalle que ó recibir as
firmas dos veciños, se mandou un escrito a Fomento, a Madrid e a Coruña, e que se antes se
rexeitou a urxencia foi pola falla de información. O Sr. Leis continúa dicindo que a eles os
convocaron os propios veciños, e que se os demais non os chamaron, por algo sería. Manifesta
que un compañeiro de candidatura lles transmitiu o problema e que por iso foron. O Sr. Alcalde
respóndelle que o Sr. Leis di que non lle queren apoiar a moción, e que foi porque non sabían
nada do tema. O Sr. Leis comenta que chegaron alí e que os veciños lles dixeron que non
estaban de acordo coas obras que pensaba facer Fomento, que eles querían un trazado máis
recto, e que os membros do grupo socialista quedaron en interesarse polo tema. Di que lle
preguntaron ó Sr. Castroagudín os números de teléfono que precisaban , e que este llos deu
amablemente. Chamada a responsable técnica, esta díxolles que tiñan que facer un escrito á
Dirección Xeral de Ferrocarrís, polo que o prepararon e o enviaron coas firmas dos veciños.O
Sr. Alcalde reitera que desde o Concello se mandou a Madrid e Coruña, unha vez se lle deu
entrada no rexistro. O Sr. Leis reitéralle que foi o grupo socialista o que enviou o escrito á
Dirección Xeral de Ferrocarrís, facéndolles ver o tema, e que, como o asunto urxía, se fixeron
xestións co grupo parlamentario socialista en Madrid, que á súa vez llo pasou ó Director de
Ferocarrís, e que agora van ter unha xuntanza. Segue dicindo que o enxeñeiro D. Alejandro
García os citou para falar do tema, e que os veciños, con apoio de dous compañeiros do seu
partido, pararon as obras. Manifesta que ó día seguinte, o Sr. Tallón e el mesmo foron a ver ó
enxeñeiro técnico, con outro responsable técnico e o responsable da empresa, e que logo tamén
apareceu o fillo do Sr. Castroagudín. O enxeñeiro díxolles que ó día seguinte se plantexaría
unha solución alternativa, e que llo comunicasen ós veciños, polo que se dixo que o mellor era
facer unha asemblea para informar a todos. Comenta que os veciños convocaron a asemblea
para o domingo ás sete da tarde, e que, no entretando, houbo a Comisión informativa, á saída da
cal el lle fixo o comentario ó Sr. Castroagudín. Di que chegaron o domingo e presentaron a
solución alternativa dos técnicos de Fomento, e que, das sesenta ou setenta persoas que había
alí, só unha esixía un trazado en liña recta, sendo a proposta de Fomento unha solución
intermedia. Segue dicindo que os veciños aceptaron a man alzada esa solución alternativa, e que
lles dixeron que querían libre acceso ás vías colaterais e beirarrúas. Cre que o problema é que se
faría unha curva para salvar a finca dunha persoa, e que eles non fixeron referecnia á titularidade
dese terreo. O Sr. Alcalde respóndelle que, se se refire ó Sr. Castroagudín, el foi o primeiro en
asinar cos demais veciños. O Sr. Leis manifesta que o único que pretendían coa moción era que
a corporación ratificase o acordo, que se vai executar de tódolos xeitos, e que os técnicos da
Administración lles dixeron que van mandar información para o Concello. O Sr. Alcalde dille
que se quería que se lles apoiase a moción, deberían ter información, que o grupo socialista a
puido traer fai varios días para que os demais grupos se informasen, e opina que o grupo
socialista a guisou e a comeu, sen contar con ninguén.

O Sr. Sisto pide a palabra por alusións ó seu grupo, e di que é distinto informar dunha
ratificación, a que non se lles informe dunha xuntanza.
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O Sr. Leis di que o Sr. Alcalde se limitou neste tema a enviar a carta. O Sr. Alcalde
respóndelle que a enviou a Madrid e a Coruña, de momento.

O Sr. Castroagudín, por alusións, di que o que o Sr. Leis non sabe é que xa se deu a orde
para que se faga en liña recta. O Sr. Leis responde que, entón, mellor.    

2.- Pregunta que a pesar das denuncias do PSG-PSOE o Alcalde non fixo ningun bando
informando sobre o tema das árbores que mandaron da Xunta. O Sr. Alcalde respóndelle que
pois sería así.

3.- Pregunta como está o tema da granxa de porcos de Lucí, e o Sr. Alcalde respóndelle
que neste momento non lle pode contestar porque non ten datos.

4.- Di que, respecto ó tema da adxudicación  da gardería de Calo, eles non van
cuestionar a resolución porque lles pareza mellor unha opción ca outra, e non van poñer notas
na prensa, criticando unha adxudicación, e logo dicindo que se van informar ó respecto. Cre
que, posto que na Comisión de Baremación se fala dun representante dos grupos políticos, se
debería reunir ós grupos e ver quen é o representante. Por Secretaría de orde do Sr. Alcalde se
informa que para estes casos, ou ben hai unha mesa de contratación permanente, ou se fai unha
específica, e que aquí se fala “dun representante dos grupos políticos”, polo que, así redactado,
o Sr. Parajó é un representante dos grupos políticos. O Sr. Leis pregunta que criterios se
seguiron para que fose o Sr. Parajó, e o Sr. Alcalde respóndelle que non o sabe, que tanto
podería ser o Sr. Parajó, como calquera dos demais ou ningún. O Sr. Leis pregunta cales son os
criterios para a votación, e o Sr. Alcalde respóndelle que os informes dos técnicos. O Sr. Leis
dille que esa é unha decisión política, e que o técnico só deu unha valoración, pero que a
decisión é política, polo que reitera a pregunta de en que se basaron. O Sr. Alcalde respóndelle
que non dispón de datos neste momento.O Sr. Leis comenta que xa se verá que contratación de
persoal fará esa empresa.

5.-  Pregunta se hai noticias de que as autoridades autonómicas teñen idea de emprazar
en Francos unha empacadora de lixo para Sogama. O Sr. Alcalde respóndelle que esta é a
primeira noticia que ten, pero que ó mellor os membros do grupo socialista xa o saben todo. O
Sr. Leis di que, polo momento, tampouco eles teñen unha base fiable neste asunto.

6.- Manifesta que hoxe saeu nos medios que hai novos problemas coa auga. Di que xa se
falara nun Pleno disto, e que el mesmo lle enviou unha carta persoal ó Sr. Alcalde,
informándolle dun problema coa auga, e que daquela lles dixeran que o problema viña por unha
avaría, o cal cre que non é certo. O Sr. Alcalde respóndelle que daquela si que foi por unha
varíaa, pero que nesta ocasión non, que falou coa empresa e que o que pasou foi que abriron a
comporta do encoro de Portodemouros, polo que a auga viña con moita turbidez e os filtros non
daban abasto. Cre que non se trata dun problema de saúde pública, senón que se debe só á
turbidez da auga.

Toma de seguido a palabra o Sr. Tallón, e:

1.- Pregunta como vai o tema da ponte de Sestelo. O Sr. Acalde respóndelle que falta
poñer día para o notario, que xa está todo o papeleo feito, e que se fará o máis rápido posible.

2.- Pregunta cal é a situación das vivendas da Póboa, e o Sr. Alcalde respóndelle que
neste momento non ten datos ó respecto.

3.- Pregunta cal é a situación do edificio dos Tilos, e respóndeselle que houbo reunións
cos técnicos municipais, e que se está pendente do que decida o Tribunal Superior de Xustiza de
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Galicia, xa que hai uns informes de técnicos que din que é imposible tirar ese trozo do edificio, e
que se está pendente tamén doutra xuntanza.  

4.- Di que non atopou nos orzamentos o imposto das plusvalías patrimoniais. O Sr.
Alcalde cre que non se cobran. O Sr. Tallón opina que son millóns para o concello, e que ó
mellor con iso se arranxaba o alcantarillado dalgunha zona. O Sr. Alcalde pregúntalle a
Secretaría se ese imposto é obrigatorio, e por Secretaría se informa que é un imposto potestativo
para os Concellos. 

5-. Di que no xornal  “La Voz de Galicia” do 24-04-04 aparece o Sr. Alcalde co Alcalde
de Padrón, por unhas conversas coa CPTOPV pola estrada de Carcacía, e pregunta como vai
iso. O Sr. Alcalde respóndelle que se pediu unha xuntanza co Conselleiro, e que están
agardando a que lles digan que día van.

6.- Manifesta que non sabe se alguén lle trasmitiu xa a suxerecnia de facer unha tarima
para actuacións, e o Sr. Alcalde responde que cando fai falla se lle pide ás parroquias e que o
que si hai é gradas. O Sr. Tallón reitéralle a suxerencia.

7.- Pregunta para cando van a estar as axudas a entidades do ano 2003, e o Sr. Alcalde
respóndelle que están niso, e dando algún adianto, que cando haxa unha solidez se darán.

8.- Pregunta se a piscina que hai en Oza recibe algún tipo de axuda do Concello, e o Sr.
Alcalde respóndelle que ata o momento si, pero que agora está pechada. O sr. Tallón pregunta se
alguén que non é socio ten que pagar. O Sr. Alcalde dille que non o sabe, pero que a axuda se
lles da para a posta en marcha, que logo eles poñen as normas.

9.- Pregunta se se acordaron de comprar a leira en Reis para ampliar o campo, e o Sr.
Alcalde respóndelle que xa está comprada. O Sr. Cajaraville comenta que cando se comprou, a
señora donou as árbores que sobrasen, non todas, á persoa que coidaba a finca. O Sr. Tallón
pide que, cando fagan eses tratos, que informen.

10.- Manifesta que o Sr. Miguel Hombre, ex-concelleiro desta corporación, lle transmitiu
unhas preguntas para que as faga, que se trata do escrito con rexistro de entrada 1078, de data
10-05-04, posto que a data de hoxe ninguén lle respostou. O Sr. Tallón le as preguntas, relativas
a diversos aspectos relacionados coa escola infantil municipal dos Tilos. O Sr. Alcalde pregunta
a Secretaría se tiña coñecemento deste escrito, e este infórmalle que non.
O Sr. Alcalde dille ó Sr. Tallón que se mirará, posto que tampouco ten datos neste momento.

Toma finalmente a palabra o Sr. Parajó, e:
1.- Manifesta que, cando sucedeu o accidente da barandiña, antes de facer ningunha

obra, falou co Presidente da Comunidade para ver que obras querían eles alí, e que este opinou
primeiro facelo así, como se fixo, para logo ver que se facía.

2.- Con respecto á adxudicación da gardería de Calo, di que quedaron tres candidatos
para o final, todos propietarios de garderías privadas, e que no proxecto educativo ven todo o
persoal que se vai meter, xunto coas titulacións esixidas.

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo
as quince horas e dez minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e
prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en
cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,
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Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO  QUE TIVO  LUGAR O DÍA 10 DE XUÑO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
nove horas e trinta minutos do día 10 de xuño de 2004, reuníronse en primeira convocatoria
os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.
Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó
día da data para a que foron previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Ramón Cea Ferreiro
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Cao Fuentes
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez (con retraso).
D. José Carlos Rego Jorge
D. Germán Antonio Conde Tarrio
D. F. Manuel Parajó Liñares
NON ASISTE:
D. Alexandre Leis Carlés
D. Manuel Tallón Mesías
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
ANTERIORES DO: 18.05.2004 E 25.05.2004.

Por Secretaría se informa que o borrador da do 25.05.2004 queda pendente por estar
confeccionándose.
De conformidade co artigo 91 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, o Sr. Alcalde preguntou se algún membro do Pleno tiña que
formular algunha observación ou reparo ó borrador da acta da sesión de data: 18.05.2004,
distribuida xunto coa convocatoria.
Sometida a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos catorce membros presentes
dos dezasete que legalmente o compoñen acorda aprobala sen ningunha rectificación.
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2º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE ALEGACIÓNS ÓS
ORZAMENTOS 2004 E APROBACIÓN DEFINITIVA.

Dada conta da proposta da Alcaldía dictaminada pola Comisión Informativa de Facenda do
seguinte teor literal:

“Con data 22 de abril de 2004 o Pleno do Concello aprobou inicialmente o presuposto para
2004. No prazo de exposición pública presentouse unha reclamación asinada polo grupo
municipal do B.N.G., con rexistro de entrada no Concello núm. 1187, do 22.05.2004, no que
tras formular as alegacións que estiman oportunas solicitan que se declare a nulidade do
acordo de aprobación do presuposto do 2004.
Considerando que emitiuse informe polo Secretario-Interventor  adxunto á Secretaría no que
se considera que o presuposto aprobado inicialmente para 2004 cumpre coas formalidades
legais establecidas, propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

1º) Rexeitar o escrito de reclamacións presentado polo B.N.G. de conformidade co contido do
informe técnico obrante no expediente.
2º) Aprobar definitivamente o presuposto para 2004 aprobado inicialmente polo Pleno do 22
de abril de 2004, debendo continuar a tramitación legalmente establecida para a súa entrada en
vigor.”

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o informe elaborado pola Intervención dálles a
razón en todo o que din e pensa que ó final do informe comete un erro tipográfico porque
cando di si cumpre debe dicir non cumpre, porque dálles a razón en todo. 
Lee o informe de Intervención e sinala que lle da a razón, así respecto do prazo para a
aprobación e sinala que estamos no orzamento do 2004 que ten que facerse no ano 2003 e
presentar o avance da liquidación do ano 2003 e a do 2002.
Engade que segundo a lei os concellos deben aprobar a  liquidación antes do 1 de marzo do
ano seguinte; o problema é ¿temos feita a liquidación do 2002?, respostando non a temos, é
provisional como di o informe e remata sinalando que está claro que non existe e debe de
existir.
Incorpórase neste intre ó Pleno con retraso a Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez.
Continua sinalando o Sr. Concelleiro que ¿porqué non hai liquidación formal do ano 2002?,
que o RD 500/90, di que en caso da liquidación con remanente de tesourería negativo deben
reducirse no Pleno seguinte gastos, e que o feito incuestionable é que non hai liquidación do
2002.
Engade que resulta curioso no informe que se xustifican extremos pero non se di nada
legalmente; así se di que a obriga de formar e presentar os orzamentos para o seu exame, e se
é o caso, aprobación polo Pleno, non se enerva pola ausencia das contas dos exercicios
anteriores, e que resulta curioso que se afirme isto pero non se argumente xuridicamente.
Continua sinalando que non é ético nin legal que se obrigue a aprobar estes orzamentos sen
ese documento posto que se obriga ós concelleiros a gastar sen ter constancia real do que
pasou con anterioridade. Continua dicindo que no informe se di que no tocante ó remanente
líquido de tesourería negativo do exercicio 2002, os cálculos son os obtidos do ordenador e
sinala que a próxima vez presentan ó ordenador para a Alcaldía.
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Continua lendo o informe onde se di que o normal é que sexan correctos, pero non pode
descartarse a posibilidade de que, logo dunha analise máis fonda, teñan que efectuarse algúns
axustes contables, que pouco afectarían ós datos provisionais que se subministraron para
xuntar ó orzamento do exercicio 2004, e explica o Sr. Concelleiro que isto abunda na
situación de indefensión..
Engade que o seguinte párrafo do informe vai referido á cuestión dos créditos e que di o que
din eles, que son plenamente conscentes delo e tamén sabe que o Alcalde si non se supera o
10% pode realizar os créditos, aínda que alégrase de que se comprometesen a que se pida no
Pleno e que non o vai facer o Alcalde.
Sinala que están de acordo con que pase polo Plebo, pero que se lle está pidindo en qué,
canto e como van a gastar en función dos créditos, sen saber as necesidades reais do gasto;
engade que se fan as cousas ó revés e que causa indefensión ós concelleiros, de feito eles
ausentaronse da votación pola indefensión, e por último en canto á relación de postos de
traballo que o informe lles da a razón posto que se di que non deixa de padecer certa
arbitrariedade, aínda que isto non é certo porque é total; sinala que eles nunca foron
consultados para iso e a normativa esixe que o complemento específico sexa aprobado en
función da responsabilidade e por último sinala que o informe di que a defectuosa confección
do cadro de persoal non ten incidencia en canto á legalidade e á formalidade do orzamento,
que obviamente non se xustifica legalmente no informe.
Di que resumindo: Retraso na presentación do orzamento, retraso nas liquidacións, falta da
relación de postos de traballo; que todo isto demostra a ilegalidade polo que pensa que é un
erro do informe dicir que o orzamento cumpre coas formalidades legalmente establecidas.
Remata dicindo que polo que fora o Concello ten un retraso alarmante en adaptación á lei e
que estarían gustosos de colaborar, facer un calendario de adaptación e que eles colaborarían.

Sinala o Sr. Alcalde que para eles está ben o orzamento e van desestimar as alegacións.

O Sr. Concelleiro Rego Jorge sinala que aparte das ilegalidades manifestadas, hai que
introducir un novo concepto, a  falta de lexitimidade, engadindo que eles van votar en contra;
non hai diálogo, son ilegais e ilexítimos porque están basados en mentiras do Alcalde ó
electorado posto que non lles dixo que había débeda e que existe unha moi grande segundo
os seus datos.

O Sr. Alcalde sinala que dixo que de momento non se pedira ningún crédito, non que non
houbese débedas.

Engade o Sr. Concelleiro Rego Jorge que descoñécese ó activo e pasivo dunha empresa de
17.000 traballadores e que nun exercicio responsable de liberdade non se poden aprobar estes
orzamentos, salvo por dolo ou neglixencia.
Remata sinalando que aquí fai falta un plan de saneamento e aquí non se propón.

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que xa dixo na comisión o que pensaba da
impugnación do BNG; que está de acordo en que poden presentar un recurso e votar en
contra, pero o que si ve ilóxico é presentar esta alegación para retrasar a entrada en vigor do
orzamento nun mes e medio, que paraliza o Concello, aínda que o BNG pode facelo.
Engade que con respecto ós orzamentos lle parecen moi importantes para o Concello porque
hai moitas inversións, sinala que alármalle un pouco isto que din do endebedamento de 100
millóns ou o que sexa pero a verdade é que este Concello non ten ningún crédito, pero que
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mira  alrededor e ve que están endebedados ó límite; así Santiago, Padrón, Ames, e vemos
que Teo aínda tendo débedas os pode pedir porque non ten ningún crédito. ¿Que pasa? Que o
Concello de Teo non pode pedir sendo o primeiro en calidade de vida da provincia da Coruña
e di que pensa que non pode ser todo negativo.
Engade que saben que os orzamentos deben aprobarse antes do 30 de decembro e así
Santiago e Ames os acaban de aprobar.
Respecto ó plan de viabilidade que xa consta aí que hai que aprobar as contas do 2002 e 2003
e despois ten que aprobarse o plan de viabilidade polo Pleno como xa consta, que porqué se
marea tanto, que o importante é que ós veciños de Teo se lles fagan as obras.

Fai uso do segundo turno o Sr. Concelleiro Sisto Edreira e sinala que cre que os votantes do
Inteo hoxe deben sentirse defraudados e que roza a mala educación  o dito de que o BNG
pretende retrasar a entrada en vigor; que eles están exercendo un dereito e unha obriga,
facendo o que di a lei e os retrasos con respecto á lei son enormes na presentación e na
liquidación, e que o retraso tremendo é do equipo de goberno, que eles foron elixidos para
velar polos intereses dos veciños e é unha obriga, que o que está retrasando é unicamente o
desastre porque se está gastando sen ton nin son; engade que se falou dos Concellos de
Santiago e Ames e sinala que efectivamente poden retrasarse os orzamentos, pero si teñen
feitas as liquidacións e non como aqui. Que o problema non é que nos endebedemos, que eles
non fan isto por ter que endebedarse senón por endebedarse sen saber como están as contas,
e que si lles presentan as contas razoablemente confeccionadas as poden aprobar. Engade que
o Concello de Teo non ten nada de saneamento integral senón pozos negros aínda que
existan veciños con cartos. Remata sinalando que pedir cartos si, así non, que hai que facelo
con legalidade.

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que se lle disculpe se pensa que se meteu cos votantes
do BNG ou con membros da corporación do BNG, que se o interpretaron mal pide perdón.
Engade que o Inteo non ten que traer as contas do 2002 e 2003 porque non lle compete, pero
ten a lexitimidade para actuar que dan os votos e que cre que polo ben do Concello de Teo e
os seus habitantes é interesante que saquen os presupostos adiante; que o Concello de Teo
ten pozos negros e para sacalos hai que aprobar os orzamentos e remata sinalando que pozos
negros tamén os ten Santiago.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por nove votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do P.P.(8) e Mixto(1), e seis votos en contra pertencentes ós grupos municipais do
BNG (4) e do P.S.G.-P.S.O.E.(2), acorda consonte coa proposta da Alcaldía dictaminada:

1º) Rexeitar o escrito de reclamacións presentado polo B.N.G. de conformidade co contido do
informe técnico obrante no expediente.
2º) Aprobar definitivamente o presuposto para 2004 aprobado inicialmente polo Pleno do 22
de abril de 2004, debendo continuar a tramitación legalmente establecida para a súa entrada en
vigor.

3º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE PROXECTO EQUAL
“COMPOSTELA SOCIAL”.
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Por Secretaría se informa que o dictame da comisión informativa adolece de vicio e que o
correcto é que as comisións informativas dictaminen os asuntos mediante votación, en
sentido negativo, afirmativo ou mediante abstención, pois do contrario pode ser causa
determinante da nulidade do acordo.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía do seguinte teor literal:

“” Con data 18 de marzo de 2004 a Unidade Administradora do Fondo Social Europeo
dependente do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais dictou unha resolución pola que se
convocan as axudas do Fondo Social Europeo correspondentes á Iniciativa Comunitaria
Equal en España.
Elaborado informe para a aprobación da participación do Concello de Teo no proxecto Equal
”Compostela Social” obrante no expediente, está previsto no mesmo a formación dunha
Agrupación de Desarrollo para concorrir a dita convocatoria de axudas co proxecto
”Compostela Social”, sendo as entidades que comporian a agrupación as seguintes: Concellos
de Ames, Boqueixon, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra e Vedra; a
Universidade de Santiago de Compostela; a Cámara de Comercio de Santiago; Co.Ga.Mi.; a
Xunta de Galicia; a Fundación para o Desenvolvemento Comarcal; a Plataforma polo
Emprego e Caixa Galicia.
Figurando no informe as actuacións e obxectivos do proxecto e a distribución económica do
cofinanciamento así como a duración da acción que está previsto o seu comezo en novembro
de 2004 e o remate o 31 de decembro de 2007, propoño ó Pleno do Concello a adopción do
seguinte acordo:

1º) Comprometerse a participar na constitución da Agrupación de Desarrollo ”Compostela
Social”.
2º) Comprometerse a participar no financiamento do proxecto ”Compostela Social”
presentado no marco da Iniciativa Comunitaria Equal para a convocatoria 2004-2007, cunha
aportación dineraria por importe de: 47.463,74 euros.
3º) Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez na súa calidade de Alcalde do Concello a
representar ó Concello de Teo en tódolos actos necesarios para cumpli-los compromisos
asumidos nos apartados anteriores.”

Debate:
Explica o Sr. Alcalde que isto xa veu a un Pleno do 14.06.2001 e que daquela non tiña moitas
posibilidades segundo se barallaba e ó final non veu aprobadao e finalmente solicitouse o
Proder; agora retómase o tema e ten que presentarse antes do día 14; sinala que o programa é
o mesmo con algún pequeno cambio de axentes sociais pero é o mesmo e ten que presentarse
urxentemente, e que agora se tratar de pedir e máis adiante se dirá polo miudo o que se fai en
cada concello.

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que na comisión informativa non se lles dixo nada
porque era unha cousa que levaba o Alcalde. Engade que van votar a favor e que lles
preocupa o proxecto que se presenta, pregunta ¿sabe de que vai?.
Resposta o Sr. Alcalde que de problemas socio laborais de minusválidos, terceira idade,
parados de longa duración.
Engade o Sr. Concelleiro que lles preocupa que se delegue no Alcalde porque non sabe o seu
contido, e que lles parece moi ben que se faga a nivel comarcal.
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O Sr. Concelleiro Conde Tarrio  sinala que está de acordo en contribuir e participar e que non
é de recibo que o representante do Alcalde na comisión informativa non dese información na
comisión.

O Sr. Alcalde sinala que facultar a un Alcalde é apoderalo para facer todo o que faga falta para
levar o asunto adiante e levará todo o que se ten que levar por un Alcalde.
Engade o Sr. Concelleiro Conde Tarrio que estamos a falar de crear emprego a colectivos
desfavorecidos e que o Alcalde debe facer o favor de consultar cos grupos e cos colectivos
para saber que se ten que facer.

O Sr.  Alcalde sinala que isto é cousa dos concellos de comarca e son os Alcaldes os que
teñen que facelo.

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a documentación estaba a súa disposición desde a
convocatoria e que se deu lectura a parte do informe do expediente e que aínda que non sabe
moitas das actuacións pensa que é interesante.

O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que é un proxecto presentado e rexeitado no seu día e
moito temémonos que o diagnóstico previo é malo, así se di que a etnia xitana vive
exclusivamente en Santiago e que simplemente lle están dando ideas á Alcaldía para que isto
se solucione.
O Sr. Alcalde sinala que pensa que isto se corrixirá.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello por unanimidade dos quince membros
presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do
P.P.(8), BNG (4), PSG-PSOE (2) e MIXTO (1) acorda consonte coa mesma:

1º) Comprometerse a participar na constitución da Agrupación de Desarrollo ”Compostela
Social”.
2º) Comprometerse a participar no financiamento do proxecto ”Compostela Social”
presentado no marco da Iniciativa Comunitaria Equal para a convocatoria 2004-2007, cunha
aportación dineraria por importe de: 47.463,74 euros.
3º) Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez na súa calidade de Alcalde do Concello a
representar ó Concello de Teo en tódolos actos necesarios para cumpli-los compromisos
asumidos nos apartados anteriores.

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa
sendo as dez horas e vinteoito minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en
cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,
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Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA URXENTE  DO PLENO
DO CONCELLO  QUE TIVO  LUGAR O DÍA 10 DE XUÑO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
dez horas e trinta minutos do día 10 de xuño de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria urxente correspondente ó
día da data para a que foron previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Ramón Cea Ferreiro
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Cao Fuentes
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
D. José Carlos Rego Jorge
D. Germán Antonio Conde Tarrio
D. F. Manuel Parajó Liñares
NON ASISTE:
D. Alexandre Leis Carlés
D. Manuel Tallón Mesías
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1º) RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA CONVOCATORIA..

Dada conta do escrito remitido pola Xunta Electoral de Zona vía fax de data 09.06.2004 onde
ordena realizar un novo sorteo para dous cargos dunha mesa por terse presentado excusas
polos designados no anterior sorteo admitidas pola mencionada Xunta, o Pleno do Concello
por unanimidade dos quince membros presentes dos dezasete que legalmente o compoñen
acorda:
1º) Ratificar a urxencia da convocatoria.

2º) SEGUNDO SORTEO PARA ELECCIÓN DE MEMBROS DE MESAS ELECTORAIS.
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Realizado o segundo sorteo para a elección de membros ordenada pola Xunta Electoral de
Zona para unha mesma, resultan elixidas as seguintes persoas:

-. DISTRITO:1. SECCIÓN: 7. MESA:U. 
-. 1º suplente do segundo vocal: Margarita María Anchelergues Montalvo.
-. 2º suplente do segundo vocal: María de la Esperanza Prado Alvarez.

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa
sendo as dez horas e trinta e tres minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e
co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias
en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAOR DINARIA DO PLENO DO
CONCELLO  QUE TIVO  LUGAR O DÍA 7 DE XULLO  DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
dez horas e catro minutos do día 7 de xullo de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da
data para a que foron previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Ramón Cea Ferreiro
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Cao Fuentes
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Manuel Tallón Mesías
D. F. Manuel Parajó Liñares
NON ASISTEN:
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez
D. José Carlos Rego Jorge
D. Germán Antonio Conde Tarrio
D. Alexandre Leis Carlés
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
ANTERIORES, DO: 25.05.2004, 10.06.2004 E EXTRAORDINARIA URXENTE DO 10.
06.2004.

De conformidade co artigo 91 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, o Sr. Alcalde preguntou se algún membro do Pleno tiña que
formular algunha observación ou reparo ós borradores das actas das sesións de datas: 25.05.
2004, 10.06.2004 e extraordinaria urxente do 10.06.2004, distribuidas xunto coa convocatoria.
O Sr. Noriega sinala que no borrador da do 25.5.2004 na páxina 6 no parágrafo 3, onde di: O
Sr. Noriega di que é consciente de que hai que evitar problemas ós veciños de Pontevea e
Cacheiras, e que hai que solucionalos o máis rápido posible, e manifesta que unha das
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ubicacións posibles das que se falara para o centro de saúde era na antiga granxa da
Ramallosa, no terreo que tiñan que ceder; que el non dixo iso porque descoñecía o da granxa
e que iso foi dito polo Alcalde.
Sometidas a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos trece membros presentes dos
dezasete que legalmente o compoñen acorda aprobalas coa observación sinalada.

2º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE XESTIÓN DUN
PROGRAMA DE TELEVISIÓN LOCAL.

Dada conta directamente do dictame da proposta da Alcaldía da Comisión Informativa de
Obras e Servicios do seguinte teor literal:
“” O Ministerio de Ciencia e Tecnolxía mediante Real Decreto 439/2004, do 12 de marzo,
publicado no BOE 85, do 8.04.2004, aprobou o Plan técnico nacional da televisión dixital
local, sinalando no seu artigo 8 os canais múltiples adxudicados inicialmente a cada
demarcación, figurando este Concello coa referencia: TL05C, denominación: Santiago de
Compostela, canal múltiple: 23, ámbito: Santiago de Compostela, Ames, Teo, Padrón, Brión,
Negreira, Rois e Vedra.

Resultando que segundo escrito da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo
do 14.05.2004 é preciso que antes do día 8 de xullo se comunique a decisión de xestionar
directamente un programa de televisión local, e considerando que segundo o disposto no art.5
da  Lei 41/1995, do 22 de decembro, de televisión local por ondas terrestres, o servicio será
xestionado mediante algunha das formas previstas no art. 85.3 da Lei 7/85, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local( na  redacción da Lei anterior á modificación deste artigo
aprobada pola Lei 57/2003, de 16 decembro), é dicir por xestión directa, e considerando
conveniente para o Concello adoptar unha decisión para a futura prestación do servizo,
propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

1º) Xestionar directamente un programa de televisión local xuntamente cos demais concellos
que forman parte da demarcación anteriormente referenciados que así o soliciten.
2º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a
execución e xestión deste acordo e do seu correspondente expediente, dos que manterá
informados ós membros da Corporación.””

Debate: Non se produciu.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta dictaminada o Pleno do Concello por unanimidade dos trece
membros presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos
municipais do P.P.(8), BNG (3), PSG-PSOE (1) e MIXTO (1) acorda consonte coa mesma:

1º) Xestionar directamente un programa de televisión local xuntamente cos demais concellos
que forman parte da demarcación anteriormente referenciados que así o soliciten.
2º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a
execución e xestión deste acordo e do seu correspondente expediente, dos que manterá
informados ós membros da Corporación.
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E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa
sendo as dez horas e seis minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto
e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en
cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 27 DE XULLO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 27 de xullo de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Manuel Tallón Mesías.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR,
DO: 07.07.2004.

De conformidade co artigo 91 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, o Sr. Alcalde preguntou se algún membro do Pleno tiña que
formular algunha observación ou reparo ó borrador da acta da sesión de data: 07.07.2004,
distribuida xunto coa convocatoria.
Sometida a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros presentes
que legalmente o compoñen acorda aprobala sen ningunha rectificación.

2º) APROBACIÓN DA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DE REGULAMENTO.
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Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que transcrita literamente di:

“” Este Concello conta desde decembro do ano 2000 cun regulamento para a concesión de
axudas e subvencións municipais a entidades sen ánimo de lucro aprobado polo Pleno e
publicado no BOP da Coruña núm. 283, do 12 de decembro de 2000.
Considerando conveniente establecer un procedemento máis áxil para a concesión das axudas
e subvencións sen necesidade da intervención dunha comisión informativa composta por
tódolos membros da Corporación, é o mesmo tempo modificar determinados artigos para
adaptalos a un procedemento máis sinxelo e eficaz, propoño ó Pleno do Concello a adopción
do seguinte acordo:

1º) Aprobar inicialmente a modificación do regulamento para a concesión de axudas e
subvencións municipais a entidades sen ánimo de lucro do Concello publicado no BOP da
Coruña núm. 283, do 12 de decembro de 2000, modificación que ten o seguinte contido:
-. Suprímense as referencias á Comisión de Subvencións e Axudas Municipais e Comisión de
Goberno, que se substituen por Comisión e Xunta de Goberno Local respectivamente.
-. No art. 4 , apartado 4.1. onde di: A Comisión de Goberno, en cada exercicio presupostario,
procederá a efectuar unha convocatoria de subvencións e axudas, que deberá facerse pública (
mediante bandos e coa súa publicación no BOP e prensa local ) no último mes do ano;
modifícase pasando a ter o seguinte contido: A Xunta de Goberno Local, en cada exercicio
presupostario, procederá a efectuar unha convocatoria de subvencións e axudas, que deberá
facerse pública (mediante bandos e coa súa publicación no BOP e prensa local).
-. No art. 6, apartado 6.1., modifícase  pasando a ter o seguinte contido: O órgano encargado
do estudio das solicitudes e de propoñer unha resolución sobre as mesmas en cada
convocatoria será unha Comisión integrada polo Alcalde como Presidente e o 1º e 2º Tenentes
de Alcalde como vocais, actuando como Secretario con voz pero sen voto o Secretario do
Concello ou funcionario que o substitua.
A proposta de subvencións e axudas municipais que elabore a Comisión someterase a
aprobación da Xunta de Goberno Local.
-. O art. 8.4 modifícase pasando a ter o seguinte contido: O prazo de xutificación será de nove
meses contados a partir da data de notificación do acordo de concesión, poidendo ser
prorrogada por un máximo de un mes por pedimento razoado do solicitante, acordado pola
Comisión, que se reunirá para avalia-los xustificantes das subvencións.
-. Modifícase o art. 8, apartado 8.6, que pasa a ter o seguinte contido: Á vista da
documentación xustificativa presentada, a Comisión estimará o cumprimento das actividades
subvencionadas. No caso de que a subvención municipal en concorrencia con outras
concedidas por outras administracións públicas ou por calquera dos seus organismos, entes
ou sociedades, ou por entidades privadas supere o 100% do presuposto da actividade
correspondente, a Comisión deberá minorala ata chegar ó máximo do 100%.
-. O art. 10, parágrafo 1, pasa a ter o seguinte contido: A resolución anual definitiva das
subvencións concedidas será publicada nos taboleiros de información do Concello.
-. Disposición Final: Pasa a ter o seguinte contido:
A presente modificación aprobada polo Pleno publicarase no BOP e non entrará en vigor ata
que se teña publicado completamente o seu texto e transcorra o prazo previsto no art. 65.2. da
Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
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2º) Somete-lo expediente a información pública e audiencia os interesados polo prazo de
trinta días hábiles para a presentación de reclamacións e suxerencias. No caso de non se
presentar ningunha entenderase definitivamente adoptado o acordo.””

Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez manifesta a súa enérxica protesta por esta modificación
que demostra unha situación kafkiana no Concello porque o anterior regulamento
incumpríase sistematicamente durante estes últimos anos; elimínase unha comisión con
composición proporcional de tódolos grupos para crear unha máis áxil posto que non se
reuniu nunca; engade que o regulamento se fixo porque o BNG se preocupou por elo porque
as subvencións se facían sen ningunha xustificación; sinala que para evitar sospeitas debería
contarse coa participación de todos para evitar clientelismo político; engade que o Sr. Parajó
lle permite ó equipo de goberno dar as subvencións sen criterios obxectivos e que parece que
se lles está tomando o pelo.
O Sr. Alcalde recorda que os concelleiros teñen seis minutos na primeira intervención e tres
na segunda. 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés solicita que explique o asunto o Sr. Alcalde, e respóstalle o Sr.
Alcalde que é por maior operatividade.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os cambios son mínimos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o Sr. Alcalde non da ningún tipo de
argumentos, que é so para que o Sr. Alcalde faga o que lle pete, que se lles quita capacidade
de enterarse das subvencións e que o regulamento estaba incumpríndose.
O Sr. Alcalde sinala que acaba de dicirlle que é para maior operatividade na concesión das
subvencións; o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a anterior comisión non era
operativa e resulta que nunca se reuniu.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non pode alegar criterios de operatividade porque o
que se pretende é a falta de información, que pensa que é máis operativo o mecanismo dos
convenios e non isto das subvencións; engade que o Sr. Alcalde debe explicar por qué se
conceden unhas e outras non, que non é por operatividade senón por política caciquil e que
solicitaron acceso á documentación e aínda non a recibiron.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o Concello de Teo é o que máis subvencións da
de toda a redonda e por iso as comisións están contentas e que este regulamento está a ser
usado en moitos concellos e que sabe o que lle dan por aí as comisións e que da auténtica
risa.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por nove votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), e oito votos en contra pertencentes ós grupos municipais do
BNG (4) e do PSG-PSOE (4), acorda aprobar a proposta da Alcaldía nos seus popios termos.

3º) DACIÓN DE CONTA DE ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. DE
MODIFICACIÓN DOS COMPOÑENTES DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.

Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Cajaraville Campos, portavoz do grupo
municipal do Partido Popular no Concello de Teo no que pon en coñecemento do Pleno do
Concello os membros do citado grupo municipal que, a partires da data, formarán parte das
diversas comisións informativas, de seguido relacionados:
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Antonio Castroagudín
Valladares
Manuel Mata Iglesias

Antonio Castroagudín
Valladares
José A. Vázquez Pallas
Manuel Cao Fuentes
Juan B. Aller Suárez

SEGUIMENTO PXOM

Antonio Castroagudín
Valladares
Manuel Mata Iglesias

Juan B. Aller Suárez
Manuel Cajaraville Campos
José A. Vázquez Pallas
Manuel Cao Fuentes

MULLER

Antonio Castroagudín
Valladares
Ramón Cea Ferreiro

Manuel Cao Fuentes
José A. Vázquez Pallas
Manuel Cajaraville Campos
Juan B. Aller Suárez

XUVENTUDE E
DEPORTES

Antonio Castroagudín
Valladares
Ramón Cea Ferreiro

Manuel Cajaraville Campos
Juan B. Aller Suárez
José A. Vázquez Pallas
Manuel Cao Fuentes

EDUCACION E CULTURA

Antonio Castroagudín
Valladares
Manuel Mata Iglesias

Ramón Cea Ferreiro
José A. Vázquez Pallas
Manuel Cajaraville Campos
Juan B. Aller Suárez 

AGRICULTURA E MEDIO
AMBIENTE 

Ramón Cea Ferreiro
Antonio Castroagudín
Valladares

Juan B. Aller Suárez
Manuel Cao Fuentes
Manuel Cajaraville Campos
José A. Vázquez Pallas

ASUNTOS SOCIAIS E
SANIDADE

Ramón Cea Ferreiro
Manuel Mata Iglesias

Antonio Castroagudín
Valladares
Manuel Cajaraville Campos
Manuel Cao Fuentes
Juan B. Aller Suárez

OBRAS E SERVIZOS

Ramón Cea Ferreiro
Manuel Mata Iglesias

Antonio Castroagudín
Valladares
José A. Vázquez Pallas
Juan B. Aller Suárez
Manuel Cajaraville Campos

URBANISMO

Antonio Castroagudín
Valladares
Ramón Cea Ferreiro

José A. Vázquez Pallas
Juan B. Aller Suárez
Manuel Cao Fuentes
Manuel Cajaraville Campos

FACENDA

Antonio Castroagudín   
Valladares
Ramón Cea Ferreiro
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O Pleno toma coñecemento.

4º) MOCIÓN DO BNG PARA A RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO DE MÚSICA
TRADICIONAL DO CONCELLO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Educación e Cultura.

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez da lectura á moción do seu grupo referenciada, que
copiada literalmente di o que segue:
“” Considerando:

- Que o Concello como institución pública debe ser un dos garantes da recuperación, difusión
e mantemento do patrimonio cultural municipal.

- Que en Teo existe unha gran riqueza no eido da música tradicional do século XX coa
presenza de formacións musicais como é o caso de "Os irmáns Lamas de Cornide" (primeira
metade dos anos 30-década dos 80) e os "Enxebres de Cacheiras" (1940-1990), formacións
que marcaron unha época e deixaron un importante capital músical e estético na zona da Ulla,
capital conservado na actualidade por particulares do Concello.

- Que existe vontade desinteresada por parte destes particulares en que o Concello preserve e
difunda este importante patrimonio.

- Que algunhas destas formacións, como é o caso dos Enxebres (a día de hoxe “Asociación
Cultural Os Enxebres de Cacheiras”) foron recuperadas na actualidade (2001) por persoas do
Concello vinculadas á musica tradicional, preservando as pezas e os traxes da época e
recibindo por elo importantes premios en distintos concursos e certames.

O Grupo Municipal do BNG propón a adopción do seguinte acordo:
1. Que o Concello, como Institución, coordine a presentación e catalogación do material
existente tanto músical (partituras, sonoro) como fotográfico.
2. Que o Concello actúe como difusor ( a través da súa páxina Web e dos seus catálogos
turísticos) deste patrimonio, preservando o mesmo en formato papel (habería que considerar
a posibilidade de realizar unha publicación) como en formato informático.””

Debate:
Abandona o salón de plenos o Sr. Concelleiro Tallón Mesías.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que presentan a moción con ánimo constructivo
porque son temas que inciden na recuperación de todo o patrimonio do Concello, neste caso
histórico-musical.
Engade que é importante que existan iniciativas polos veciños que se puxeron en contacto
con eles e que o importante é que exista receptividade polo Concello.
O Sr. Alcalde expón que é unha boa idea e a apoiarán.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que sería importante facer referencia ó Grupo dos
Retranquiños e á Banda de Música de Vilariño coñecida polos Rebeldes, e que sería bo
momento para non esquecer que existen grupos  neste momento moi bos aínda que non

5



sexan históricos que poderían ser tidos en conta para iniciar os trámites para crear un museo
de música tradicional; solicita que se faga un festival con todos estes grupos tradicionais, e
pregunta que querían saber como se vai facer isto, respostando o Sr. Alcalde que xa se mirará
no seu momento.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está totalmente de acordo coa moción.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que debemos felecitarmos polo consenso existente
e que non se poñen límites ó número de grupos e remata dicindo que póñense a disposición
do Concello para colaborar.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere saber si se está de acordo coa proposta do
PSG-PSOE.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que eles non limitaron o número de grupos.
O Sr. Alcalde sinala que se pode facer con tódolos grupos de fai moitos anos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés solicita que se organice o festival o e o Sr. Alcalde respóstalle
que se mirará.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por unanimidade dos dezaseis membros presentes
pertencentes ós grupos municipais do PP (8) , BNG (4), PSG-PSOE(3), e Mixto(1), e unha
abstención do Sr. Tallón Mesías ó abeiro do disposto no art. 100 do ROF, acorda aprobar a
moción nos seus popios termos.

5º) MOCIÓN DO BNG PARA ACTUACIÓN DE URXENCIA NO ENTORNO DO
NÚCLEO URBANO DE CACHEIRAS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción referenciada, que copiada literalmente di o que segue:

“”Exposición de motivos:
- Nos últimos anos o núcleo de Cacheiras tivo un espectacular, acelarado e pouco planificado
crecemento. As circunstancias deste proceso ocuparon un tempo importante nos debates
plenarios da pasada lexislatura, e propiciaron que o nome de Teo fora coñecido en todo o país
por ser o primer Concello no que se paralizaron as licencias de edificación pola Consellería de
Ordenación do Territorio e Obras Públicas. Neste momento atopámonos que
independentemente do anterior, e como xa ten mencionado o BNG en múltiples ocasións, a
poboación que vive nestas construccións é a que paga as consecuencias de habitar un nucleo
non planificado. Por outra parte, o Concello está no proceso de elaboración do Plan Xeral de
Ordeamento Urbano, que previsiblemente, se forzas estranas non o impiden, recollerá un
feixe de medidas correctoras para paliar os defectos e carencias desta e outras zonas de Teo.

- A cidadanía que se foi asentando neste núcleo urbano ten unha estructura demográfica
típica dos asentamentos periféricos de nova creación. Estes asentamentos están compostos,
aínda que existen outras moitas tipoloxías poboacionais, fundamentalmente por parellas
novas que adquiren a súa primeira vivenda. Unha das consecuencias desta realidade é a
existencia dun alto número de nacementos que se concentran nos anos posteriores á
ocupación das vivendas. Pola dinámica da natalidade en Galiza, así como en case toda
Europa, este fenómeno vai disminuindo co decorrer dos anos. Hoxe en día nas vilas teenses
hai que ter en conta este tipo de procesos demográficos para a planificación de servizos, xa
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que hai zonas onde (por exemplo en política educativa) se precisarán colexios, noutras
institutos e noutras centros de día.
- Cacheiras ten actualmente un importante núcleo urbano que está experimentando un alto
número de nacementos, contando polo tanto cun importante medre do segmento de
poboación infantil. Isto agrávase se temos en conta que este segmento de poboación está
vivindo nun modelo urbanístico onde non se planificou ningún tipo de servizos, e onde desde
logo non se realizaron actuacións para dotar de espazos comúns e de esparcemento á
poboación residente.

- Actualmente, quizais unha das dotacións máis necesarias para mellorar a calidade de vida da
poboación residente é un parque público de acceso doado e cunha dotación mínima de
elementos de xogo para os pequenos e pequenas. Esta dotación non pode agardar á
aprobación e posta en marcha do novo PXOU, xa que a necesidade estase a dar neste
momento . Os nenos medran e dentro duns anos, este tipo de dotacións serán empregadas
por outros destinarios, xa que os actuais non a necesitarán. Dende o B.N.G de Teo,
consideramos importante que o Concello de Teo, responsable último das dotacións de
Cacheiras, non deixe pasar esta oportunidade de reparar algunha das consecuencias da
desfeita urbanística. Do contrario teremos unha xeración de nenos e nenas que lembrarán
como o sitio de xogos da súa infancia unha beirarrúa con todo o que iso conleva (pasear,
relacionarse e xogar á beira dunha vía coa densidade de tráfico que ten a estrada C-541).

Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG propón a adopción do seguinte
acordo:
1. Que o grupo de goberno impulse unha negociación cos propietarios de terreos nos cales
neste momento non se permiten actuacións urbanísticas para, en réxime de aluguer, impulsar
a construcción provisional dunha dotación urbanística destinada ó xogo, relación e
esparcemento coas condicións anteriormente indicadas no entorno do núcleo urbano de
Cacheiras. Este parque ou zona de xogos sería desmantelado e o terreo que ocupa destinado
ó uso que no seu día lle dese o Plan de Ordenamento Urbano, unha vez que este entre en
vigor e se constrúan as dotacións contempladas. Esta fórmula xa foi empregada noutros
Concellos da comarca, e non terían que ter un custo elevado para este Concello, resolvendo
puntualmente a necesidade antes descrita.””.

Debate:
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que o núcleo está experimentando un gran crecemento
e os rapaces están xogando nas rúas e que hai unha xeración de nenos que non poderán
desfrutar, e sinala que se require unha actuación urxente e inmediata.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que cre que o Sr. Alcalde lle convén facer unha reflexión
sobre esta moción.
O Sr. Alcalde sinala que xa a fai tódolos días.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é pola desfeita urbanística e que é unha situación de
emerxencia que pensa que só terá solución con plan xeral; engade que o modelo dos Tilos
debe ser extrapolable e que en Cacheiras non se pode vivir, que é un problema de auténtica
traxedia o que se está a vivir en Teo pola falta de espazo para poder pasear, e que agarda que
esas zonas de aluguer non sexan as dos amiguetes.
O Sr. Alcalde sinala que hai un dito que di que un tonto pode altera-la vida de un pobo e que
pode aplicarse a vostede.
O Sr. Leis Carlés pide que conste en acta o dito polo Alcalde.

7



Engade o Sr. Alcalde que as licenzas de obras son regladas e pregunta se hai algún expediente
por algunha licencia mal dada.
O Sr. Parajó Liñares sinala que saben que existen moitas deficiencias en Cacheiras pero que o
plan xeral as resolverá, engade que non ve lóxico facer obras agora que custan millóns e
despois ó mellor se ten que levantar todo e levalo para outro lado e remata dicindo que igual
que se aguantou ata agora pode aguantarse uns meses máis en espera do plan xeral.
O Sr. Alcalde sinala que non a van apoiar, que existe un parque pequeno e que existen
convenios que presenta a xente que se lle van pasar ó equipo redactor do plan xeral que
ofrecen bastante terreo para esta finalidade.
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez sinala que o BNG foi o único que na anterior lexislatura
dixo que os 10% e os estudios de detalle estaban a crear o problema actual que temos e que
non hai máis que ver as actas de aquela época e que vostedes son os responsables
unicamente, non o BNG.
Engade que cando se fan cousas mal hai que asumir as responsabilidades, que non se pode
esperar polo plan xeral e ademais son vostedes os que teñen que buscar unha solución.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que sae preocupado deste pleno cando ve como o Sr.
Alcalde sorríe cando falan do gran problema social e humano existente en Cacheiras; engade
que é unha auténtica traxedia e falta de espazo; que falen coas nais que non poden pasear nin
cos coches e que hai moita xente que está a vender os pisos e remata sinalando que a este
problema se lle debe dar unha solución xá porque o plan xeral conleverá moitos trámites e
tempo para a súa execución.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os estudios de detalle hoxe permiten que os
veciños vivan alí e polo menos poden disfrutar dunha plaza e engade que no informe da
Xunta de Galicia da estrada veu que a zona de Cacheiras non está tan mal, si sen embargo as
zonas dos Tilos e do Castiñeiriño.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por sete votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (3) e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), acorda rexeitar a moción.

6º) MOCIÓN DO BNG PARA A RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO PARA A
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TELEVISIÓN LOCAL.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta da moción referenciada que copiada literalmente, di o que segue:

“” Considerando:
Que hai sete anos asinouse unha relación contractual entre a empresa V.D.P. e o Concello
para a prestación do servizo de Televisión Local no Concello de Teo.
Que as condicións de partida consideradas no propio contrato teñen mudado
significativamente, o mesmo que as características da poboación á que se dirixe ese servizo. 
Que son numerosas as críticas que se deixan sentir sobre a oferta ofrecida pola TV de Teo
-naqueles sitios que teñen a posibilidade de vela-, tanto no que se refire ós pobres contidos
como ás características da canle pola que se ofrece, que provocan que se identifiquen as
emisión de Tele Teo cos xogos de azar e as predicións do horóscopo.
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Que o grupo municipal do BNG cre chegado o momento de facer unha reflexión pausada e
plural entre tódolos grupos da corporación para debater que queremos que sexa a TV local,
que función debe cumprir, que custo pode e debe asumir o Concello, etc.
Que o contrato finaliza o 31 de outubro de cada ano pero é renovable automaticamente se
ningunha das dúas partes así llo comunica á outra con dous meses de antelación.

Consecuentemente, o Grupo Municipal do BNG propón a adopción do seguinte acordo:
1. Que na primeira semana de setembro se convoque á Comisión de Educación e Cultura coa
fin de iniciar o debate sobre a función da TV local, as bases dun Regulamento de
funcionamento, os custos asumibles polo Concello, as cláusulas do novo contrato, e todo
aquelo que sobre este tema decidan propoñer os concelleiroslas que forman a Comisión. Esta
Comisión celebrará as reunións que considere oportunas, incluíndo xuntanzas cos
responsables da empresa VDP, para elaborar, se é posible, unha proposta consensuada ou, no
seu defecto, decidida pola maioría.
2. Unha vez rematados estes traballos (a ser posible antes do 31 de outubro), a Comisión
presentará as súas conclusións diante do Pleno que as someterá a votación. A Comisión pode
propoñer a sinatura dun novo contrato coa empresa VDP (baseado nos acordos tomados pola
Comisión) ou ben, se esta empresa non se mostrase interesada en ofertar o servizo, a ruptura
definitiva do contrato e a convocatoria dun novo concurso público para a cobertura do
servizo.
3. Que para aterse ós prazos contractuais previstos, antes do 31 de xullo se comunique por
escrito á empresa V.D.P. a decisión deste pleno de renegociar o contrato. Mentras non remate
esta negociación, a prestación do servizo manterase nas mesmas condicións que na
actualidade.””

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que a moción ten por obxecto avisar á empresa e debatir
que televisión se quere e que modelo e con que cartos se vai financiar.
Engade que non ten nada que ver coa reserva do canal de televisión que se fixo o outro día,
que aínda tardará e non influirá no que existe.
O Sr. Alcalde sinala que houbo problemas de sinal na televisión porque un repetidor estaba
mal e fíxose unha gran inversión cun novo e que se está tramitando un novo repetidor.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que pensa que o Sr. Alcalde non entendeu nada, que a
raíz de fondo é como queremos a televisión de Teo, o modelo que se quere; que pagar
7.000.000 das antigas pesetas para unha televisión pública, pública polo feito de estar pagada
por tódolos teenses pero nada máis, porque está ó servizo do grupo de goberno, non entreten
nin informa, só do que fai o equipo de goberno e que raia coa malversación de fondos
públicos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que pensa que os señores do BNG están mal
informados porque desde fai máis dun ano entra unha televisión que parece ser que ven do
Salnés pero non é a de Teo a que emite horóscopos.
Engade que con respecto ó outro tema podería montarse a TV Cafarel, Urdaci ou a de Teo e
que bastante fai con ir emitindo con tódolos problemas que tivo a televisión de Teo.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que asume a crítica pero que na súa casa non pode vela
e que o obxecto da moción non é que non se vexa nalgunhas partes de Teo, que é cuestión de
falar sobre o modelo de televisión que se quere.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que votarán a favor e que os grandes beneficiados son
aqueles que non teñen TeleTeo neste momento.
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O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o problema é de falta de presuposto para a
televisión de Teo e que máis adiante poderá dotarse ben e entón facer o que se propón agora e
remata dicindo que isto non pode ir adiante por falta de presuposto.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por sete votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3) e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto(1), acorda rexeitar a moción.

7º) MOCIÓN DO BNG PARA ADOPTAR UNHA ORDENANZA REGULADORA DAS
PLANTACIÓNS E CORTAS DE ÁRBORES.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Agricultura e Medio Ambiente.
Dada conta da moción referenciada que copiada literalmente, di o que segue:
“” Proposta de texto para a Ordenanza reguladora das plantacións e cortas de árbores.
A presente ordenanza redáctase para poder poñer orde na explotación forestal dos montes do
Concello de Teo, dada a importancia que para o mesmo debe de ter desde o punto de vista
industrial (madeireiro), unha das poucas industrias do sector primario que aínda conserva
unha boa saúde, e que é a responsable de unha boa cantidade de ingresos que perciben os
nosos veciños e veciñas. Pero tampouco podemos esquencer outros valores que medran día a
día entre a nosa cidadanía, como é a protección da natureza e da paisaxe, e o valor que en si
mesmo como patrimonio común ten o monte para toda a cidadanía.
Non podemos esquencer ó tratar este tema onde está situado o Concello de Teo, e cal é a súa
evolución nos últimos anos. Hai zonas no Concello nas que os usos residenciais do solo
desprazaron ás explotacións madeireiras ocupando parte do seu espazo. Por iso debemos ter
en conta cales son tamén as necesidades e os dereitos destes novos veciños e veciñas con
respecto á seguridade das súas vivendas fronte a perigos como os incendios forestais ou as
caídas de arbores, ben de xeito accidental ou a consecuencia de talas.
Tenta a presente ordenanza dete-lo maltrato e a destrucción de camiños públicos e o uso
abusivo dos terreos para as plantacións das especies do xénero eucalipto, tan prexudiciais
para o noso chan e a nosa paisaxe.
A protección paisaxística que por outra banda merecen os nosos espazos de interese e
monumentos históricos e naturais lévanos a contemplar unha protección especial para eles,
evitando plantacións abusivas e distorsionadoras no seu entorno.
É unha ordenanza que agardamos contribúa a unha maior protección do noso medio natural e
ó desenvolvemento sostible do sector madeireiro que todos queremos.

Artigo 1.-De conformidade co disposto nos artigos 591 do Código Civil e 25, 28 e 49 da Lei
7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local; e do Decreto 2661/1967, do 19 de outubro, o
Concello de Teo establece a presente ordenanza non fiscal reguladora das plantacións e
repoboación forestais e das distancias que deben de manter respecto das edificacións e
doutras plantacións, cultivos ou explotacións, sendo o seu ámbito de aplicación o término
municipal de Teo.
Entendemos que existe unha plantación forestal, e non un nacemento aleatorio de arbores
cando a fracción de cabida cuberta seña superior ao 10 % da superficie do terreo.
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Artigo 2.-As plantacións e repoboacións que se fagan con especies do xénero eucalipto,
chopo e especies invasivas de alto risco estarán suxeitas ás seguintes condicións.
Distancia a núcleos urbanos: 100 metros.
Distancia a vivendas: 70 metros.
Distancia a fontes, manantiais, traídas de auga e leitos fluviais: 35 metros. 
Distancia a cultivos agrícolas, praderías ou pasteiros: 30 metros.
Distancia a camiños e estradas asfaltadas de titularidade pública, desde o eixe dos camiños: 6
metros.
Distancia a camiños forestais: 6 metros.

Artigo 3.-As plantacións e repoboacións que se realicen con piñeiros e outras especies de
resinosas ou coníferas, estarán suxeitas ás seguintes condicións:
Distancia a núcleos urbanos: 60 metros. 
Distancia a vivendas: 30 metros.
Distancia a fontes, manantiais e cauces fluviais: 15 metros. 
Distancia a cultivos agrícolas, praderías ou pasteiros: 15 metros.
Distancia a camiños e estradas asfaltadas de titularidade pública, desde o eixe dos camiño: 6
metros.
Distancia a camiños forestais: 6 metros.

Artigo 4.-As plantacións e repoboacións que se realicen con especies frondosas (de
crecemento lento) estarán suxeitas ás seguintes condicións:
Distancia a núcleos urbanos: 25 metros. 
Distancia a vivendas: 25 metros.
Distancia a fontes, manantiais e leitos fluviais: 10 metros. 
Distancia a cultivos agrícolas, praderías ou pasteiros: 10 metros.
Distancia a camiños e estradas asfaltadas de titularidade pública, desde o eixe dos camiños: 6
metros.
Distancia a camiños forestais: 6 metros.

Artigo 5.-Queda prohibida calquera plantación que supoña a substitución de especies de
crecemento lento, resinosas ou coníferas, por especies do xénero eucalipto ou especies
invasivas de alto risco sen a previa autorización expresa e escrita do Concello, que non a
concederá sen o previo estudio detallado da solicitude e do informe da Dirección Xeral de
Montes e Medio Natural.
Así mesmo, prohíbense as plantacións de calquera especie en zonas,( cualificadas como terras
de cultivo, prados ou pastizais) neste intre, dedicadas a terra de cultivo, prados ou pastizais,
salvo autorización previa.

Artigo 6.-Queda prohibida a plantación de especies do xénero eucalipto, nun radio de 150
metros contados a partir dos monumentos catalogados do Concello. Trala corta dos xa
existentes, calquera nova repoboación deberase facer con especies autóctonas de crecemento
lento. Así mesmo prohíbese a plantación das devanditas especies ata unha distancia de 100
metros da liña dos cauces fluviais que teñen especial interese paisaxistico como é os dos
coutos salmoneiros.
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Artigo 7.-Non se poderá, dentro do término municipal de Teo, realizar plantación ou
repoboación forestal ningunha, sen obter previamente a correspondente licenza ou
autorización do Concello, que será solicitada en modelo oficial nas oficinas deste.

Artigo 8.-Para poder realizar cortas de árbores, dentro do término municipal de Teo, a persoa
física ou xurídica responsable da corta deberá de solicitalo cunha antelación mínima de tres
días. O impreso da solicitude deberá de ser cuberto en tódolos seus apartados, e rexistrado
debidamente nas oficinas do Concello.
Deberase achegar, ademais, fotocopia compulsada do permiso de corta, expedido pola
autoridade competente.
O responsable da corta responderá diante do Concello dos posibles danos ocasionados nas
vías públicas municipais coma consecuencia do depósito e transporte de madeira, quedando
na obriga da reparación das devanditas vías, e tamén na obriga da limpeza e retirada de
refugallos.
As limpezas ou reparacións deberanse realizar nun prazo de 48 horas, a partir da retirada da
madeira, ou en tres días cando coincida unha fin de semana.
No caso de non cumprir coas súas obrigas, poderán ser sancionados cunha multa que dobre o
custo estimado da reparación.

Artigo 9.-As vías públicas non poderán utilizarse para almacén de madeira, aínda que se
autorizarán as operacións imprescindibles para a súa carga; aínda así, as gabias deberán
quedar sempre limpas e en bo estado de uso.

Artigo 10.-Os responsables das cortas establecerán unha fianza a prol do Concello, co
obxecto de responder diante de posibles danos non reparados voluntariamente; a contía será
fixada polo servicio técnico municipal.

Artigo 11.-As árbores froiteiras, agás os castiñeiros, cerdeiras e nogueiras, quedan
exceptuadas do establecido na presente ordenanza sobre distancias mínimas ás plantacións.
As distancias mínimas tampouco serán aplicables ás edificacións que se localicen no medio
rural, en zonas nas que xa existan explotacións de carácter forestal na data na que se solicite
licenza urbanística. Tampouco será de aplicación esta ordenanza nas plantacións de árbores
con carácter ornamental ou de xardín, incluso as realizadas con árbores susceptibles de
explotación madeireira. Neste caso nunca poderán ser realizadas con especies de crecemento
rápido ou invasivas.

Artigo 12.-Son infraccións da presente ordenanza os actos e omisións que contraveñan o
establecido nesta. A comisión de calquera infracción levará aparellada a imposición ós
responsables das correspondentes sancións, ademais da obriga de indemnizar ós
prexudicados polos danos derivados da súa comisión.
As infraccións e sancións que lles corresponderán serán as seguintes:
a) Pola omisión da solicitude de plantación ou repoboación contemplada no artigo 7: 600
euros.
b) Por non respecta-las distancias mínimas establecidas nos artigos 2, 3 e 4: 300 euros.
c) Por cada unha das árbores plantadas a unha distancia inferior á mínima: 50 euros. A
sanción prevista no presente apartado será compatible coa establecida no apartado b).
d) Pola omisión da presentación da comunicación de datos sinalada no artigo 8: 300 euros.
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e) Por cada unha das árbores cortadas sen a previa comunicación de presentación de datos do
artigo 8: 100 euros. Esta sanción será compatible coa establecida no apartado d) anterior.
f) Por almacenamento de madeira nas pistas: 300 euros.
Ás sancións previstas no presente artigo engadirase, de se-lo caso, a obriga de arrinca-las
árbores que non respecten as distancias mínimas.

Disposición transitoria. As plantacións arbóreas e forestais xa existentes na data de entrada en
vigor da presente ordenanza, disporán dun prazo equivalente ó turno de corta das especies
plantadas, sempre con un máximo de 25 anos contados dende esa data, para adapta-las
características das plantacións ó establecido na ordenanza ó respecto das vías públicas.

Disposición derradeira. A presente ordenanza entrará en vigor ó día seguinte ó da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo vixente ata que se acorde a súa
modificación ou derogación expresa.””.

Debate:
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que os incendios forestais poden poñer en perigo ás
vivendas e por outra banda existe unha problemática medioambiental, entón por iso presentan
esta proposta que a entenden como mínima; sinala que a lexislación é un Decreto de 1967 e
eles fan unha modernización de términos, se establecen unhas distancias mínimas e se
establece un mínimo de permisos e sancións, e expón que cren que é moi importante que o
Concello determine o tipo de uso de cada terreo, que tipo de explotación agroindustrial se
poida instalar en cada terreo. Remata sinalando que é necesario comezar a traballar antes de
que Teo figure nos xornais porque as árbores caen encima dos pisos.
O Sr. Alcalde sinala que non é necesaria esta ordenanza porque está suficientemente regulado
polo dereito civil e as talas están reguladas pola Xunta de Galicia.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que aínda que a lexislación superior regule isto pensa que
non está de máis que se lle recorden ós veciños as obrigas e que non entenden porqué votan
en contra se existe norma de rango superior que o regula.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que vai ler un informe sobre competencias, distancias
e posibilidades de sanción, así expón que excede o ámbito de competencias da
administración local e que a pesar de ter a potestade regulamentaria en materia de urbanismo,
camiños e vías rurais, os regulamentos non poden ir en contra do disposto na normativa
superior, sinala que é nula de pleno dereito porque os montes son competencia estatal e
autonómica tal e como ven na Constitución e no Estatuto de autonomía.
Engade que en resumo os montes son de competencia estatal e autonómica, respecto das
distancias están reguladas no Código Civil e no Decreto 2661/1967, do 19 de outubro e en
canto a pretensión sancionadora necesítase habilitación legal específica polo que non pode
admitirse a moción.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que pensa que non pagaría por ese informe porque en
Internet aparece iso e o contrario; engade que lle gustaría que o veciño do lado lle plantara
eucaliptos a 6 metros da súa casa. Le artigo do Código Civil e engade que no ano 1967
sacouse un regulamento estatal establecendo unha distancia mínima de 6 metros e que os
Concellos de Pontedeume, Narón, Cariño e Irixoa teñen estes regulamentos aprobados.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere saber si se vai facer outra ordenanza e lle
resposta o Sr. Alcalde que xa está bastante regulado pola normativa.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que en Galicia non sabe se haberá vinte ordenanzas
deste tipo, que será por algo.
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Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por sete votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG(4) e do PSG-PSOE(3) e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP(8) e Mixto(1), acorda rexeitar a moción.

8º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN INTEGRAL NA
URBANIZACIÓN DE OS TILOS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta da moción referenciada que copiada literalmente, di o que segue:
“”Exposición de Motivos:
A Urbanización dos Tilos, nacida a partires dun Plan Parcial aprobado inicialmente en 1977 e
desenvolvido a partires do ano 1979, constitúe o núcleo básico da decimoterceira (pola época
de creación) parroquia teense: a de San Francisco de Os Tilos. Hoxendía ten unha poboación
de aproximadamente uns 3000 habitantes.
A súa trama urbanística configurada en forma de bloques de edificios de baixa altura e
vivendas unifamiliares, complementados por amplas superficies verdes e dotacións
deportivas, escolares, sanitarias e comerciais, constituiu, alomenos na súa formulación
orixinal, unha opción constructiva modélica, que, segue vixente en tiñas xerais a pesares de
certas interferencias negativas como as que se derivan do feito de ser un proxecto inconcluso
por un lado, e por outro de actuacións desafortunadas posteriores ademais da desatención
crónica de que foi obxecto nos últimos anos por parte das autoridades municipais.
A Urbanización, polo tanto, está a esixir unha urxente intervención orientada a completa-lo
seu deseño de base coa creación de novos equipamentos e a modernizar as súas
infraestructuras en concordancia cos novos tempos e as novas demandas sociais.
Precisamente, de ahí, das lóxicas e atinadas inquedanzas veciñais das que se fai eco con
especial atención este Grupo Municipal Socialista, nace a presente moción.

ACORDO:
-Instar ó Grupo de Goberno a que coa maior prontitude posible proceda á redacción e
aprobación (coa participación de tódalas forzas políticas municipais e dos axentes sociais
implicados) dun PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN INTEGRAL no Urbanización de Os
Tilos que supoña a apertura dun novo proceso de revitalización e modernización, estética e
funcional, desta zona.
Este Plan, ademais da súa memoria xustificativa e das precisións técnicas pertinentes, deberá
contemplar asemade o lóxico acompañamento orzamenterio para o seu financiamento, así
como a correspondente secuenciación por etapas do seu desenvolvemento práctico e
execución.
Entre outras cuestións, este Plan deberá atender diversas liñas de actuación como:
1. Intervencións na rede viaria:
- nova capa de rodadura en tódalas rúas da Urbanización.
- mellora da seguridade vial mediante pasos de peóns con bandas amplas e elevadas sobre da
calzada.
- reforzamento da sinalización de tráfico, tanto horizontal coma vertical.
- sinalización de prazas de aparcamentos para vehículos utilitarios, autobuses urbanos e bus
escolar, zonas de carga e descarga e reserva de prazas para minusválidos.
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- mobiliario urbano axeitado ás características singulares da urbanización.
-eliminación de barreiras arquitectónicas para discapacitados e persoas con dificultades de
mobilidade.
- asegurar boas conexións de entrada e saída coa C-541 A Estrada-Santiago dentro do
proxecto que a Consellería de Política Territorial está a preparar para o tramo Castiñeiriño-
-Cacheiras, así como os seu enlaces co sistema viario da zona sur que comunica co nudo da
autopista, variante da devandita C-541, estrada de Ourense, etc.
- actualización da sinalización toponímica e do rueiro.
- subterraneización dos contedores.
- estudio de diferentes alternativas para a circulación de vehículos, etc.

2. Remodelación dos espazos verdes e áreas de lecer: estas áreas constitúen, ademais dunha
das grandes riquezas e atractivos da zona, un elemento vertebrador, territorial e social,
absolutamente transcendental para o presente e futuro da Urbanización. Compre, pois,
afrontar un proxecto de remodelación e replantexamento destes espazos, en primeiro lugar,
porque o concepto inicial está inacabado e irremediablemente "amputado" e, en segundo
termo, porque na Urbanización van xurdindo novas necesidades, funcionais e sociais.
Para levar adiante este proxecto, suxerimos optar pola fórmula do concurso de ideas entre
expertos sen menoscabo da participación colectiva da comunidade á hora de facer
aportacións ou suxerencias. Trátase en definitiva de artellar un Proxecto Global para estas
áreas que contribúa á mellora estética da zona e á optimización da súa funcionalidade con
"propósitos humanizadores", isto é, mellorar formalmente estes espazos, aproveitalos para
desfrutar comodamente deles e convertilos en lugares que favorezan cumpridamente
mecanismos de socialización e de cohesión social. En definitiva, trátase de compatibilizar
criterios estéticos con obxectivos funcionais e sociais que redunden nunha mellora sensible da
zona.
Paralelamente, habería que arbitrar políticas de mantemento permanente destas instalacións
con equipos de xardiñeiros e barrendeiros con dedicación preferente á zona ou compartida
con áreas limítrofes de similares características.

3.Ampliación da superficie escolar do Colexio de Educación Primaria mediante a agregación
de terreos públicos colindantes que hoxendía carecen de funcionalidade práctica. É máis, o
colexio gañaría en espazo para desfrute da poboación escolar e mesmo se recuperarían zonas
que hoxendía presentan un aspecto de abandono case absoluto.

4.Adecentamento das instalacións deportivas actuais e previsión de construcción doutras
novas. Reposición periódica do mobiliario deportivo acompañado de accións destinadas á
prevención de actos vandálicos e vixiancia das instalacións, mellor aproveitamento do
pavillón polideportivo, limpeza regular e mantemento do mesmo, etc.

5.Construcción/Creación dun Centro socio-cultural e posta en marcha de actividades dirixidas
preferentemente a colectivos hoxendía esquencidos como xoves e 3ª idade e enmarcadas nun
Plan Municipal de Actividades Culturais, Recreativas e Deportivas. A existencia deste centro e
a súa posta en marcha deberá facerse compatible con iniciativas estables de apoio (mediante
convenios) ás entidades sociais sen ánimo de lucro que están a cubrir un baleiro (diante da
escasísima ou inexistente oferta municipal) cun magnífico traballo na zona nestes eidos. Así
mesmo, compriría impulsar políticas que fomenten o asociacionismo xuvenil e da 3ª Idade e a
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participación democrática de tódolos grupos sociais na planificación e desenvolvemento
destas actividades.

6. Extensión a toda a Urbanización de servizos como:
- cable ou fibra óptica.
- gas natural.
- recollida de herba e restos vexetais.

7. Políticas de seguridade pública e de previsión de actos vandálicos:
- Vixiancia policial permanente.
- Campañas de difusión a prol dunha cultura cívica autenticamente cidadá.

8. Creación dunha oficina municipal para atender diversos asuntos administrativos no marco
dunha acción descentralizadora global da administración municipal.
9. Políticas de apoio á consolidación da área comercial da zona.

Namentras se elabore e se aprobe o devandito Plan, compre acometer unha serie de
actuacións urxentes inaplazables:
- Eliminación de barreiras arquitectónicas e adaptación da rede viaria para persoas con
dificultades de mobilidade.
- Incremento da vixiancia policial en toda a zona e en especial nos arredores das instalacións
deportivas e de lecer.
- Revisión das tapas dos sumidoiros e asegurar suxeccións.
- Campañas periódicas de desratización.
- Limpeza regular e efectiva, e mantemento axeitado do pavillón polideportivo.
- Mellorar substancialmente o servizo de recollida de lixo, ampliando as frecuencias de
recollida, dotación de máis conteneres, limpeza dos mesmos, etc.
- Arbitrar fórmulas eficaces para a recollida de herbas e restos vexetais.
- Regulación das velocidades con sinalizacións verticais e horizontais e con pasos de peóns
constituidos por rampas amplas e elevadas sobre da calzada. Facer especial fincapé nos
contornos das áreas recreativas e escolares.
- Adaptación do Parque Infantil á normativa legal vixente e reposición do mobiliario.
- Control dos usos das zonas verdes por parte dos cans e construcción dunha zona para as
necesidades fisiolóxicas destes animais. Campañas de sensibilización cívica que contribúan á
coexistencia armónica dos intereses das persoas que posúen animais de compañía cos
dereitos básicos en materia de hixiene e saúde pública dos restantes cidadáns.
- Reparación de beirarrúas e carreiros empedrados das zonas verdes.
- Colocación de bolardos nas beirarrúas da zona escolar.
- Sinalización da parada do bus escolar da zona de educación infantil.
- Sinalización horizontal dos aparcamentos e establecemento de zonas reservadas para
persoas con minusvalías.
- Substitución das barandiñas de ferro existentes en rúas como Loureiro, Ameneiro, etc.
- Reposición dos fitos ou paneis de sinalización das rúas.
- Reforzar con medios visibles a sinalización das interseccións viarias con sinais verticais e
horizontais dos STOP.
- Asfaltado das rúas.
- Instalación dunha marquesiña na rúa Ameneiro e plantexarse a necesidade de eliminación da
existente no cruce coa xeral C-525.
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- Regular e mellorar a sinalización de carácter comercial.
- Reparar e adecentar os carreiros e escaleiras de comunicación peonil interior (especial
atención á que baixa ata a rúa Ameneiro).
- Adecentar o espazo interior entre Correos e o Centro Comercial.
- Mellorar o mantemento regular das instalacións deportivas actuais e reposición periódica do
seu mobiliario.
- Replantexamento da glorieta fronte ó Clube Los Tilos: recuperar a forma circular e sinalar
axeitadamente o seu uso viario como rotonda.
- Accións puntuais varias como: arranxar tubería e canalización de augas pluviais na zona de
arriba, limpeza e adecentamento do talude (buscar fórmulas permanentes por medio de
plantas ornamentais), limpeza do contorno do igrexario, limpeza de matorreiras no espazo
existente entre o colexio e a piscina, obligar ó cerre das parcelas sen edificar, etc.””.

Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción nace dunha reunión cos veciños de Os Tilos
seguida masivamente.
O Sr. Alcalde expón que non sabe se o de vostede é facer política ou facer demagoxia barata,
que nunca viu aquí cousa semellante e que isto non se lle ocurre a ninguén, que a metade das
cousas están feitas e que xa lle dixo mil veces que o admitiria como rogo, non como moción,
que isto non ten xeito, que aquí a ninguén se lle ocurreu cousa semellante.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que van apoiar a iniciativa, que están de acordo con
todo o que se propón; engade que lles preocupa que nestas mocións non se concrete e remata
sinalando que se lle rexeitan por razóns orzamentarias e que isto lle preocupa para cando
gobernen.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que antes debatimos un tema de Montouto no que se
dixo que o modelo a seguir era o dos Tilos e que pensaba que era porque Os Tilos estaba moi
ben, pero agora resulta que está fatal.
O Sr. Alcalde expón que cada ano se meten moitos millóns nos Tilos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares continua dicindo que a pesar dos millóns que se meten
tódolos anos agora resulta que está todo mal; o final terá que vir Fadesa e facelo todo
novamente.
O Sr. Alcalde sinala que efectivamente que isto é unha catástrofe, e sinala que a metade das
cousas están feitas polo que se está a mentir; engade que claro que queremos presenza
policial pero a queremos en todo o Concello, que temos falta de medios persoais, pero que
como o falar non ten cancelas pode facerse a demagoxia que se queira.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que cando debatiron a súa liña política todo isto é
discutido previamente no partido e con máis xente, e que son mocións presentadas con afán
constructivo e que ó Alcalde gústalle a bronca para evitar tratar os problemas e sinala que é a
última vez que se lo explica ó Alcalde; que conten cos veciños e cos límites presupostarios e
faga un plan de inversións, e que está a aportarlle ideas para ese plan xeral; engade que as
obras do PP están a facer unha “collage” que non ten ningunha explicación, así por exemplo
a fonte enorme que hai alí e non funciona; continua dicindo que deben abrir un proceso de
diálogo cos veciños; pregunta ¿ Pode explicar porque dimitiu o Alcalde de barrio? , e se seba
que foi él persoalmente quen resolveu un problema de sanidade en nome do Concello.
O Sr. Concelleiro Parajo Liñares expón que nestas mocións se di segundo o presuposto que
exista e que según as mocións que se viron xa estarían feitos dous mil millóns das antigas
pesetas so por urxencias, é dicir sería o presuposto para cinco anos so para esas cousas
urxentes.
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Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por sete votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE(3) e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto(1), acorda rexeitar a moción.

9º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PLAN DE ACTIVIDADES CULTURAIS,
EDUCATIVAS, DEPORTIVAS E DE LECER PARA O VERÁN.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Xuventude e Deportes.
Antes de entrar no asunto e tras pequeno debate sobre o acceso a copias de documentación
do Pleno, o Alcalde sinala que autoriza dar copias dos asuntos do Pleno pero que entón non
se lean no Pleno se xa coñecen os asuntos todos.
Dada conta da moción referenciada que copiada literalmente, di o que segue:
“” Exposición de motivos:
O verán é un tempo no que grupos importantes de xovenes en idade escolar e persoas
maiores, así como persoas discapacitadas, necesitan de atencións especiais que enchan e
complementen o amplo tempo libre de que dispoñen.
Moitas veces os quefaceres laborais ou domésticos dos seus familiares impiden que aqueles
poidan recibir tódalas atencións que se merecen. Ademais, a escaseza de ofertas
lúdico-recreativas, culturais e deportivas propias desta época, rematan por agudizar o
problema.
Por último, atopámonos co problema dos rapaces que se ven obrigados a acudir ás
convocatorias de setembro por suspender algunha asignatura e para os que o sistema
educativo público non prevé ningunha solución efectiva que lles permita afrontar con
garantías un razonable proceso de recuperación académica.
A bonanza do tempo, a falta de ocupacións específicas ou o desamparo diante da
acumulación de obrigas escolares que afecta principalmente a familias con menos recursos
económicos, son argumentos solventes a favor da esixencia da posta en marcha de políticas
institucionais que, ademais de contribuir ó seu entretenemento, fomenten o desenvolvemento
cultural, físico-deportivo e social dos nosos xovenes, dos nosos discapacitados e dos nosos
maiores.
En Teo, algunhas entidades asociativas organizan actividades con estes obxectivos para os
seus asociados, máis, a oferta, por razóns técnicas e organizativas obvias e mesmo
económicas, non alcanza á maioría da poboación.
Compre, pois, que o Concello de Teo se plantexe con urxencia a necesidade de levar adiante
un Programa de Actividades para o Verán que, con oferta propia ou coa colaboración das
entidades sociais que o desexen, cubra este baleiro, xa crónico dentro do noso municipio.

ACORDO:
Instar ó goberno municipal a que coa maior urxencia posible, e previa habilitación dos
recursos orzamentarios pertinentes, elabore e poña en marcha un PLAN DE ACTIVIDADES
CULTURAIS, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS E DE LECER PARA O VERÁN, dirixidas
fundamentalmente a colectivos como nenos/as, xente moza, discapacitados/as e persoas da
chamada 3ª Idade.
A modo de suxerencia e como ideas para levar a cabo, íntegra ou parcialmente, (conviría en
anos posteriores interesar ós colectivos afectados e organizacións destes sectores nos
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procesos de elaboración e execución desta programación) propoñemos as seguintes liñas de
actuación:

a)ACTIVIDADES PARA OS XOVENES: 
1. Actividades deportivas:
- Escolas deportivas con oferta variada, tanto no que concerne as especialidades deportivas
como no que afecta ó seu nivel.
- Competicións deportivas.
- Actividades de carácter lúdico-recreativo, pensadas, sobre de todo, para aqueles rapaces non
moi proclives á práctica deportiva, etc.

2. Actividades culturais:
- Proxeccións cinematográficas e ciclos de cine-fórum.
- Escola de teatro e representacións teatrais.
- Charlas-coloquio sobre temas diversos.
- Actividades músicais.
- Escolas de Baile.
- Rotas culturais para coñecer o patrimonio histórico-artístico de Teo, de Galicia, etc.
- Excursións.
- Obradoiros de manualidades, artesanía, etc.
- Actividades de recuperación e adecentamento dos contornos do noso patrimonio
histórico-artístico.
- Cursiños de fotografía e uso de novas tecnoloxías(Internet, linguaxes informáticas...).
- Promoción da lectura: libro-fórum, etc.
- Cursiños de cociña.

3. Actividades medio-ambientais:
- Rotas de sendeirismo: actividades de sinalización e preparación de rotas, organización de
marchas, etc.
- Acampadas.
- Obradoiros da natureza.
- Actividades de limpeza de ríos e regatos, etc., e de eliminación de vertedoiros incontrolados.
- Excursións relacionadas co medio ambiente, etc.

4. Actividades socio-comunitarias:
- Accións de voluntariado e asistencia a pobres, inmigrantes, doentes, ou persoas que viven
soas.
- Organización de campañas de recollida de materiais para persoas necesitadas ou para enviar
os países subdesenvolvidos, etc.
- Actividades para fomentar a igualdade de sexos no fogar, na sociedade, etc.

b) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA O COLECTIVO DA 3ª IDADE (moitas das
actividades anteriores tamén se dedicarían ós maiores e algunhas levaríanse a cabo no marco
dun proxecto de accións conxuntas que tendan a reforzar o contacto interxeneracional):
-Excursións.
-Xogos (xogos populares, etc.)
- Competicións deportivas apropiadas e campeonatos de xadrez, de cartas, de dominó, etc.
- Música e baile.
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- Obradoiros.
- Actividades de ximnasia mental e de mantenemento físico, etc.

c) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE:
- Actividades deportivas, recreativas e culturais adaptadas as características singulares deste
colectivo, naqueles casos que necesiten un tratamento específico á marxe dos programas
ordinarios recollidos nesta proposta.

d) ACTIVIDADES EDUCATIVAS (nalgún caso habería que integralas axeitadamente en
gran parte dos Programas anteriores):
1. Programa específico para alumnos/as de ESO e Bacharelato con asignaturas pendentes para
a convocatoria de setembro ou que desexan sacar o título de Graduado en ESO. Estamos a
falar dun programa consistente no desenvolvemento de actividades de recuperación escolar
coa participación de profesores/as ou persoas con competencia acreditada en cada materia.
2. Dotación de Becas para que, alumnos/as de Teo, que cursan ESO, BACH, FP e
Universidade en centros escolares públicos e que se distinguiran polos seus estudios
académicos e pertenceran a familias con escasos recursos económicos ou con rendas baixas,
poidan facer estudios de perfeccionamento de idiomas nos países correspondentes.
Propoñemos para empezar dar 4 becas (unha por tipo de estudios ou nivel educativo) para
perfeccionar inglés e francés con estancias dun mes en Inglaterra/Irlanda ou en Francia.

e) ACTIVIDADES ESPECIAIS:
1. Organización do I Festival de Música Folk de Teo.
2. Organización do I Festival de Música Rock de Teo.
3. Organización dun Encontro festivo da 3ª Idade, outro da Mocidade e unha Festa das
Persoas con Discapacidade nas que teñan cabida máis cousas que os meros actos
gastronómicos e/ou lúdico-recreativos.
4. Provisión de medios para que rapaces/as de Teo, discapacitados/as e persoas da 3ª Idade
poidan acudir ós diversos espectáculos que o Xacobeo e os concellos limítrofes organizan nas
vilas dos arredores e sobre de todo en Santiago.””.

Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non hai plan xeral de actividades no Concello e sinala
que concellos moito máis pequenos como Boqueixón o teñen.
Incorpórase ó Pleno o Sr. Concelleiro Tallón Mesías.
Engade o Sr. Concelleiro que espera que o Sr. Alcalde  o poña en práctica o ano que ven.
O Sr. Alcalde sinala que pensa que o Concello fai actividades culturais, deportivas,
asociativas, financia o bus de estudiantes, da axudas de emerxencia social, á 3ª idade, e
manifesta que non sabe que quere vostede.
Engade que o Departamento de Cultura e Servizos Sociais funcionan moi ben e que no verán
hai campus de fútbol organizado polo Deportivo, campamento deportivo na Coruña,
campamento urbano nos Tilos organizado por unha asociación, campamento urbano en Porto
do Son, cursos de piscinas, cursos de verán, noite de cine, aula de informática.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira expón que os programas de goberno do PSG-PSOE e do BNG
existen e están aí e teñen cousas cómuns, engadindo que debería discutirse o nivel co que se
convenia coas asociacións culturais, que fosen estables, ver si se deben primar os
minusválidos, etc; expón que non teñen nada claro que o Concello se teña que convertir
nunha academia de verán e que sería interesante que se propuxeran modos de viabilizar
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presupostariamente as propostas e remata dicindo que non se pode manter a situación de
permanente inestabilidade das asociacións.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que estivo mirando en distintos departamentos do
Concello e quedou soprprendido porque son moitas as actividades que se están facendo para
xovenes, incluso para a terceira idade durante o verán.
Engade que doulle un pouco de razón ó BNG polo das asociacións e que bota en falta que
eles deben saber canto e cando  van dispoñer de cartos e que isto é importante e interesante,
que é un problema que hai que correxir e remata sinalando que está de acordo co que se está  
a facer desde o Concello no verán.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o Sr. Alcalde fai referencia a actividades organizadas
pola Excmª. Deputación; engade que faga como o grupo do BNG e o acepte polo menos
como documento de reflexión e que se lles diga que as terán en conta para o ano que ven.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por oito votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4) e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), acorda rexeitar a moción.

10º) MOCIÓN DO PSG-PSOE DE SOLICITUDE DE XUNTANZA DA COMISIÓN DE
FACENDA PARA INFORME DO ESTADO REAL DA DÉBEDA MUNICIPAL.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta da moción referenciada que copiada literalmente, di o que segue:
“” Exposición de motivos:
En maio de 2003, nun amplo e profuso documento electoral das eleccións municipais titulado
"Eleccións 2003. Concello de Teo. Os nosos feitos" , o alcalde en funcións e candidato á
alcaldía, Armando Blanco, manifestaba literalmente: “Podemos asegurar que estas
importantes inversións, de sobra coñecida, se fixeron sen necesidade de endeudar o Concello,
que na actualidade carece de créditos e atopase totalmente saneado. " (sic).
Con posterioridade, no Pleno extraordinario de 22 de abril de 2004 no que se debatiron os
orzamentos municipais, na Memoria Explicativa e Informe Económico-Financeiro do
Orzamento Xeral para o 2004, asinado polo xa Alcalde Armando Blanco recoñecese a
existencia dun "remanente de tesourería negativo resultante da liquidación do orzamento do
exercicio 2002" que, naquel intre, ata onde foi posible indagar, estimouse nuns 327.640,00
euros, aínda que, na devandita sesión plenaria, tamén se recoñeceu explícitamente que o total
da débeda, aínda non estaba totalmente cuantificado. Nese momento aducíronse diversas
razóns "técnicas" para xustificar tal "desaxuste informativo".
En todo caso, pasados xa dous meses, suponse, pois, que a estas alturas da lexislatura o
Grupo de Goberno xa tivo tempo de sobra para coñecer con exactitude a situación financeira
do concello no que concerne fundamentalmente, a esta débeda, e, o que é máis importante: as
razóns concretas da mesma.
Por outra banda, o GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA considera que, tendo en conta, sobre
de todo, a ocultación interesada da situación das contas municipais (según se desprende das
afirmacións do Sr. Alcalde Armando Blanco no sua campaña electoral), os representantes
políticos que formamos parte da Corporación de Teo e, en particular, os cidadáns teenses,
somos merecedores de ter unha puntual e detallada información sobre esta cuestión, como
condición indispensable para que todos en xeral, e singularmente a cidadanía, dispoñamos de
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argumentos solventes que nos permitan recuperar a plena confianza no funcionamento
normal da nosa institución municipal.

ACORDO:
Instar ó goberno municipal a que convoque con urxencia a Comisión de Facenda para
informar pormenorizada e documentadamente e elaborar o correspondente dictame para levar
ó Pleno, sobre destes extremos:
1. Estado autenticamente real, actual e definitivo da débeda municipal.
2. Razóns concretas desta débeda.
3. Relación de Persoas, Entidades, Empresas, etc., acreedoras, coas súas correspondentes
partidas económicas e motivos das mesmas.
4. Criterios políticos e directrices (con prazos incluidos) para proceder á compensación deste
"remanente de tesourería negativo"”

Debate:
Tra-la lectura da moción polo Sr. Concelleiro Tallón Mesías, o Sr. Alcalde sinala que aquí hai
dous puntos na orde do día: Dación de conta da liquidación do presuposto de 2002 e do 2003
e que non viñeron a ver a documentación que tivemos a súa disposición e que isto xa está
suficientemente debatido en Pleno.
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías sinala que nas comisións informativas o seu compañeiro non
tiña coñecemento polo que lle gustaría que o Alcalde o informase.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira expón que esta información a necesitaban con anterioridade e
que a moción non vai descamiñada sobre todo se temos en conta que hai que facer un plan de
saneamento financeiro.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que xe se falou disto no debate do presuposto.
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías pregunta ¿Cales foron os motivos que nos levaron a iso?
Resposta o Sr. Alcalde que xa o dixo en moitas ocasións, que xa contestou coarenta veces.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o problema é que se ten que contar coa lei, primeiro
aprobar os presupostos sabendo o que se debe e despois pedir os créditos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está de acordo co que di a lei e que tamén di que
hai que ir con cinturón de seguridade e senón múltante.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por oito votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4) e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), acorda rexeitar a moción.

11º) MOCIÓN DO PSG-PSOE DE SOLICITUDE DE XUNTANZA DE COMISIÓNS
INFORMATIVAS PARA EXPOSICIÓN DO PLAN DE INVESTIMENTOS E PROGRAMA
DE FINANCIAMENTO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés da lectura á moción referenciada sobre “Solicitude de xuntanza
urxente das Comisións Informativas correspondentes (Facenda, Obras e Servizos, etc..) para
que o grupo de goberno expoña pormenorizadamente o Plan de Investimentos e o seu
Programa de financiamento, para o presente ano 2004 e o que resta da lexislatura, dacordo
coa lexislación vixente ós efectos”” que copiada literalmente, di o que segue:
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“”Exposición de motivos:
O Real Decreto 500/1990 de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título
sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia
de presupuestos (máis coñecido como Reglamento Presupuestario) dice literalmente en clara
referencia ós Plans de Investimentos municipais:
Art. 12: "Se unirán como anexos al Presupuesto General:
c) Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de
4 años, puedan formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal
".
Art. 13.2. - “El anexo a que se refiere el apartado c) del artículo anterior, que deberá
coordinarse, en su caso, con el Programa de Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento
Urbanístico, recogerá la totalidad de los proyectos de inversiones que se prevean realizar. 
Art. 13.3.- Los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones se identificarán mediante el
código que en aquel se les asigne y que no podrá ser alterado hasta su finalización.
Art. 13.4.- Por cada Proyecto deberá específicarse, como mínimo: 
a) Código de identificación.
b) Denominación del proyecto.
c) Año de inicio y año de finalización previsto.
d) Importe total previsto.
e) Anualidad prevista para cada uno de los cuatro ejercicios.
f) Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con ingresos
afectados.
g) Previsible vinculación de los créditos asignados.
h) Órgano encargado de su ejecución.

Art. 14.- Los programas de financiación, que completarán los planes de inversión a que se
refiere el artículo 12 c), anterior, contendrán:
a) La inversión prevista realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.
B) Los ingresos por subvención, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos
patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos ejercicios, así
como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.
c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación con
indicación de los costes que vayan a generar.

O Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto 2/2004 de 5
de marzo), no seu artigo 166 ven a confirmar explicitamente o mencionado con anterioridade
no  Reglamento Presupuestario.
En troques, na Memoria explicativa e Informe Económico-Financieiro do Orzamento Xeral
para o 2004, asinado polo Alcalde D. Armando Blanco que se presentou ó Pleno
extraordinario celebrado o pasado 22 de abril, recóllese ó respecto:
e) Investimentos
No anexo de investimentos miúdanse as obras que corresponden a proxectos financiados,
total ou parcialmente, por outras administración públicas. Están previstos outros
investimentos en infraestructura (saneamento, auga, vías publicas, etc.), que carecen de
denominación específica e que serán definidos durante o exercicio mediante a redacción dos
oportunos proxectos de obras. (..)
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Por último, no cadro que se adxunta ós orzamentos municipais para o presente ano, e que se
titula Plan de Investimentos do Orzamento 2004, inclúese unha referencia xenérica que di
literalmente:
Investimentos municipais...Infraestructura Xeral....2.100.000,00 euros(con cargo ó concello e
vinculación xeral). É dicir, nada do que prescribe a Lei vixente en materia de orzamentos
municipais.
Xa no devandito Pleno extraordinario a oposición en xeral e o Grupo Socialista en particular
fixo especial énfase na irregularidade que se estaba a cometer no tratamento orzamentario do
Plan de Investimentos por parte do Grupo de Goberno e a necesidade, legal e política, de que
o Plan de Investimentos se presentara desglosado en todos e cada un dos seus proxectos, tal e
como prescribe o ordenamento xurídico.
O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, ademais de considerar que, por parte do goberno
municipal, estáse a conculcar de maneira obvia e flagrante as disposicións legais vixentes ós
efectos, estima que, esta maneira de proceder do Alcalde Armando Blanco e os concelleiros
que lle dan soporte, constitúe a maiores un fraude político evidente para a cidadanía teense
que, de seguir así as cousas, non só van descoñecer o destino final dos fondos públicos,
senón que, con toda seguridade, asistirán estupefactos a un episodio máis dun espectáculo
delirante, como ven sendo habitual, de obras realizadas ó chou, froito da mestura de
elementos como improvisación, arbitrariedade, despilfarro, clientelismo, favoritismo, etc. É
decir, todo menos planificación, racionalidade, visión de conxunto, cumprimento estricto dos
procedementos legais, primacía do interés común, etc.

ACORDO:
Instar ó Goberno municipal a que coa maior urxencia posible convoque unha xuntanza das
Comisións Informativas competentes (Facenda, Obras e Servizos, etc.) para que elabore o
correspondente dictame, previa información cumprida, dacordo coa normativa legal vixente
antes referida, sobre de:
1. Plan de Investimentos do Equipo de Goberno para o presente ano e para o que resta de
lexislatura seguindo estrictamente os criterios e requisitos legais antes sinalados (art. 12 e 13
do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril e art. 166.1 do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo).
2. Programa de Financiamento para o desenvolvemento do Plan de Investimentos, tamén
seguindo escrupulosamente as esixencias legais previstas nos citados art. 14 do Real Decreto
500/1990 de 20 de abril e art. 166.2 do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo.””.

Debate:
Tra-la lectura da moción, o Sr. Alcalde expón que como xa se lle dixo no seu día no
presuposto de 2004 figuran 2.000.000 euros a financiar por créditos, para gran actuación de
saneamento e augas e máis pequena en vías, e que deben coordinarse coa Xunta de Galicia e
que no seu momento se lles dirán.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que durante o debate parlamentario o seo obxectivo foi
que se cumprise a lei e que alaba a moral do grupo socialista porque pretender que o grupo de
goberno teña un programa para catro anos é alucinante.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que insistiron por tres razóns:
1ª) Porque hai que cumplir coa lei.
2ª) Porque hai unha necesidade política e social de saber en que se van investir os cartos
públicos.
3ª) Porque este plan de investimentos cohesionaría o grupo de goberno porque doutra forma
tírase para un lado e para outro.
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O Sr. Alcalde expón que os problemas do noso grupo os arreglamos nos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares expón que xa se falou no debate do presuposto do plan de
saneamento coas obras a facer e xa se veu.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por oito votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4) e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), acorda rexeitar a moción.

12º) MOCIÓN DO PSG-PSOE DE PETICIÓN DE CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés da lectura á moción de “Petición de creación dunha comisión de
investigación para determinar o alcance do presunto uso irregular en beneficio propio que o
alcalde Armando Blanco e o concelleiro Manuel Parajó fixeron dos servizos municipais de
xardiñería e do presunto uso abusivo e inxustificado que fai o concelleiro Manuel Parajó das
oficinas e teléfonos dos servizos administrativos  municipais”, que copiada literalmente, di
que segue:

“”Exposición de motivos:
O pasado 5 de xullo a Agrupación Socialista de Teo fixo público un escrito no que
denunciaba, recollendo fontes de testemuñas veciñais, que "traballadores da empresa
subcontratada para realizar o servizo municipal de xardiñería e mantenemento das zonas
verdes públicas de Teo, estiveron a realizar, en plena xornada laboral de dedicación municipal,
tarefas particulares en propiedades de familiares directos do Alcalde Armando Blanco”, en
concreto, nos terreos exteriores do "Hotel Rústico Tía María" de Bamonde.
Así mesmo, incluíase no escrito unha referencia ó concelleiro Manuel Parajó por un feito
similar, "ó remate do pasado verán nos terreos do seu domicilio particular en Tarrío (Ames)”.
A todo isto, o Grupo Municipal Socialista quere engadir o seu desexo de que se investigue e
se explique á cidadanía teense, o uso reiterado dos despachos e teléfonos dos servizos
administrativos municipais por parte do concelleiro Manuel Parajó, de quen non consta, nin
que forme parte oficialmente do Equipo de Goberno, nin que desenvolva actividades como
persoal administrativo, nin que teña asignada ningunha tarefa política especial.

ACORDO:
Como queira que:
1. Os dous edís citados parecen negar estes feitos (certamente sen moitas conviccións e con
certas "inexactitudes" interesadas) en declaracións efectuadas a diversos medios de
comunicación.
2. Estamos, presuntamente, diante duns actos ilícitos por canto supoñen uso de recursos
públicos con fins particulares mediante abuso de autoridade, e eticamente reprobables polo
que teñen de conducta cívica non exemplarizante e con repercusións prexudiciais para os
intereses xerais dos cidadáns.
3. Compre clarexar diante da opinión pública estes feitos e, no seu caso, esixir
responsabilidades políticas e cantas outras se consideren necesarias.
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Este Grupo Municipal Socialista, absolutamente convencido da realidade dos feitos
denunciados e animado por un primeiro propósito de acabar con estas prácticas deleznables
dentro do noso municipio, solicita a creación dunha Comisión de Investigación para analizar
os devanditos feitos e determinar o alcance dos mesmos, a través do correspondente dictame.
Obviamente, independentemente do resultado final desta Comisión, o Grupo Municipal
Socialista resérvase o seu lexítimo dereito a emprender con posterioridade e no futuro cantas
accións estime oportunas para impedir que se sigan cometendo actos desta natureza,
claramente contrarios a dereito e eticamente intolerables.””

Debate:
Tra-la lectura expón que propoñen que se cree ou non a comisión de investigación, que non
van poñer encima da mesa ningunha das probas irrefutables que teñen. Engade que o grupo
do Alcalde ten influencias externas que fixeron que os obrigaran a pedir esta comisión e que
si se crea participen como imputados non como vocais, e remata sinalando que os feitos os
levaron a pedir a creación desta comisión de investigación e mentras esta comisión non se
pronuncie non sacarán as probas.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez expón que o BNG non se vai opor á creación dunha
comisión de investigación sobre feitos, que de confirmarse serían moi graves; que hai que
investigar para despois poder acusar e que hai outra comisión e está paralizada e remata
dicindo que pide que se creen as comisións para traballar.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares expón que quere dicir tres cousas:
1ª) Con respecto ó tema dos xardiñeiros que está posta unha denuncia de conciliación no
Xulgado de Paz e despois seguirá cos trámites necesarios no Xulgado.
2ª) En función do que diga o Xulgado él mesmo someterase posiblemente a unha comisión de
investigación.
3ª) Con respecto ós despachos o PSG-PSOE sabe que é mentira; engadindo que él pode facer
xestións nas oficinas como calquera concelleiro e non botou a ningún funcionario do
despacho.
Continua dicindo que hai alguén que intenta manchar os apelidos de Parajó e Liñares e que
hai alguén na Estrada que xa ten o seu manchado.
O Sr. Alcalde expón que cando algunha comisión de investigación se creou foi por algo que
considerouse anormal pero que os traballos os fixo unha empresa privada e non está de
acordo coa moción, e que en canto ó uso dos despachos e teléfono polo Sr. Parajó xa saben
que o uso é no ámbito da labor política e non encontrou nada estrano no seu comportamento
cos funcionarios e remata dicindo que de momento non fixo exercicio das súas accións
xudiciais.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que están convencidos absolutamente das súas
afirmacións e teñen probas e que tiveron que acudir ós medios de comunicación porque non
existen canles fluidos de información coa Alcaldía, porque o talante do Sr. Alcalde non
facilita as cousas e remata dicindo que pide que o Alcalde lle negue o que di él.
O Sr. Alcalde sinala que é unha empresa privada que traballa para o que a chama e se a súa
filla a chama traballan e cobra.
Engade que o Sr. Leis está de broma e que si estima que ten algo que dicir o dirá nos
tribunais, que él di que non son persoal do Concello e a súa filla pediu un traballo, se fixo pola
empresa e se cobrou e punto.
Remata o Sr. Alcalde dicindo que estivo torpedeando ós membros do seu equipo de goberno.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez expón que non debe haber motivos para votar en contra,
que é unha cuestión para solventar unha responsabiliadde política que pode existir ou non;
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que o asunto pode debatirse politicamente, se presentan as facturas e punto, e que pode ser
unha cuestión de ética.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares expón que lle congratula que a denuncia non fose contra él,
que parece que agora vai contra o Alcalde. Engade que se dixo antes que aquí hai un señor
que entrou no Concello como un elefante nunha cacharrrería e remata sinalando que ten unha
alegría: Que fixo traballar ós do PSG-PSOE o día do Apóstolo.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por oito votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4) e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), acorda rexeitar a moción.

Abandoa o Pleno neste intre o Sr. Concelleiro Tallón Mesías.

13º) MOCIÓN DO PSG-PSOE DE SOLICITUDE DE XUNTANZA DA COMISIÓN DE
SEGUIMENTO DO PXOM E DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta da moción referenciada sobre “Solicitude de xuntanza urxente da Comisión de
Seguemento do PXOM e da  Comisión de Investigación sobre a denuncia do BNG por unha
presunta tala ilegal de pinos en finca de titularidade municipal efectuada por un concelleiro do
grupo de goberno””, que copiada literalmente, di o que segue:
“” Exposición de motivos:
Repetidas veces, o Grupo Municipal Socialista de Teo, pideu ó longo desta lexislatura a
convocatoria da Comisión de Seguemento do PXOM, para, naturalmente, ser informados por
parte do Grupo de Goberno sobre do estado do devandito Plan, e, de seguido, comezar a
traballar no seu desenvolvemento co obxectivo de ter aprobada canto antes unha boa norma
de planificación urbanística para Teo.
A paralización das licenzas urbanísticas en Teo decretada polo Consellería de Política
Territorial da Xunta de Galicia, e as conseguintes repercusións negativas en termos
económicos, sociais, persoais, laborais, municipais, etc., desta situación, obrigan a ser
dilixentes para dispor canto antes dun bo Plan Xeral de Ordenación Municipal en Teo.
Esta Comisión de Seguemento, tralas reiteradas peticións socialistas, xuntouse dúas veces
neste ano para case nada, dada a escasísima información que os membros do Grupo de
Goberno dicían ter do asunto. E decimos ben, "dicían ter", porque paralelamente se
producían "movementos" por parte doutros cualificados membros da Corporación, sen que a
Comisión fose puntual e pormenorizadamente informada dos seus detalles.
Sabemos extraoficialmente que o Grupo de Goberno fixo chegar algún documento ós
redactores do Plan, máis en ningún momento se nos explicou ós membros da Comisión os
termos concretos destas, ímoslle chamar "suxerencias" ou "directrices".
Desde hai varios meses, a Comisión de Seguemento do PXOM non se reúne e, namentras,
vanse filtrando noticias "extraoficiais" de que a redacción do documento está a avanzar tras
unhas "negociacións" a tres bandas, Consellería-Grupo de Goberno-Equipo Redactor. Do
contido dos acordos, esta Comisión e, no seu conxunto, a Corporación de Teo, non sabe
oficialmente nada.
No que concerne á Comisión de Investigación por unha denuncia formulada polo BNG sobre
dunha presunta tala de pinos efectuada por un membro do Grupo de Goberno nunha finca de
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propiedade municipal, novamente nos atopamos cunha situación extraña: a Comisión
xuntouse dúas veces hai xa varios meses, e desde aquela non volveu haber noticias ó
respecto. Supoñemos que todos: membros do Corporación (comezando polos principais
afectados, Alcalde Armando Blanco e Sr. Cajaraville e polo BNG que formulou a acusación) e
os cidadáns de Teo estamos interesados en determinar con exactitude o alcance destes feitos.
A sospeitosa paréntese, baixo a disculpa da obtención de certa documentación, non axuda,
precisamente, a clarexar a situación diante da cidadanía teense.

ACORDO:
O Grupo Municipal Socialista, á vista dos razonamentos expostos, e cos obxectivos antes
mencionados, SOLICITA a urxente convocatoria das devanditas Comisións, respectivamente,
a de Seguemento do PXOM e a de Investigación da presunta tala ilegal de pinos en fincas de
titularidade municipal.””

Debate: 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que trátase de que se convoque á Comisión do Plan
Xeral porque aquí hai información de primeira e por outro lado falta de información; que hai
reunións coa consellería e co equipo redactor e eles non saben nada, en segundo lugar que os
veciños tampouco saben nada pois só se informa a algúns; por outra banda díxose que ia
estar antes do verán e non hai nada feito, pero que hai alguén alleo ó equipo de goberno que
di publicamente que está moi ben informado.
En canto ó segundo tema, tamén, que non pode ser que por un problema técnico estean dous
meses sen reunirse.
O Sr. Alcalde sinala que para que van a reunirse se non hai ortofotos, e o Sr. Concelleiro Leis
Carlés sinala que son prescindibles esas ortofotos.
O Sr. Alcalde expón que non diga cousas raras, e que non ten datos do que se pediu por vía
oficial desde o Concello e aínda non se recibiu.
Con respecto á do plan xeral expón que se lle están mandando ó equipo de goberno os datos
según piden e que algúns datos hai que pedilos a outros organismos e mentras non se teñan
non poden reunirse, ¿para qué?.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira expón que na comisión informativa abstiveronse porque non
coñecían o contido de como estaba redactada e que queren matizar que no tema da Comisión
do Plan Xeral non teñen ningunha dúbida, que é un tema moi sensible e que ninguén por ter
información privilexiada pode sair beneficiado, que se trata de reunirse para facer un
seguemento de como se están realizando os trámites para que sexa transparente.
Con respecto á comisión da tala de árbores foi o BNG o que propuxo o mecanismo de
traballo, e para eles é fundamental as ortofotos e a relación de fincas municipais que se
entregaron a concentración e que son fundamentais, sen iso non ten obxecto reunirse.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que quere preguntarlle á Srª. Concelleira Bugallo
Rodríguez, ¿Quen solicitou a creación da Comisión do Plan Xeral? e resposta  o mesmo
Parajó un deles. Engade que aquí se dixo que os que tivesen máis de 20.000 m2 podían
solicitar convenios e consta en acta moitas veces e que hai moitos solicitados e se alguén
coñece a quen quera presentalo pois que o informe e que tal vez sería conveniente facer un
bando e que o importante é sacar adiante o plan xeral.
Con respecto ó tema dos pinos que estránase que a presentase o PSG-PSOE, que pretende
apropiarse iniciativas do BNG.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que as intervencións evidencian que é necesario que se
reuna a Comisión do Plan Xeral e que parte importante da corporación non se entera de nada
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e a inmensa maioría dos veciños non teñen información; engade que o Sr. Alcalde non
entende nada do que é un plan xeral, que está en minoría e é imprescindible contar co apoio
maioritario dos teenses e esa colaboración se cultiva pouco a pouco e para iso hai
mecanismos de colaboración como son as comisións de seguemento.
Con respecto á comisión dos pinos expón que eles só respostan ó Sr. Alcalde, non ás persoas
que teñen data de caducidade; que están interesados en que a comisión funcione e se non
funciona é porque  o Sr. Alcalde non quere que funcione e pregunta ¿Cantas xestións fixo
para isto? Resposta o Sr. Alcalde que xa está falado.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira expón que o que aquí se dixo fai necesario e reaviva a
necesidade de reunir á Comisión do Plan Xeral para que todo o mundo teña igualdade de
oportunidades.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares expón que se hai que sacar un bando pódese sacar.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por sete votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (3) e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), acorda rexeitar a moción.

14º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS NO LUGAR DE FRANCOS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta da moción referenciada que copiada literalmente, di o que segue:
“” Exposición de motivos:
Vilares de Rúa de Francos é un núcleo de poboación pertencente á parroquia de Calo que
conta cun censo aproximado de 300 veciños/as.
Desde o punto de vista urbanístico e sociolóxico, este lugar resposta a un modelo de núcleo
tradicional como os que ata non fai moito caracterizaban ó municipio de Teo.
A súa principal singularidade deriva dos seguintes feitos:
1. É unha zona atravesada polo N-550 e pola vía ferroviaria Coruña-Vigo.
2. Está a verse afectada de maneira moi especial polas obras do ferrocarril de alta velocidade.
3. Concentra algunhas das manifestacións histórico-artísticas máis peculiares do noso
municipio, como os famosos Cruceiro de Francos, a ponte romana e o Castro Lupario.
4. Na súa carballeira celébrase unha das máis pintorescas festas populares do concello como é
a Feira dos Cabalos do San Martiño, por certo, día festivo no noso municipio.
5. É o límite do concello de Teo cos de Rois e Brión.

A repercusión das obras de modernización do ferrocarril están, como dixemos, a provocar
alteracións importantes na súa conformación territorial que, como non podería ser doutra
maneira, repercuten moi directamente nas propiedades e estilos de vida dos veciños/as da
zona. Este feito e a escasa atención que lle ven prestando o goberno municipal, obrigan a que
a Corporación de Teo no seu conxunto, e o Grupo de Goberno, en particular, se esforcen por
atender cumpridamente as demandas veciñais, en especial todas aquelas que gardan unha
relación directa cos efectos inmediatos das obras do ferrocarrril de alta velocidade.

ACORDO:
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Instar ó goberno municipal a que, de maneira progresiva, no marco do Plan de Investimentos
para o concello de Teo e dacordo coas disponibilidades orzamentarias municipais, se leven a
cabo as seguintes intervencións neste núcleo de poboación:
O ESPIÑO:
-  Arranxar a estrada que vai o Castañal alomenos no seu tramo inicial.
-  Levar rede de saneamento e de auga potable na marxe esquerda da N-550.
- Reparar a estrada da Veiga de Vilar de Francos, moi deteriorada(case intransitable) polo
paso de camións e maquinaria pesada das obras do ferrocarril.
-Clarexar diante de RENFE o destino do recheo efectuado nas proximidades da vía do tren.

VILARES:
- Recuperar o manantial da fonte pública que está diante da casa de Julia Padrón.
-Limpar os contornos, substituir elementos de xogos (algúns están deteriorados) e revisar
posible adecuación á normativa legal vixente nesta materia, do parque de xogos infantís.

RUA DE FRANCOS-SAN MARTIÑO:
-Arranxar pista que vai á depuradora.
- Acondicionar e protexer no marco dun Plan de Recuperación e Rehabilitación do
Patrimonio Histórico-Artístico de Teo o Cruceiro de Francos, o Castro Lupario e a ponte
romana de Francos. Neste último caso compre limpar os contornos (tomar exemplo do
Concello de Brión) e substituir as barandiñas de ferro que están oxidadas e a punto de caer.
-Arranxar a estrada que vai a Brión: está chea de baches.
- Clarexar propiedade da Carballeira de Francos e facer xestións, no seu caso, para
incorporala ó patrimonio municipal (poderíase aproveitar a Concentración Parcelaria, por
exemplo). Así mesmo, sería necesario tomar medidas para a protección e conservación da
foresta e adecentar os contornos.
- Por vidros nas fiestras do andar superior do edificio escolar.
- Adecentar carreiro que comunica o Camiño Portugués coa parte de abaixo do lugar polos
Casarellos.

AS BARREIRAS:
- Esixir diante de RENFE unha "toupa" para levar a mangueira das augas veciñais da aldea
por debaixo da vía do tren.
- Limpar e adecentar a fonte de abaixo e acondicionar con materiais acordes cos contornos da
fonte de arriba (hoxendía está feita de formigón).
- Limpar o carreiro que vai a Francos pola chamada pista da fonte.
- Revisar grao de cumprimento da normativa legal do parque infantil de O Faramello.

Por outra banda, compre facer xestións coas autoridades do Ministerio de Fomento para
conseguir certas obras complementarias imprescindibles (o Partido Socialista fixo un escrito ó
respecto e recolleu sinaturas entre o vecindario para remitilas á Dirección Xeral de Ferrocarrís
e ós máximos responsables técnicos destas obras) como:
- Construcción de beirarrúas ó longo da nova desviación da antigua estrada N-550 entre As
Barreiras e O Espiño.
- Ensanchar e arranxar a pista que vai desde As Barreiras ó Palomar.
- Asegurar e garantir unha información permanente, detallada e transparente das obras do
ferrocarril no tramo Osebe-Padrón e dos seus posibles efectos colaterais.””

30



Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que é un sitio de grande interese histórico e artístico, así
o cruceiro, a  ponte antiga, etc,  e falta un pouco de adecentamento do entorno, e respecto da
Carballeira de Francos preocupalle saber de quen é.
O Sr. Alcalde expón respecto da Carballeira que hai intereses veciñais para que quede
excluída e que se fixeron moitos esforzos e foron comprando pouco a pouco pero que os
veciños alugan as fincas e ganan moitos cartos e que os veciños non queren vender ó
Concello.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que segue pensando que os entornos están
descoidados.
O Sr. Alcalde expón que na moción hai cousas que xa están feitas e que practicamente están
feitas a maioría.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar expón que quere informar que Castro Lupario non está no
Concello de Teo, está en Brión, e que quere insistir neste punto e máis nada.
Abandoa neste intre o salón de plenos o Sr. Concelleiro Rego Jorge.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por seis votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (2), unha abstención do grupo do PSG-PSOE (1) ó
abeiro do art.100 do ROF, e nove votos en contra pertencentes ós grupos municipais do PP
(8) e Mixto (1), acorda rexeitar a moción.

15º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS NO LUGAR DE SOLLANS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta da moción referenciada que copiada literalmente, di o que segue:
“” O lugar de Solláns cos núcleos de población de Mazas, San Domingos e Solláns, ten unha
poboación cercana ós 600 habitantes. A súa configuración urbanística responde a un modelo
no que predominan claramente as vivendas unifamiliares de relativa recente construcción, con
algún asentamento tradicional como o de San Domingos.
A disposición urbanística é o resultado dun crecemento constructivo acelerado que hoxendía
se traduce na realidade en formas de organización espacial caóticas e, en moitos casos, con
infraestructuras deficientes (sobre de todo en materia viaria) e con carencia case absoluta de
equipamentos públicos.
Só o dinamismo veciñal e sobre de todo da Asociación de Veciños/as "A Baiuca" ven
compensar este esquecemento crónico por parte das actuais autoridades municipais de Teo.
Como ven sendo práctica habitual, en datas recentes o Grupo Municipal Socialista, a petición
propia, mantivo unha xuntanza coa Xunta Directiva da devandita Asociación para informarse
e intercambiar impresións sobre das necesidades máis importantes que hoxendía ten este
lugar do concello. Con posterioridade, membros da Xunta Directiva da AA.VV. "A Baiuca" e
do Grupo Municipal Socialista fixeron un percorrido polos lugares da zona para coñecer
sobre do terreo a problemática antes referida.

ACORDO:
Instar ó Grupo de Goberno a que de maneira progresiva, previa elaboración dun Plan de
Investimentos para o Concello de Teo e dacordo coas dispoñibilidades orzamentarias

31



municipais, acometa as seguintes intervencións no lugar de Solláns (núcleos de Solláns, San
Domingos e Mazas) e aldeas limítrofes de Lamas, Monte e Guldrís (parroquia de Cacheiras):

- Completar rede de alcantarillado: carecen deste servizo os lugares de Lamas, Guldrís, Monte
(aquí deixaron o núcleo tradicional sen servizo e os chaléts un pouco máis abaixo teñeno), A
Veiga, Trigais e A Lomba, no contexto dun Plan de Saneamento Integral para o Concello de
Teo.
- Extensión da rede municipal de auga potable a tódolos lugares que non a teñen. En
concreto, toda a zona oeste de Solláns.
- Mellora da sinalización vertical e horizontal no cruce de Solláns, lugar de alta sinestralidade e
no que se producen moitos accidentes. Así mesmo, compriría reforzar a sinalización do
Colexio de Educación Infantil.
- Asfaltado da pista de Monte (casa de Suso, fronte "Amazonas") e a que une Lamas con
Guldrís.
- Reparación e ampliación da pista de Mazas.
- Reclamar a Autopistas do Atlántico a reparación da pista de servizo da súa propiedade que
existe nesta parte do termo municipal.
- Levantar estrada e colocar tubería e taxea para drenar a pista que vai para Monte, na estrada
que ven do monte de Vilar de Calo, diante da casa de Javier. A situación actual produce
escorrentías de auga, pedra e area, moi perigosas para o tráfico rodado.
- Reclamar diante de Concentración Parcelaria como masa común a liña de terreo colindante
co Campo da Festa para proceder á súa ampliación.
- Instalar contedores de recollida de papel e mellorar substancialmente o servizo de recollida
de lixo.
- Resolver xa a convocatoria de subvencións para Entidades Asociativas do pasado ano 2003.
- Conceder algún tipo de axuda para rematar o acondicionamento do local social da AA.VV.
- Abrir vías de diálogo coa Xunta Directiva da AA.VV. e arbitrar fórmulas que permitan un
contacto máis fluido e eficaz entre Grupo de Goberno e AA.VV. En concreto, vai xa para
dous meses que esta Xunta Directiva enviou un escrito ó goberno municipal presentando
varias demandas veciñais e solicitando unha entrevista co alcalde, e ata o día de hoxe non
houbo resposta oficial algunha por parte do primeiro mandatario municipal.””

Debate: 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que as mocións se presentan previo estudio detido da
zona, e que cando se presentou había unha solicitude da Asociación de veciños A Baiuca non
atendida e como non se lles contestaba polo grupo de goberno realizouse  esta moción en
base ás demandas dos veciños e que saben que despois de presentada recibiron os veciños.
O Sr. Alcalde sinala que os recibiu antes de presentarse a moción.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por catro votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (2) e do PSG-PSOE (2), dúas abstencións do grupo do BNG (2) ó abeiro
do art.100 do ROF, e nove votos en contra pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e
Mixto (1), acorda rexeitar a moción.

16º) MOCIÓN DO PSG-PSOE PARA REAPERTURA DE ESPACIO NA URBANIZACIÓN
MIRASOL.
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Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta da moción referenciada que copiada literalmente, di o que segue:

“”Exposición de motivos:
O núcleo urbano de Cacheiras amosa na actualidade unha carencia absoluta, entre outras
moitas cousas, de equipamentos públicos e dotacións para usos socio-comunitarios.
O Grupo Municipal Socialista xa se fixo eco destas insuficiencias nunha ampla moción
presentada o 10 de novembro do pasado ano, que foi rexeitada cos votos en contra do alcalde
Armando Blanco e do seu grupo, mailo Sr. Parajó. Ningún tipo de alternativa ou solución foi
levada a cabo polos actuais gobernantes en Teo. O resultado é o agravamento da situación e o
incremento do malestar cidadán pola falta de espazos e servizos públicos de lecer ou de
carácter deportivo-recreativo, infantís, cívico-sociais, etc,.
Para maior abondamento, e a raíz dun accidente dun neno, o equipo de goberno toma a
decisión de pechar un dos escasísimos reductos de uso público que hai na zona,
concretamente nos terreos da Urbanización "Mirasol". En vez de fixar e reforzar o valado que
circunda este espazo para ser reutilizable polos cidadáns, optase polo solución máis doada
(pechalo ó público) e, polo contra, máis prexudicial para os intereses veciñais.
Ademais, nos baixos desta construcción existe un local de titularidade municipal,
incomprensiblemente pechado, sen ningún tipo de función, e convertido nada máis que
nunha fonte de acumulación de lixo e niño de ratas.
Á vista dos feitos, o Partido Socialista e veciños/as da zona están a desenvolver unha
campaña de recollida de sinaturas para apoiar a iniciativa que se recolle no presente moción.

ACORDO:
Instar ó Grupo de Goberno a que, coa  maior prontitude posible, proceda a:
1) Acondicionar o local de titularidade municipal existente no solar da Urbanización "Mirasol"
de Cacheiras e a súa posterior cesión ó vecindario deste núcleo de poboación, para poder ser
usado polos veciños/as da zona como centro cívico-social e cultural.
2) Restablecer de inmediato para uso público o espazo superior do devandito local, previa
adopción das medidas de seguridade que se estimen pertinentes, comezando pola
substitución do valado que o circunda por outro de maior consistencia e seguridade””.

Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés explica a moción.
O Sr. Alcalde sinala que o espazo público ó que se refire vostede é un tellado e que están os
servizos técnicos vendo como se vai facer aquelo e que tiveron unha reunión do Presidente da
Comunidade.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que foron os primeiros que trataron este tema a
través dun rogo e lle parece ben que se utilice como lugar público.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é outra intromisión do PSG-PSOE en asuntos
plantexados antes polo BNG, engadindo que tivo unha reunión co Presidente da Comunidade
e pechouse para que non houbera accidentes.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que evidencian que hai dous desgobernos en Teo e que
aquelo segue como estaba fai dous meses.
O Sr. Concellriro Parajó Liñares sinala que non hai dous desgobernos e que fixo a xestión
porque o coñecia.
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Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por seis votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (2), e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), acorda rexeitar a moción.

17º) MOCIÓN DO PSG-PSOE PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS Ó PROBLEMA
XENERADO POR GRANXA.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta da moción referenciada que copiada literalmente, di o que segue:
“” Exposición de motivos:
O problema xenerado polo foco contaminante da granxa porcina de Paredes (Lucí) vense
arrastrando dende hai moito tempo. Os diferentes gobernos municipais presididos polo
alcalde Armando Blanco nunca fixeron nada por resolvelo axeitadamente.
Na presente lexislatura, o asunto cobra especial actualidade, cando o Grupo Municipal
Socialista fai unha visita a esta parroquia e despois de manter unha xuntanza cos seus
veciños/as e de comprobar "in situ" a magnitude do problema, denuncia ó mesmo ó Concello
de Teo, á SEPRONA e á Consellería de Medio Ambiente.
Esta é, de xeito breve e resumido, a secuencia dos feitos a partires desta data:
Marzo 2004: Grupo Municipal Socialista fai unha visita a LUCÍ para coñecer de primeira man
os principais problemas que afectan a esta parroquia.
17-Marzo-2004: Con número de entrada 594 no Rexistro Municipal, o Grupo Socialista
presenta unha MOCIÓN na que inclúe o problema da Granxa de Porcos. Esta MOCIÓN foi
rexeitada no Pleno ordinario celebrado o día 26-marzo-2004, cos votos en contra do Alcalde
Armando Blanco e o seu grupo, mailo concelleiro Manuel Parajó.
23-Marzo-2004:O Grupo Municipal Socialista presenta denuncias, acompañadas dun amplo
dossier fotográfico, sobre a Granxa de Porcos, no Concello de TEO (rex. entrada nº 618), na
Consellería de Medio Ambiente (rex. entrada de 24-marzo) e no SEPRONA (rex. entrada 24--
marzo).
26-Marzo-2004: Pleno ordinario do Concello de Teo no que o Grupo de Goberno do Alcalde
Armando Blanco mailo Sr. Parajó votan en contra da moción presentada polo Grupo
Socialista sobre dos problemas de Lucí, entre os que se incluía o da Granxa porcina.
Curiosamente, pouco máis tarde apróbase por unanimidade unha MOCIÓN DE URXENCIA
presentada polo Grupo Socialista para apoiar as denuncias formuladas por este grupo político
diante dos organismos antes referidos.
2-Marzo-2004: Axentes de SEPRONA visitan as instalacións da Granxa e emiten un informe
moi revelador sobre as súas actividades contaminantes.
7-Abril-2004: O Delegado Provincial da Consellería de Sanidade de A Coruña envía un escrito
ó Alcalde de Teo no que, entre outras cousas, di:"(...) comunícolle que deberán da-las
instruccións oportunas para soluciona-lo problema, aplicando as medidas correctoras
axeitadas, en base ás competencias que lle son propias ós municipios en materia de
protección da salubridade pública segundo lexislación (entre outra: Lei 7/1985, de 2 de Abril,
de Bases de Réxime Local;, Lei 14/1986, de 25 de Abril, Xeral de Sanidade; Real Decreto
2414/61, de 30 de novembro, Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e
Perigosas). Esta actividade e outras do seu concello poderán estar suxeitas ó disposto no
vixente regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, polo que se
deberá tramita-las correspondentes clasificación das actividades establecendo no seu caso as
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medidas correctoras que procedan, así coma na licencia municipal; así mesmo e en base ó
Planeamento Urbanístico dese concello, determinarase a compatibilidade do uso na zona
concreta.'”.
14-Abril-2004: Informe do SEPRONA foi remitido as Delegacións Provinciais das
Consellerías de Medio Ambiente e de Política Agroalimentaria.
15-Abril-2004: SEPRONA envía un oficio ó Concello de Teo no que notifica a este que
"teniendo conocimiento que por parte del grupo Municipal Socialistas de Teo han presentado
denuncias por vertidos y eliminación de animales por medio de incineración en diversos
organismos a la vez que ante este Servicio, en el día de la fecha (9-abril-04) ha cursado
denuncias e informe ante las Delegaciones Provinciales del Medio Ambiente y Política
Agroalimentaria de A Coruña, contra la explotación de ganado porcino "Excorrigal S. L. ', sita
en Paredes, Lucí, Teo... ".
3-Maio-2004: Delegada Provincial da Consellería de Medio Ambiente remite unha
notificación á Concello de Teo con data 3-Abril-2004, precedido dun escrito asinado pola
mesma autoridade no que se di literalmente: ".. significándolle que a devandita actividade está
dentro do marco das súas competencias e pregándolle que nos informe das actuacións
levadas a cabo e da resolución que adopte. "
Xuño-2004: Gran mortandade de peixes no río Santa Lucía. Estáse a determinar a orixe da
mesma nos laboratorios dos organismos autonómicos competentes. SEPRONA fai unha nova
visita ás instalacións da citada Granxa Porcina e emite un novo Informe. Grupos políticos da
oposición teense (Socialista e Nacionalista) e Asociación de Pescadores, pronúncianse
publicamente e esixen solucións.
Xullo-2004: Grupo Municipal Socialista leva o tema ó Parlamento de Galicia a través dunha
iniciativa a cargo do Deputado Socialista Miguel Cortizo, para que se pronuncien ó respecto
os máximos responsables autonómicos das Consellerías da Xunta afectadas.
9-Xullo-2004: Grupo Municipal Socialista dirixe un escrito ó concello de Teo (rexistro entrada
n° 1725) no que esixe unha actuación decidida por parte do alcalde e Xunta de Goberno de
Teo, para solucionar definitiva e satisfactoriamente este problema.

ACORDO:
Instar ó Alcalde Armando Blanco e á Xunta de Goberno do Concello de Teo a que, en uso
das súas competencias legais según a normativa vixente, proceda a cumplir de maneira
efectiva e áxil o esixido no escrito do Grupo Municipal Socialista que foi entregado no
rexistro xeral do concello o 9 de xullo de 2004, número de entrada 1725, e que se adxunta coa
presente moción, e que, literalmente di na súa solicitude final:
"SOLICITAMOS (o Grupo Municipal Socialista), se teña presentado este escrito e se proceda
sen máis dilación a:
1. Incoar de maneira inmediata, ou no seu caso proseguir co expediente relativo ás denuncias
presentadas polas deficiencias da granxa porcina mencionada, tomando as medidas necesarias
para a corrección das mesmas, procedendo, no seu caso, á revogación da licenza concedida, e
posterior clausura da devandita actividade.
2. Que se lles dea traslado (ós membros do Grupo Socialista) das actuacións que se vaian
derivando no presente procedemento polas súas cualidades de membros desta corporación,
así como nas súas condicións de denunciantes “".

Debate:
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Explica o Sr. Concelleiro Leis Carlés que ven motivada porque se presentou unha denuncia e
o equipo de goberno non fixo absolutamente nada ata que eles presentaron esta moción e que
quere manifestar os seus parabens polo bo funcionamento do Seprona.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o BNG xa denunciou no seu momento o gran
verquido que provocou unha enorme mortandade de peixes e que quere reivindicar o traballo
que se fixo desde o BNG.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares expón que se están dando os pasos para a resolución do
asunto, que foi a Policía Local e Norcontrol e que é un tema importante que hai que subsanar
seguindo os pasos necesarios.
O Sr. Alcalde dirixíndose ó Sr. Leis Carlés dille que minte máis que fala, porque o Concello
está a tramitar o expediente que está a disposición de tódolos grupos e que iso é máis difícil
que ir á prensa e sacar unha noticia. De seguido o Sr. Alcalde le informe da Policía Local
sobre trámites realizados e estado do mesmo.
O Sr. Concelleiro Leis Calés expón que o importante é resolver o problema, problema que
trouxo ó Pleno o PSG-PSOE.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que xa para debatir o rogo que teñen presentado
que non quero xa que se me conteste e pregunta ¿Os donos son os mesmos que xa foron
sancionados?.
O Sr. Alcalde expón que pensa que non houbo queixas dos veciños e que non sabe se o dono
é o mesmo e lee escrito sobre condena de multa de 7.500.000 das antigas pesetas sendo o
acusador o Concello e remata dicindo que non pode afirmarlle que este señor sexa o mesmo
propietario.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez expón que ó final faise política de feitos consumados, que
é o que se fai neste Concello, e agora temos un couto que era dos mellores e vai quedar cinco
anos sen troitas.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por seis votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (2), e nove votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), acorda rexeitar a moción.

18º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE CAMPAÑA INFORMATIVA PARA DAR A
COÑECER OS CONTIDOS DA CONSTITUCIÓN EUROPEA.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Educación e Cultura.
Dada conta da moción referenciada que copiada literalmente, di o que segue:
“” Exposición de motivos:
A Unión Europea (UE) é a historia dun éxito colectivo que permite ós seus membros convivir
en paz, democracia e desenvolvemento económico e social. Neste marco, España, desde o seu
ingreso o día 1 de xaneiro de 1986, foi un dos países máis beneficiados pola súa participación
no proceso de construcción europea.
O pasado 1 de maio, a Unión levou a cabo a súa maior ampliación, pasando de 15 a 25
membros, que se convertirán en 27 a curto prazo. O ingreso dos novos estados foi unha
oportunidade correctamente aproveitada para construir a gran casa común europea.
Necesariamente, a ampliación debe de ir seguida da profundización. Por elo, a adopción da
primeira Constitución Europea na recente Conferencia Intergubernamental presentou o paso
adecuado e indispensable en tal senso, abrindo a porta á culminación da unión política.
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A Constitución Europea -elaborada pola Convención convocada ó efecto de maneira
transparente- permitirá que a Unión sexa máis democrática e máis eficaz ó responder ós
grandes retos do século XXI e ás demandas da cidadanía, fomentando un orde internacional
democrático, unha globalización xusta, a democracia e os dereitos humanos, a igualdade, o
pleno emprego e a integración e a preservación do medio ambiente, entre outros moitos
elementos esenciais que inclúen, tamén, o aumento da presencia das rexións e os municipios
na UE.
Por elo, é unha boa noticia que a Constitución fora finalmente adoptada, entre outros factores,
gracias á actitude constructiva do Goberno de España, decisiva á hora de desbloquear a súa
aprobación. A Constitución é un gran avance para Europa e un éxito para o noso país, que
preservou satisfactoriamente a súa presencia nas institucións da Unión e recuperou o seu
papel central no liderato da mesma.
Agora compre que a cidadanía sexa informada exhaustivamente sobre do contido da
Constitución Europea, establecéndose un amplo debate nacional que culmine nun referendo
para proceder á súa ratificación. Así darase ás mulleres e ós homes do noso país, que segue a
estar á cabeza do europeísmo, a oportunidade de decidir directamente o futuro da Unión
Europea da que son cidadáns.
Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista de Teo somete á
consideración do Pleno esta Moción, para que este adopte o seguinte acordo.

ACORDO:
Iniciar unha campaña informativa institucional no termo municipal de Teo para dar a coñecer
os contidos da Constitución Europea, contribuir a un debate xeral positivo e posibilitar que os
veciños/as do concello se sintan partícipes e protagonistas desta nova Europa.””

Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés explica que pensa que o debate europeo é necesario en tódolos
paises; que trátase dunha campaña institucional, non partidista, e que se presenta a moción
coa finalidade de que os veciños poidan actuar de forma máis consecuente cando teñan que
pronunciarse.
O Sr. Alcalde dirixíndose ó Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que pon vostede os carros
diante dos bois, e que non teñen un só exemplar desa Constitución e que o goberno de
vostede vai facer un referendum e entón pouca credibilidade lle está a dar.
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez expón que a campaña institucional debe ser neutral e
organizada polo responsable, engadindo que o primeiro que figura na exposición de motivos
coarta as opinións que cada quen poida ter, se o imos someter a referendum non se pode
desde unha institución facer unha asunción partidaria e tendenciosa dunha determinada
opción. Continua sinalando que o último parágrafo antes do acordo ”agora compre que a
cidadanía sexa informada exhaustivamente sobre do contido da Constitución Europea,
establecéndose un amplo debate nacional que culmine nun referendo para proceder á súa
ratificación”, o único culmen do debate posible é a ratificación. 
Que se debe ser neutral como institución e permitir que a xente coñeza os temas e finalmente
sinala que é a primeira vez que ve unha moción autoalabándose da opción dun grupo de
goberno; que estamos falando de temas serios e non poden ser utilizados dunha forma
partidaria e por último tal e como está a situación económica das arcas dos concellos
considerase que desde logo son as institucións que convocan o referendum as que deben
financialo, per non desde logo un concello nestas circunstancias.
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O Sr. Concelleiro Parajó Liñares expón que esperará a ver o texto da Constitución e por agora
o Concello non debe facer nada.
O Sr. Alcalde expón que non a van apoiar.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que eles son europeístas e ata agora tiñan claro que o PP
iba apoiar a Constitución europea; engade que a moción non forma parte da campaña
institucional que debe ser neutral e que non pode misturarse todo no mesmo saco da maneira
demagóxica que fixo a Srª. Bugallo.
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez expón que o único que ven mesturado é a moción
presentada, que foi acusada de facer demagoxia e que o Sr. Alcalde debe pedir respecto para
tódolos membros da corporación, que ela só pediu aquí liberdade de opinión.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por dous votos a favor pertencentes ó grupo
municipal do PSG-PSOE (2), e trece votos en contra pertencentes ós grupos municipais do PP
(8), do BNG (4), e Mixto(1), acorda rexeitar a moción.

19º) DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DE 2002.

Dada conta do expediente da liquidación do presuposto do ano 2002 mediante a posta a
disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do Pleno, o Pleno queda enterado.

20º) DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO PRESUPOSTO DE 2003.

Dada conta do expediente da liquidación do presuposto do ano 2003 mediante a posta a
disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do Pleno, o Pleno queda enterado.

21º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA 10 Á 43 ÁMBALAS
INCLUSIVE.

Dada conta mediante a posta a disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do
Pleno das resolucións da Alcaldía números 10 a 43 de 2004, ámbalas inclusive, o Pleno queda
enterado.

Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún grupo tiña
algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración do Pleno,
consonte co art. 91.4 do R.O.F. 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés di que o seu grupo ten unha moción.

1.- MOCIÓN URXENTE DO PSG-PSOE SOBRE PRONUNCIAMENTO DO ALCALDE E
DO SEU GRUPO DE GOBERNO SOBRE DO SOLICITADO POLOS CONCELLEIROS
DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, MANUEL TALLÓN MESÍAS, GERMÁN
CONDE TARRÍO E CARLOS REGO JORGE SOBRE DAS SÚAS CONSTRUCCIÓNS
CON LICENZA DE GALPÓN (ESCRITO CON REXISTRO DE ENTRADA Nº 1805 DE
20-07-04).

O Sr.Concelleiro Leis Carlés da lectura á moción referenciada que copiada literalmente, di o
que segue:
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““Os abaixo asinantes, concelleiros do Grupo Municipal Socialista de Teo, MANUEL
TALLÓN MESÍAS, GERMÁN CONDE TARRÍO e CARLOS REGO JORGE, TENDO EN
CONTA QUE o concelleiro Manuel Parajó Liñares presentou no rexistro xeral do concello;
con data 14-07-04 (nº 1767), un escrito no que denuncia a suposta "situación de ilegalidade"
hoxendía da construcción da vivenda propiedade de D. Germán Conde Tarrío en 1986 con
"Licenza de galpón" e no que solicita "verifique lo expuesto y se inicie el oportuno expediente
de reposición de la legalidad vulnerada dando cuenta del mismo al Pleno”, ademáis, de "la
dimisión inmediata" del interesado,
DECLARAN QUE:
1.- Poseen vivendas unifamiliares con terreo circundante, respectivamente, nos lugares de
Caxade(Luou), Fixó (Calo) e Mazas(Calo).
2.-Estas vivendas foron construidas co procedemento habitual utilizado naquel entón pola
Corporación Municipal para estes casos, isto é, unha "Licenza de galpón" concedidas pola
Comisión Permanente Municipal con datas, respectivamente, de 26 de febreiro de 1983 (Sr.
Tallón), 29 de maio de 1986 (Sr. Conde) e 15 de novembro de 1989 (Sr. Rego).
3.- As devanditas "licenzas de galpón" eran a fórmula administrativa auspiciada e practicada
por aquelas corporacións municipais de Teo, ata o punto de que o concelleiro de urbanismo
se encargaba mesmo, con esa licencia, de delimitar a ubicación da construcción da vivenda,
desprazándose persoalmente ó solar, como o poden atestiguar tódolos veciños/as de Teo que
solicitaron permisos de construcción naquela época..
4.- Ata que nos anos 1991/92 en que se empezaron a pedir os proxectos básicos; ata que nos
anos 1994/95 se esixiron os proxectos de execución e ata que en 1996 non se puxeron en
práctica as Normas Subsidiarias en Teo (aprobadas polo Corporación en data 30 de outubro
de 1996), esta era a única forma que utilizaba a Corporación para conceder os permisos de
construcción de vivendas unifamiliares.
5.- Dous investigadores da USC, Severino Fernández Abel e Fernando García Pazos nuns
traballos de investigación publicados a finais dos 90 chegan a afirmar o seguinte:

"En Teo a preocupación urbanística non existeu ata fai uns catro anos, sendo ata entonces a
construcción libre pois só un 8% das edificacións para vivenda foron acompañadas da súa
correspondente licencia e case sempre en casos de vivenda multifamiliar. "(Ordenación
espacial do mundo rural no periferia da cidade de Santiago ante o impacto urbano).
"La evolución en la construcción aparece ligada a diversos factores entre los que destacamos
los siguientes:
a) Políticas de planeamiento. La escasez de recursos de los municipio rurales y la posibilidad
de poder incrementar los ingresos, explican que las autoridades locales recurren a la atracción
de la población dando todo tipo de facilidades para la construcción de viviendas, dejando a un
lado todo tipo de planificación del territorio e incluso favorecen de forma soterrada el
incumplimiento de las normas mas elementales existentes en materia de urbanismo. Este tipo
de política es la realizada en Teo hasta 1989 y que de alguna manera todavía continúa en
Ames, permitiéndose una edificación descontrolada que provocaría graves problemas en las
dotaciones de servicios que hacen que se tomen desde 1989 una serie de medidas
conducentes a una adaptación a las normas de planeamiento provinciales vigentes.
(..)(Análisis de la desruralización en un espacio de la comarca de Santiago: el hábitat como
elemento transformador del paisaje).

MANIFESTAN QUE:
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1. Utilizaron este mecanismo como meros administrados confiando na boa fe e no bo criterio
na aplicación legal en materia urbanística por parte das Corporacións de Teo daquela
exercentes e competentes.
2. Teñen e mantiveron sempre a convicción persoal de que estaban a actuar correctamente
porque ese era o procedemento administrativo que as autoridades municipais de Teo
utilizaban nestes casos.
3. Naquela época non desempeñaban ningún cargo institucional na Corporación de Teo, e,
polo tanto, non houbo situación de "abuso da autoridade" nin de "uso ilegal do cargo
público".

SOLICITAN DO SR. ALCALDE DO CONCELLO DE TEO:
1.- Se, dada a súa condición de edil desde 1987, ten constancia persoal de que este
procedemento da "Licencia de galpón" para a concesión de permisos de construcción de
vivendas unifamiliares era ou non unha práctica xeneralizada (por non decir única) no
concello de Teo, ata polo menos os anos 1991/92 en que se comezou a pedir os proxectos
básicos. (Os proxectos de execución, como xa se mencionou anteriormente, non se esixiron
en Teo ata os anos 1994/95).
2.- Se ten constancia de que, durante estes anos e ata o momento presente, algunha persoa ou
concelleiro da corporación de Teo formalizou algunha denuncia, verbal ou escrita, sobre desta
práctica e utilizou os resortes legais adecuados para “iniciar o oportuno expediente de
reposición da legalidade vulnerada dando cuenta al Pleno" contra dalgún veciño/a que
edificara a súa vivenda baixo este sistema de "Licencia de galpón'”.
3.-Se ten constancia de que máis concelleiros desta Corporación, como moitos outros
cidadáns teenses, se atopan na mesma situación de poseer vivendas construidas con
"Licencias de galpón”.
4.- Se como Alcalde do concello de Teo e autoridade responsable de velar polo cumprimento
da legalidade vixente, tivo algún tipo de actuación para "repoñer a (presunta) legalidade
vulnerada" sen discriminacións de ningún tipo.

ESIXEN DO SR. ALCALDE DO CONCELLO DE TEO:
1.- O seu pronunciamento explícito por escrito da situación legal ou ilegal actualmente das
vivendas dos subscribintes.
2.- O cumprimento da legalidade vixente como Alcalde de Teo no caso de que se determine
que as vivendas referidas, propiedade destes corporativos socialistas, asinantes do presente
escrito, están hoxendía en situación de ilegalidade.
3.- En caso contrario, (no suposto de que estas vivendas non estean hoxe en situación de
ilegalidade), a explicación pública da situación e a correspondente desautorización, tamén
pública, das persoas ou concelleiros que fixeran manifestacións nos medios de comunicación
acusando de "situación ilegal" estas obras e que interpuxeran por estas razóns denuncias
contra de calquera dos interesados.””

Sometida a votación a urxencia é aprobada por unanimidade dos quince concelleiros
presentes na sala pertencentes ós grupos do PP (8), BNG (4), PSG-PSOE (2) e MIXTO (1),
polo que se inclúe na orde do día.

Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que se trae aquí un debate introducido por alguén ó
amparo do Sr. Alcalde de Teo ( respóstalle o Sr. Alcalde que iso non é certo) e que ese debate
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non favorece ós veciños de Teo. Engade que se introduce este asunto por un tema persoal
según declaracións públicas dunha persoa que está incluso a denunciar ós membros do seu
propio grupo e que él fixo xestións no seo do equipo de goberno para apaciguar este tema
que non interesa ós veciños e que a pataca quente a ten o Sr. Alcalde porque existe un escrito
onde se lle solicita a reposición da legalidade e remata dicindo que os teñen a súa disposición
para atender este tema.
O Sr. Alcalde expón que él non sabe de que fala.
Pregunta o Sr. Concelleiro Leis Carlés ¿Cando vai respostar á denuncia presentada por feitos
de fai dezaoito anos?. Resposta o Sr. Alcalde que non o sabe.
Pregunta ¿Vostede cre que ningún membro do equipo de goberno non ten licenza de galpón?
, e engade que no tema da información que non lles consta ningunha Xunta de Goberno
Local para ver a información e que cando eles solicitan información se lles poñen
impedimentos de todo tipo, así só lles permite o acceso á documentación dos últimos quince
anos e sinala que teñen un recurso de reposición.
Pregunta ¿De onde sae a foto da denuncia? O Sr. Alcalde respóstalle que a él que lle pregunta,
que é unha guerra na que él non pinta nada, é cousa de vostedes.
Por último sinala o Sr. Concelleiro que queren saber cando lles vais respostar ó escrito
asinado por tres membros do PSG-PSOE. Resposta o Sr. Alcalde que o prazo para respostar é
de tres meses.
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez expón que o Sr. Noriega vive en aluguer, o Sr. Iglesias
non é propietario de vivenda e o Sr. Sisto e ela teñen tódolos permisos posible, e remata
engadindo que isa non é a súa guerra.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que él non ten nada e polo tanto está en regla e que
para rematar con toda ista demagoxia dicir que o Inteo non denunciou nin denunciará a
ningún veciño de Teo, que isto quede claro. Inteo denunciou a Germán Conde por galpón e
cerramento porque é un chalé e ten moitos metros e que caduca cando remata a obra do
chalé, que hai que ver a data do catastro e remata dicindo que os veciños de Teo saben que
non van ter problema ningún pese á demagoxia dalgún.
O Sr. Alcalde expón que lle da pena isto que está a facer de denunciar a todos e que isa
reunión que solicitou que se lle dixo que se vostedes teñen o problema vostedes a deben
solicitar, engadindo que vostede non quere arreglar os problemas senón mantelos nunha
problemática que descoñecen porque antes o habitual pensa que eran as licenzas de galpón e
que agora pretende imputarlle a realización da denuncia e das fotos, que non ten nada que ver.
Continua dicindo que isto é inconcebible que poida pasar nunha corporación municipal, que
antes todo o mundo fixo licenzas de galpón e que a él non o pode culpar de nada nin metelo
no medio diste asunto e que damos vergonza nesta corporación meténdonos cos veciños e
entre os concelleiros.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que o debate non o introduciron eles senón alguén que
forma parte do equipo de goberno.
Sinala o Sr. Alcalde que formará parte cando sexa posible.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o problema político xenerouno o Alcalde e vostede
debe respectalo como Alcalde. 
Sinala o Sr. Alcalde que o que él debe facer non lle lo vai a dicir el.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o Sr. Alcalde debe contestar que vai facer vostede
coas licenzas de galpón e que acudirán incluso ó Fiscal do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia en tanto non resposte á denuncia presentada.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que que él sepa antes desta data nunca houbo
ningunha denuncia entre concelleiros, ata que chegou o señor do PSG-PSOE que entrou
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como elefante en cacharrería; acto seguido da lectura a un dictame dun abogado segundo
manifesta.
Continua sinalando que deixando ós veciños de Teo a parte os cales o PSG-PSOE quere
implicar, que o Inteo é un partido responsable ós que algúns queren marxinar.
O Sr. Alcalde sinala que da pena e que pasaron moitas corporacións desde que está aquí e
nunca pasou nada diste tipo e que él non vai solucionar o problema que teñen montado e que
isto non debía chegar ós puntos que eles queren levalo e que dan pena.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío expón que as súas obras están totalmente rematadas desde fai
anos e que hai concelleiros do PP sensibilizados e que lle tocou a él e soamente se pode ser vil
e despreciable cando se fai unha cousa como ista.

Votación e resultado:
Sometida a votación o Pleno do Concello por dous votos a favor pertencentes ó grupo
municipal do PSG-PSOE (2), nove votos en contra pertencentes ós grupos municipais do PP
(8), e do Mixto (1), e catro abstencións do grupo municipal do BNG (4) acorda rexeitar a
moción.

22º) ROGOS E PREGUNTAS.

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez pregunta verbalmente:
1ª)-. Respecto do Cruceiro de Cepeda, ¿ En qué situación se atopa, existe algún tipo de
medida?.
Resposta o Sr. Alcalde que rompeuno un coche e se está en trámites para que se faga a
reparación por conta do interesado.
2ª)-. Respecto do tema do alcantarillado dos Verxeles, ¿Cales son os criterios para acceder a
isto?. Resposta o Sr. Alcalde que está pensado que salga para tódolos sitios pero dependerá
dos recursos presupostarios.

O Sr. Concelleiro Sisto Edreira pregunta verbalmente:
1ª) Algúns cruces son moi perigosos e non se sabe a prioridade de paso, así en Recesende/
Campo de Fútbol e que non custa nada marcar liña prioritaria.
Resposta o Sr. Alcalde que está para pintar neste e noutros dous lugares.
Engade o Sr. Concelleiro que no tema de limpeza das cunetas, que debe priorizarse nas zonas
máis graves.
No asunto no Consello Escolar Municipal quere sinalar que non se pode traer unha moción
que diga o que di a lei. Sinala o Sr. Alcalde que pedirán informe á Educación e xa se verá.
No asunto da contratación das brigadas de incencdios pregunta ¿Cómo se fai?. Por Secretaría,
de orde do Sr. Alcalde, se informa que segundo se lle informou se fixo en base ó criterio de
experiencia nestes traballos polo persoal.
Sinala o Sr. Concelleiro que se prima a experiencia, pois que se especifique como.

O Sr. Concelleiro Leis Carlés, sinala que veu carteis do Plan Galicia e pregunta:
1ª) ¿En que consiste o Plan Galicia en Teo?
Resposta o Sr. Alcalde que non sabe senón será de obras do plan provincial de obras e
servizos ou de obras da Deputación e que non sabe quen os puxo, que él non os puxo.
Sinala o Sr. Concelleiro que aquí hai carteis do Plan Galicia e o Alcalde non sabe de que obras
son.
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O Sr. Alcalde sinala que veu o cartel antonte e non sabe quen o puxo e cando o sepa xa o
dirá.
2ª) ¿ Como está o asunto da Ponte de Sestelo? Resposta o Sr. Alcalde que mañán van o
notario para sinatura.
3ª) No tema da agricultura ecolóxica pregunta ¿Cómo está?
Resposta o Sr. Alcalde que se está facendo o proxecto, sobre 100.000.000 das antigas pesetas
e que igual compran unha leira pegada ó polideportivo de Calo.
                                                                                      
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa
sendo as catorce horas e cincuenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico,
de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo
remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 28 DE SETEMBRO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 28 de setembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez,
co obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez ( con retraso).
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Manuel Tallón Mesías.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR,
DO: 27.07.2004.

O Pleno por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete que legalmente o
compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.

2º) MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO P.P. SOBRE O PLAN GALICIA.

Incorpórase ó Pleno neste intre a Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da moción do PP, á emenda
presentada polo BNG na comisión informativa e á emenda transaccional presentada polo PP
que consta no expediente e que se reproducen de seguido:

1



Moción do PP:
“”  O Consello de Ministros, na súa reunión celebrada na cidade da Coruña o 24 de xaneiro
de 2003, aprobou un ambicioso plan de actuacións - coñecido como "Plan Galicia" - co fin de
darlle un pulo decisivo ó desenvolvemento social e económico da nosa Comunidade, e así
contrarrestar os negativos efectos derivados da catástrofe ocasionada polo afundimento do
buque "Prestige". 
Este compromiso adquirido polo Goberno do Estado con Galicia abrangue unha serie de
actuacións en diversos sectores, cunha incidencia moi especial no desenvolvemento das
infraestructuras viarias, ferroviarias e portuarias. Así, o Plan:

a. Contempla a construcción de dúas novas autovías (Pontevedra-A-52 e Chantada-Monforte)
e o acurtamento de prazos en outras cinco (entre as que destacan a Autovía do Cantábrico, a
Santiago-Lugo e a Ourense-Lugo), que afectan ás catro provincias galegas e ás súas zonas
costeiras cantábrica e atlántica así como ás zonas do interior.

b. Supón a construcción de case 1.000 novos quilómetros de liñas de alta velocidade
ferroviaria, con tres novos tramos (Ferrol-Bilbao, Lugo-A Coruña e Ponferrada-Monforte) e a
construcción en dobre vía e alta velocidade do treito Lubián-Ourense. Todo elo para lograr
que Galicia estea comunicada con Madrid en menos de tres horas e que as sete principais
cidades se conecten entre elas nunha media de trinta minutos.

c. Compromete a execución do porto exterior da Coruña, unha das obras de enxeñería
portuaria máis importantes e complexas de toda a fachada atlántica europea.

Un Plan, en definitiva, que, unido ás actuacións previstas no Plan de Dinamización
Económica aprobado pola Xunta de Galicia o 23 de xaneiro de 2003, supón un investimento
total de case 15.000 millóns de euros e constitúe sen dúbida o factor de desenvolvemento
social e económico máis importante da historia de Galicia.
Así o teñen percibido os sectores sociais e económicos do noso país, coincidentes todos eles
en afirmar a transcendental importancia deste Plan para o progreso de Galicia así como en
sinalar a necesidade de facer un seguimento serio e rigoroso do avance no cumprimento das
actuacións comprometidas.
En consecuencia, cómpre salientar que o Plan Galicia non constitúe unicamente un
compromiso institucional co desenvolvemento da Comunidade Autónoma, senón que está a
formar parte xa de tódalas decisións estratéxicas que os distintos sectores económicos
adoptan en relación co noso país. En efecto, este Plan ten xerado unhas expectativas de
crecemento económico, de mellora radical das infraestructuras e de atracción de
investimentos que están a ser contempladas nas súas estratexias de futuro polas empresas
galegas e foráneas.
Todo isto fai do Plan Galicia un dos principais instrumentos dos que dispón o noso país para
garantir a creación de emprego e riqueza, e a conseguinte mellora das condicións de vida e do
benestar de tódolos galegos e galegas nestes vindeiros anos.
É importante subliñar que neste primeiro ano de vixencia do Plan Galicia, os prazos
anunciados se están a cumprir e os avances na tramitación das actuacións son cada vez máis
visibles. Así: 

d. No eido do ferrocarril: 
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 - No Eixo Atlántico máis do 41% dos quilómetros se atopan en execución ou en servizo.
- No tramo de AVE Santiago-Ourense, tódolos treitos están xa licitados, por un valor superior
os 1.000 millóns de euros.
- O tramo Lugo-Ourense está pendente da declaración de impacto ambiental.
- O tramo Ourense-Vigo, trala definición do trazado que conectará estas cidades en menos de
trinta minutos, atópase no trámite de consultas previas medioambientais.
- No tramo Ourense-Lubián, cun investimento estimado de máis de 1.600 millóns de euros, xa
está rematado o trámite de información pública.
- Os tramos Lugo-A Coruña, Ponferrada-Monforte e Ferrol-Bilbao (AVE Transcantábrico)
atópanse en redacción do estudio informativo.

e. En materia de autovías:
- Na autovía do Cantábrico, tres tramos xa están en execución (en obras ou en licitación), 6
tramos en redacción do proxecto e os restantes 5 en licitación de proxecto.
- As autovías de conexión co aeroporto de Santiago e co porto da Coruña están xa en
execución.
- Nas autovías Santiago-Lugo e Ourense-Lugo xa rematou o trámite de información pública e
están pendentes da declaración de impacto ambiental.
- As novas autovías Pontevedra - A-52 e Chantada-Monforte están ámbalas dúas en redacción
do estudio informativo.

f. As obras do porto exterior da Coruña xa están licitadas no BOE do 25/2/2004, no que
supón un magnífico exemplo da eficacia da colaboración interinstitucional entre a
Administración do Estado, a Administración Autonómica e os Concellos.

Estes avances supoñen unha ratificación do compromiso adquirido polo Estado, e están a
contribuir á xeración de confianza nos sectores sociais e económicos, confirmando así as
expectativas creadas un ano atrás.
O Plan Galicia é un compromiso do Estado con tódolos galegos. Neste senso, a nova
situación política consecuencia dos resultados das eleccións do pasado 14 de marzo supón
unha nova oportunidade para que este compromiso sexa ratificado expresamente polo
Goberno, contribuíndo deste xeito a disipar calquera tipo de incertidume (que soen estar
asociadas habitualmente ós procesos de cambio de goberno), e reiterando os elementos de
confianza necesaria na acción eficaz de tódalas Administracións con responsabilidade no
desenvolvemento destas actuacións, fundamentais para o progreso de Galicia.
Ante todo o exposto é polo que se formula a seguinte MOCIÓN:
"O Concello de Teo insta ó Goberno do Estado a:
1. Amosar a súa total dispoñibilidade para colaborar na procura da máis áxil, eficaz e
completa execución dos compromisos contemplados no Plan Galicia.
2. Ó compromiso e o apoio do Presidente do Goberno de España á recuperación de Galicia e,
se fose posible, anticipando e mellorando os contidos, prazos e investimentos previstos polo
anterior Goberno de España no Plan Galicia.””

Emenda do BNG:
“” O Concello de Teo demanda do Goberno do Estado que asuma nos orzamentos do ano
2005 e seguintes as consignacións orzamentarias necesarias para atender as actuacións
previstas no “Plan Galicia”, na contía e prazos acordados na Comisión Non Permanente do
Parlamento Galego creada para realizar o seguimento e avaliación do desenvolvemento do
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“Plan Galicia” e do “Plan de Dinamización Económica de Galicia”, na súa reunión do día 28
de xullo de 2004.””

Emenda transaccional do PP:
“”O  Concello de Teo demanda do goberno do Estado a execución orzamentaria do Plan
Galicia no ano 2004 e que asuma  nos orzamentos do ano 2005 e seguintes as consignacións
orzamentarias necesarias para atender as actuacións previstas no Plan Galicia, na contía e
prazos acordados na Cormisión Non Permanente do Parlamento Galego creada perra realizar
o seguimento e avaliación do desenvolvemento do Plan Galicia e do Plan de Dinamización
Económica de Galicia, na súa reunión do día 28 de xullo de 2004.””

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que na comisión informativa propuxeron a inclusión
dun novo apartado na moción aínda que facian fincapé de que a execución orzamentaria do
ano 2004 era moi difícil de concretar, aínda que a eles non lle supón ningún problema e
remata sinalando que admiten a emenda transaccional do PP.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que lle gostaría que o Sr. Alcalde lle indicara en que
consiste o Plan Galicia en Teo; ¿Que investimentos contempla?. Resposta o Sr. Alcalde que
non sabe exactamente o que temos do Plan Galicia. Continua sinalando o Sr. Concelleiro Leis
Carlés que o Plan Galicia en Teo son dous carteis que están polo concello e que a actuación
de saneamento en Lamas e ampliación de calzada foi ratificado nun Pleno anterior e en
ningún momento se falou para nada do Plan Galicia, e é máis e que isto non forma parte do
Plan Galicia senón do Plan de Dinamización de Galicia, engadindo que parece mentira que
vostede non se entere como Alcalde das obras e remata sinalando que presenten as emendas e
mocións formalmente confeccionadas desde o concello e non poñendo só o nome e a data.
Engade que eles tamén van facer unha emenda que contén unha serie de apartados que sería
unha emenda de adición, así como apartados dispositivos propón:

“3. Demandar do Goberno de España que nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2005
e seguintes, se contemplen os recursos financieros necesarios ata o máximo executable para
as actuacións recollidas no Plan Galicia. Así mesmo, establecer un cronograma de execución
que garanta o cumprimento dos prazos de remate comprometidos no Plan e, en relación coas
infraestructuras de comunicación, no acordo do Congreso dos Deputados de 22 de xuño de
2004: 
a) en materia de ferrocarril de alta velocidade:
- AVE eixo Atlántico ............................................ 2007.
- AVE Santiago-Ourense ...................................... 2006.
- AVE Ourense-Lugo ............................................ 2009.
- AVE Vigo-Ourense(por Cerdedo) ...................... 2009.
- Ave Lubián- Ourense .......................................... 2009.
- AVE Corredor Cantábrico .................................. 2012-2014.
- AVE Lugo- A Coruña ........................................ 2012-2014.
- AVE Ponferrada- Monforte ............................... 2012-2014.
- AVE Ferrol- A Coruña ....................................... 2009.
- AVE Vigo-Fronteira Portuguesa ........................ 2009.

b) en materia de infraestructuras viarias (autovías):
- Autovía do Cantábrico ...................................... 2007-2008.
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- Autovía Lugo-Ourense ....................................... 2008-2010.
- Autovía Lugo-Santiago ...................................... 2008-2010.
- Conexión Aeroporto de Santiago ....................... 2004-2005.
- Conexión Porto da Coruña .................................. 2005-2006.
- Autovía Pontevedra (A-52)  .............................. 2010.
- Autovía Chantada-Monforte ............................. 2010.

c) en materia de infraestructuras portuarias:
- Porto exterior da Coruña ................................. 2012.

4. Demandar do Goberno de Galicia que nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
para o ano 2005 e seguintes se contemplen os recursos financieros necesarios -ata o máximo
executable- das actuacións recollidas no Plan de Dinamización Económica de Galicia, cun
cronograma de execución que garanta o seu cumprimento nos prazos comprometidos polo
goberno galego, e se incorporen ó devandito Plan as seguintes obras dentro do Concello de
Teo:
- Plan Integral das redes municipais de Saneamento e Auga e de Recuperación das canles
fluviais, fontes e manatiais do municipio de Teo.
- Mellora da seguridade vial da estrada C-541, Santiago-A Estrada e Ordenación dos accesos
desde as urbanizacións existentes nas súas inmediacións, no tramo entre Os Tilos e
Catrocamiños.”.

Engade o Sr. Concelleiro que debemos facer un esforzo para esixir obras que fagan referencia
ó Concello de Teo.
O Sr. Alcalde sinala que non están de acordo e que o Sr. Leis só fai demagoxia, que sabe
vostede que está feito o proxecto ou anteproxecto da C-541 e remata sinalando que sempre
ten algo que dicir a todo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está claro que no Parlamento se puxeron números
sobre a mesa pero o PSOE de Madrid nos os quixo asumir e que está claro que o Plan Galicia
é un plan para toda Galicia polo que tense que aprobar pois beneficiará a todos.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que a proposta do PP responde a un acordo
parlamentario, pero non lle parace lóxico mezclar outro tipo de cuestións; que están dispostos
a facer un Pleno onde se traten os temas do concello e que na comisión informativa  non se
dixo nada por parte do PSG-PSOE e que pensa que a emenda presentada agora polo
PSG-PSOE desvirtua a proposta presentada polo BNG, que está orientada, a do BNG, a
ratificar un acordo parlamentario.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que se está  a falar de dúas cousas, o Plan de
Dinamización Económica de Galicia e o Plan Galicia; que cren que é o momento oportuno
para lembrar que existe o Concello de  Teo, porque o que se vai facer e que foi aprobado por
unanimidade non facia referencia ó Plan Galicia.
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez sinala que a súa proposta trata do Plan Galicia, pero que
non ten nada que ver co Plan de Dinamización Económica de Galicia e remata sinalando que
non se poden mezclar dúas cousas distintas.
O Sr. Alcalde sinala que o Sr. Concelleiro Leis Carlés cre todo o que fala, que non o entende e
que quere dicirlle que cando se presentou ese proxecto foron tamén outros e a consellería foi
a a que dixo que se facia ise; eles tomaron a decisión de facer iso porque o consideraron
oportuno e é mentira que o Concello de Teo non presentase proxectos.
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O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que hai un acordo plenario onde se solicita diñeiro
para Teo no Plan Galicia. Que hai polémica co Plan Galicia porque hai que poñer moito
diñeiro e agora non se quere poñer e que o que hai que facer en Galicia hai que facelo e punto,
e non levarse para outro lado, e que os prazos para a súa execución sexan os mínimos.

Votacióne resultado:
Sometida a votación a moción presentada polo grupo municipal do PP coa emenda
presentada polo grupo do BNG e a emenda transaccional do PP, o Pleno do Concello con
trece votos a favor pertencentes ós grupos municipais do PP (8), BNG (4) e Mixto (1) e catro
abstencións do grupo muncipal do PSG-PSOE (4), acorda:

Instar ó Goberno do Estado a:
1. Amosar a súa total disponibilidade para colaborar na procura da máis áxil, eficaz e
completa execución dos compromisos contemplados no Plan Galicia.
2. Ó compromiso e o apoio do Presidente do Goberno de España á recuperación de Galicia e,
se fose posible, anticipando e mellorando os contidos, prazos e investimentos previstos polo
anterior Goberno de España no Plan Galicia.
3. O Concello de Teo demanda do Goberno do Estado a execución orzamentaria do Plan
Galicia no ano 2004 e que asuma nos orzamentos do ano 2005 e seguintes as consignacións
orzamentarias necesarias para atender as actuacións previstas no “ Plan Galicia”, na contía e
prazos acordados na Comisión Non Permanente do Parlamento Galego creada para realizar o
seguimento e avaliación do desenvolvemento do “Plan Galicia” e do ”Plan de Dinamización
Económica de Galicia”, na súa reunión do día 28 de xullo de 2004.

Sometida a votación a emenda do PSG-PSOE queda rexeitada con nove votos en contra dos
grupos municipais do PP(8) e do Mixto(1) e con oito votos favor dos grupos municipais do
BNG(4) e do PSG-PSOE (4).
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez solicita explicación de voto e expón que ven asistindo a
iniciativas de que cando se pide algo ó goberno do Estado outro pide algo en relación ó
goberno de Santiago e que o BNG solicita con independencia do color do goberno.
O Sr. Alcalde en explicación de voto sinala que o seu voto negativo é por non presentar a
emenda na Comisión Informativa.

3º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE FESTIVOS LOCAIS PARA 2005.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que transcrita di:
Visto o Decreto da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais 181/2004,
do 15 de xullo ( DOG. núm: 148, do 02.08.2004 ), polo que se aproba o calendario laboral
para o ano 2005 na Comunidade Autónoma de Galicia, e correspondendo ó Concello facer a
proposta de dous días festivos locais para o ano 2005, propoño ó Pleno do Concello a
adopción do seguinte acordo:

1º) Propoñer como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2005 os seguintes días:
-. Xoves día 5 de maio de 2005: Festividade da Ascensión.
-. Venres día11 de novembro de 2005: San Martiño.
2º) Remitir certificación deste acordo á Xunta de Galicia.
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Debate: Sen debate.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros
que legalmente o compoñen pertencentes ós grupos municipais do P.P.(8), do BNG(4), do
PSG-PSOE(4) e do Mixto(1), acorda aprobar a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

4º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DO CONVENIO MARCO DO
PARQUE COMARCAL DE BOMBEIROS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que transcrita di:
Visto o documento obrante no expediente nomeado: Modificación do convenio marco de
colaboración entre a Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, a Deputación
Provincial da Coruña e os Concellos de Santiago de Compostela, Ames, Boqueixón, Brión,
Padrón, Rois, Teo, Val do Dubra e Vedra, sobre o parque comarcal de Bombeiros de Santiago
de Compostela, sendo o seu obxecto a modificación no convenio marco asinado con data 27
de setembro de 2001 das cláusulas 3ª  ”construcción dun edificio para o Parque de Bombeiros
de Santiago”, cuarta ”ampliación do cadro de persoal do Parque de Bombeiros de Santiago”,
e novena, manténdose en vigor todo o previsto no citado convenio e non modificado en
virtude da presente.
O contido literal das modificacións é o seguinte:
Cláusula segunda: Modificación da claúsula 3ª do convenio inicial: Construcción dun edificio
para o Parque de Bombeiros de Santiago.
A cláusula terceira do convenio marco, queda redactada do seguinte xeito: Estando ubicado o
parque de bombeiros nunha instalación provisional, as tres administracións acordan financiar
a construcción dun edificio para este fin, nas seguintes porcentaxes:
-. Deputación Provincial: 40%.
-. Xunta de Galicia: 40%.
-. Concello de Santiago: 20%.
O Concello de Santiago aportará o solo necesario e licitará a construcción, coa aportación
financeira expresada das demais administracións.
A estes efectos o Concello de Santiago aportará o proxecto arquitectónico do edificio,
proxecto que deberá ser aprobado polas tres administracións, como trámite previo á súa
licitación.
O orzamento máximo desta actuación será de 2.379.591 Euros.
A contratación terá carácter plurianual, de acordo co ritmo previsto de execución da obra,
realizando as administracións as súas aportacións de acordo co sinalado no correspondente
convenio de execución.
Cláusula terceira: Modificación da cláusula cuarta do convenio inicial: Ampliación do cadro
de persoal do Parque de Bombeiros de Santiago.
Na actualidade a plantilla orzamentaria do Corpo de Bombeiros de Santiago é de 57
bombeiros.
Para atender as necesidades deste servizo na súa extensión ós concellos que se expresan na
cláusula primeira deste Convenio, considérase necesaria a ampliación do cadro de persoal en
19 bombeiros adicionais.
Esta ampliación do cadro de persoal financiarase da seguinte forma:
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-. Deputación Provincial: 40%.
-. Xunta de Galicia: 40%.
-. Concellos estipulados na cláusula primeira: 20%.
Unha vez certifique o Concello de Santiago a cobertura do seu cadro de persoal primitivo,
xurdirá automaticamente a obriga de aportar a citada financiación e realizarase a medida que
se vaian incorporando os novos efectivos a partir dos expresados 57 bombeiros, na
proporción correspondente a esta incorporación.
Os expresados Concellos de Ames, Boqueixon, Brión, Padrón, Rois, Teo, Val do Dubra e
Vedra, ingresarán a súa aportación no Concello de Santiago, en proporción a súa poboación a
data primeiro de xaneiro de cada ano, segundo os datos dos padróns de habitantes.
A Xunta de Galicia, a Deputación Provincial e os citados concellos ingresarán trimestralmente
no Concello de Santiago a súa aportación á financiación da ampliación do cadro de persoal,
unha vez o Concello de Santiago acredite mediante certificación as aportacións que
corresponden a cada administración para cada trimestre, tanto no referido a gastos de persoal,
como a  gastos de financiamento do parque.
Ademais do incremento do cadro de persoal, a Xunta de Galicia, a Deputación e os concellos
enumerados nesta cláusula financiarán o incremento de gastos correntes que se deriven deste
incremento, na mesma proporción que este incremento de 19 persoas representa sobre o
cadro de persoal básico do Concello, 57 persoas, o que representa un 33,33%.
Os gastos de financiamento do Parque de Bombeiros, na actualidade, ascenden a 127.772
euros.
Polo tanto as expresadas entidades, excepto o Concello de Santiago, aportarán anualmente ó
Concello de Santiago, en concepto de incremento de gastos de funcionamento correlativos ó
incremento de plantilla a cantidade de 42.586 euros, equivalente ó 33,33% dos gastos de
funcionamento imputables ó cadro de persoal básico, correspondendo 17.034 euros da
expresada cantidade á  Xunta de Galicia, outros 17.034 euros á Deputación da Coruña e 8.517
euros ó conxunto dos concellos, actualizándose estas cantidades anualmente de acordo co
IPC fixado para cada exercicio.
A expresada financiación, no caso de que o incremento de plantilla non se produza nun só
exercicio, aboarase proporcionalmente ó expresado incremento.
Cláusula cuarta: Modificación da cláusula novena do convenio inicial.
A cláusula novena do convenio marco, queda redactada do seguinte xeito:
O presente convenio ten o carácter de convenio marco, polo que o convenio de
desenvolvemento correspondente á construcción do edificio deberá seguir os mesmos
trámites de fiscalización, compromiso de gasto e aprobación que o presente convenio.
De non haber denuncia do convenio con antelación dun ano á extinción do convenio inicial
ou das súas prórrogas, a prórroga producirase de xeito automático por período quinquenal.

Por todo o que propoño ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
1º) Ratificar o contido da modificación do convenio marco de colaboración entre a
Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, a Deputación Provincial da Coruña e
os Concellos de Santiago de Compostela, Ames, Boqueixón, Brión, Padrón, Rois, Teo, Val
do Dubra e Vedra, sobre o parque comarcal de Bombeiros de Santiago de Compostela.
2º) Remitir certificación deste acordo á Deputación da Coruña, á Xunta de Galicia e ó
Concello de Santiago de Compostela.

Debate:
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Pola Alcaldía explícase que este asunto xa se levou a Pleno por case tódolos concellos da
Mancomunidade.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que aínda que se incremente o custo é necesario o
servizo.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros
que legalmente o compoñen pertencentes ós grupos municipais do P.P.(8), do BNG(4), do
PSG-PSOE(4) e do Mixto(1), acorda aprobar a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

5º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓN URXENTE NA PONTE DE SESTELO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
O Sr. Tallón Mesías da lectura á moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares por cuestión de orde sinala que no último Pleno quedouse en
non ler as mocións si se deban as copias coa convocatoria.
O Sr. Alcalde sinala que se quedou en que non se lian as mocións posto que xa son
sobradamente coñecidas por toda a Corporación e o que está a facer o Sr. Concelleiro Tallón
Mesías é un desprezo á Corporación.
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías sinala que vai ler por respeto ós veciños presentes porque
pode haber xente que non sabe onde está a ponte; le a moción que copiada di:

“” A ponte de Sestelo está situada no parroquia de Rarís. É unha  vía de
comunicación importante para as aldeas de Sestelo, Bouñou, Pazo, Caxade, etc., xa que
constitúe o principal enlace coa  estrada provincial Bertamiráns-A Ramallosa.
Ista ponte está afectada desde fai varios anos por dous grandes problemas:
- Presenta un notable deterioro na súa estructura que vai a máis co paso do tempo.
- Constitúe un risco evidente para os vehículos e viandantes pola súa estreitura e por estar
localizada ó remate dunha curva en pendente.

Xa na anterior lexislatura o concelleiro do Grupo Socialista, Manuel Tallón, interesouse
repetidas veces pola súa situación. Froito destas xestións foi o acordo unánime da anterior
corporación teense polo que se facultaba ó alcalde Armando Blanco para facer as xestións
oportunas de adquisición dunhas leiras colindantes como requisito previo imprescindible
para levar a cabo as obras de reforzamento e ensanchamento da ponte.
O alcalde Armando Blanco chegou a anunciar na súa propaganda electoral dos últimos comicios
municipais que "os terreos xa están comprados e redactado o proxecto.".A realidade
hoxendía dos feitos entra en contradicción con ista afirmación.
Na presente lexislatura, case como un tema recurrente, o Grupo Municipal Socialista fixo
varias preguntas ó alcalde sobre da cuestión e mesmo varios rogos para que se
solucionara definitivamente o tema. Case sempre a resposta do alcalde foi "estáse nelo”,
“ista semana xa queda solucionado”.,etc. O tempo pasaba e aínda na última sesión
plenaria do pasado martes 27 de xullo, o Grupo Socialista de novo se interesou polo
asunto e a resposta do alcalde Armando Blanco foi: "mañán  xa imos ó notario”.
Ó día de hoxe, a situación da ponte segue exactamente igual: non se lle pagou á
propietaria dos terreos colindantes, non se pechou a operación diante do notario  e un
engadido máis que preocupante: a ponte segue deteriorándose e nas últimas semanas
aínda se abríu un pouco máis.
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Compre, pois, actuar coa máxima dilixencia para solucionar un problema que, pola
desidia municipal, está a provocar un fondo malestar entre o colectivo veciñal afectado.

ACORDO:
Instar ó goberno municipal a que sen máis dilacións, nun prazo non superior a 15 días desde
a adopción diste acordo, se proceda a:
1. Ultimar as xestións administrativas necesarias para o desbloqueo da situación, isto  é:
pagar á propietaria das leiras colindantes e materializar notarialmente a adquisición.
2. Redactar un proxecto técnico do obra a realizar que teña como obxectivos
prioritarios o ensanchamento e reforzamento da estructura da ponte.
3. Habilitar con carácter de urxencia a correspondente partida orzamentaria para financiar
as obras.
4. Sacar a concurso a execución do proxecto.
5. Levar a cabo a execución das obras coa maior prontitude posible antes da chegada do
inverno.”.

Debate:
Rematada a lectura sinala que o Alcalde mentiu e que o que mente é un mentireiro e pide
expresamente que conste en acta iso; engade que a finca foi pagada o 24 de agosto e que lle
pide ó Sr. Alcalde que non minta, repite que a obra non está arranxada totalmente polo que
propoñen que se faga a obra definitivamente.
O Sr. Alcalde sinala que dalle pena e vergonza, pena de eles e vergonza por non cumplir os
acordos plenarios; que a leira está comprada e pagada, se está facendo o proxecto e vaise
facer, engade que caeu a ponte pero non foi por culpa deles porque se fixo unha obra fai
moitos anos e a terra onde estaba a canalización foi caendo.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que van apoiar a iniciativa, que xa é antiga; e que
pasou o de “estamos nelo” respecto de cuestións que presentan os grupos da oposición;
engade que no último Pleno acordouse axilizar o Pleno e non hai que dar lectura para que
fose áxil e queren presentar unha queixa por iso e que non é un desprezo polos veciños.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que quere preguntarlle ó Sr. Alcalde, ¿Está comprada?
Resposta o Sr. Alcalde que si; ¿Pagada? Resposta o Sr. Alcalde que si; ¿Cando se vai facer?
Resposta o Sr. Alcalde que se está facendo o proxecto definitivo para a ampliación para que
pase o autobús.
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías sinala que o Sr. Alcalde non só engana á Corporación senón
tamén ós veciños.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que seguen sen saber os prazos concretos de
execución e seguimos na dinámica de “estamos nelo”.

Votación e resultado:
Votos a favor:8, pertencentes ós grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.

6º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ASFALTADO E ADECENTAMENTO DO
APARCADOIRO E CONTORNOS DO CEMITERIO DE CALO.
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Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
“” O Padroado do cimeterio de Calo agrupa a máis de 1000 veciños/as desta parroquia
teense.
Recentemente, o pasado 25 de xaneiro, as instalacións deste camposanto foron
sensiblemente melloradas trala inauguración dun Tanatorio/Velatorio, gracias ós esforzos
veciñais e a contribucións económicas de diversas institucións públicas e entidades privadas.
Mais o proxecto veciñal quedou incompleto por canto todo o recinto exterior (zonas de
acceso e aparcamento, etc.) por falta de recursos económicos permanece sen arranxar. Esta
zona, ó ser de terra, en épocas de choivas, transfórmase nun auténtico lameiro que o fai
practicamente intransitable para as persoas e moi dificultoso para os mesmos vehículos.
Tras múltiples xestións dos membros da Xunta Directiva do Padroado coas autoridades
teenses, o alcalde Armando Blanco comprometeuse outras tantas veces a levar a cabo,
alomenos, o asfaltado da zona de aparcamento.
Unha vez máis, pasa o tempo, o alcalde incumple as súas promesas e a situación permanece
inalterada.
ACORDO:
Instar ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno para que coa maior axilidade
posible e en todo caso antes da chegada do inverno, proceda a:

1. Elaborar un proxecto técnico de acondicionamento de todo o terreo comunitario do
contorno do cimeterio no que se teñan en conta elementos como alumeado público, mobiliario
urbano, área de aparcamento, sinalización, etc. Antes de poñelo en práctica, compriría
consensuar o proxecto coa Xunta Directiva do Padroado e cos asociados/as.
2. Execución e desenvolvemento do devandito proxecto que, en todo caso, ha darlle
prioridade ó asfaltado da zona de aparcamento e de acceso ó tanatorio, antes da chegada do
inverno.”.

Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío explica que o Sr. Alcalde prometeu varias veces realizar
obras; pide que se asfalte o entorno e pide que se faga o proxecto técnico.
O Sr. Alcalde sinala que como sempre chegan tarde porque houbo unha reunión vecinal e a
obra está feita.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que presentaron varios peros a esta iniciativa na
comisión informativa porque podería estenderse a outros, e que existía o tema de que era un
terreo privado; remata sinalando que a van apoiar.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que xa o dixo na comisión informativa, que quere que
quede claro que ninguén lle vai dicir o que hai que pedir para as parroquias e menos para
Calo; engade que hai que medir o asunto porque é un terreo privado e que era máis partidario
de facelo a nivel subvención e que vai votar en contra e que está asfaltada a parte de diante e
non sabe quen o fixo, pero debe facelo o Patronato.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que non sabe se está feito ou non, pregunta ¿Se as
cousas fánse soas é moi raro non?, e que se é algo privado pois hai outras vías como
convenios, subvencións, etc.
O Sr. Alcalde sinala que xa se falou diso polo Sr. Concelleiro Parajó e que a Alcaldía ten
noticias de que está feito o trozo de diante para aparcar pero que non dixo que a fixeran eles.
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O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que pediría que se teña moito coidado nestas cousas
para non xenerar desigualdades con outros existentes noutros sitios.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que debía facerse vía subvención por existir un
interese social polo que se lles podería axudar.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que conste en acta que o Sr. Concelleiro Castroagudín
dixo que o fixo o Patronato.
O Sr. Alcalde sinala que non dixo iso, que dixo que lle pregunten ó Patronato.

Votación e resultado:
Votos a favor:8, pertencentes ós grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.

7º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS EN OSEBE, A PEDREIRA,
VILAVERDE E RIOTINTO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción, que transcrita di:

“Os lugares de Osebe, A Pedreira, Vilaverde e Riotinto, na parroquia de Calo, teñen unha
poboación aproximada duns 500 habitantes. Aínda que existen algúns núcleos de
poboación tradicionais, hoxendía o panorama urbanístico da zona caracterízase pola
presenza de multitude de vivendas unifamiliares con algún agromo de pequenas
urbanizacións de chaléts.

Por outra banda, esta parte do Concello de Teo singularízase polos seguintes fenómenos:
- É unha zona profundamente afectada polo novo trazado do ferrocarril de velocidade alta
Vigo-A Coruña.
-Está atravesada nun dos seus laterais polo Camiño Portugués.
- A estrada N-550 actúa como linde territorial e liña de separación co resto da parroquia
de Calo.
-É pouco significativo desde o punto de vista cuantitativo a presencia de poboación
foránea: a maioría da xente vive aquí desde varias xeracións atrás.

Precisamente, a fenda aberta co novo trazado do ferrocarril que, entre outras cousas,
supuxo a incomunicación práctica entre a zona de Vilaverde e o resto dos núcleos do
arredor, obriga a facer un esforzo por parte das autoridades municipais para tratar de
compensar estas eivas e outras derivadas dunha crónica situación deficitaria de servizos
básicos como auga, alcantarillado, rede viaria, zonas de lecer, etc.
ACORDO:
Instar a que o goberno municipal, dentro dun Plan de Investimentos Municipal para o que resta
de lexislatura e de acordo coas disponibilidades orzamentarias, leve a cabo de maneira
progresiva as seguintes obras, previa negociación cos interlocutores sociais da zona:
1.- A PEDREIRA
1.1.- Zona da estrada A Pedreira-Ameneiro:
- Ensanchar e asfaltar esta estrada.
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- Extender a rede de auga municipal e alcantarillado a tódalas casas que se atopan ó longo deste
vial. Ata o de agora só se viron beneficiadas tres ou catro casas. O resto quedaron
inexplicablemente sen servizo.

1.2.- Zona da estrada de Biduido.
- Arranxar de forma eficiente e definitiva esta estrada. Este vial viuse moi afectado polo
tránsito de camións das obras do ferrocarril. Despois de múltiples denuncias veciñais e de
iniciativas do GRUPO SOCIALISTA, foi obxecto de varias intervencións por parte das
autoridades municipais teenses. O resultado final foi unha chapuza e un auténtico despilfarro de
fondos públicos para non solucionar nada: hoxendía a estrada segue a fundirse en varias zonas.
Nalgunha presenta afondamentos de máis de 30 cm., que posiblemente afectaron ás
conduccións do alcantarillado. Compre ademais, reforzar os laterais con gavias de cemento para
que a estrada non se "desintegre", como está a ocurrir, e que xa provocou varios accidentes
automobilísticos.
- Por en funcionamento a rede de alcantarillado. As conduccións están colocadas pero sen servizo
porque non están conectadas coa rede xeral. Os veciños/as puxeron os cortos, mais levan máis dun
ano sen servizo. Diante dunha pregunta do GRUPO SOCIALISTA nun Pleno sobre este
problema, o alcalde limitouse a contestar en tono ameazante: "O que enganche sen
permiso municipal bótaselle un camión de formigón no tubo ".
- Substituir poste da luz pública no cruce coa estrada que vai a Ameneiro.

1.3.- Zona a carón do viaducto e lindeiro con Ames:
- Arranxar a ponte sobre do regato de Raíces: o pretil foi derrubado por un camión e aínda
segue así.
- Levar auga e alcantarillado ás 4 casas que existen a carón do regato de Raíces.
- Limpar e adecentar o Camiño do Montañés.

1.4.- Zona da nova estrada de desviación do ferrocarril.
- Esixir dos organismos competentes (Ministerio de Fomento, Deputación Provincial, etc.,) a
realización dos compromisos pendentes: iluminación na ponte, mellorar o alumado no resto
do vial, solucionar os empozamentos, reparar pavimento na curva e instalar marquesiña do
bus na zona do inicio do tramo, etc.

1.5.- Zona do interior do núcleo.
- Adecentar e mellorar todo o percorrido do Camino Portugués por esta parte.
- Levar auga da traída.
- Por en funcionamento a rede de sumidoiros: teñen a tubería do alcantarillado
colocada pero non hai conexións coas casas.
- Asfaltar a estrada antes de que cheguen as choivas porque as obras do alcantarillado
a deixaron nunhas condicións lamentables. Estamos a falar, polo demáis, dun tramo
importante do Camiño  Portugués.

2.- RIOTINTO .
- Extender a rede de auga pública.
- Instalar a barandiña na parte do escalón do río: hoxendía plantexa un serio perigo para coches e
viandantes.
- Drenar o río e limpar determinadas zonas de matorreiras que aparecen nos laterais da
ponte.
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- Reemplazar a barandiña de ferro actual por outra de pedra.
- Asfaltar a estrada deste tramo do Camino Portugués entre a ponte e a estrada da Casalonga:
tamén presenta un aspecto penoso polas obras do alcantarillado.

3. - OSE BE
- Instalar marquesiña  no cruce da nova estrada coa antiga da estación de Osebe.
- Ampliar a rede de auga e alcantarillado desde o cruce da aldea de Osebe ata a saída da
rotonda de Picaelgallo.
- Ampliación e adecentamento da pista que vai desde Osebe á rotonda de Picaelgallo.
- Arranxar o problema da arqueta que está levantada e reventada no estrada que vai a Picaelgallo,
no cruce de Osebe.
- Extender rede de auga e alcantarillado á aldea vella de Osebe: hai unha promesa electoral do
Grupo de Goberno de que se iba por o tubo (parece ser que Fomento realizaría esta obra) a través da
vía do ferrocarril para conectar coa rede xeral que vai polo río.
- Adecentar núcleo interior da aldea vella de Osebe.
- Levar  auga ó Castañal.
-Arranxar arqueta fundida posiblemente polos pasos dos camións no zona de O Castañal.
- Extender rede de alcantarillado ás 4 casas fronte ó Bar "Moar" que quedaron sen este servizo.

4. - VILAVERDE
- Extender a todo o núcleo a rede de auga (a conducción está interrumpida pola vía do
tren)  e alcantarillado. A metade aproximadamente da aldea ten alcantarillado e a outra metade
quedou sen el polo famoso problema de que está máis baixa a aldea que a rede xeral
que vai seguindo o curso do río. A solución deuna o alcalde nun Pleno cando o
GRUPO SOCIALISTA se interesou polo tema: "ou subimos a aldea, ou baixamos o río ".
- Arranxar a barandiña da Ponte dos Muíños sobre do Río Tinto.
- Recuperar os tres muíños e adecentar os contornos nas ribeiras do río.
- Cumplir a promesa para que o bus de liña  regular chegue ata as proximidades da
aldea.”.

Debate:
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío explica que ista zona está moi condicionada por diversas
obras, así por exemplo polas obras do AVE, e que o que están a pedir é que realicen
determinadas actuacións.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que é unha moción demasiado amplia e incompleta e
creará un problema case seguro a un futuro goberno por esta serie de promesas, aínda que
votarán a favor. Engade que é fundamental a recuperación medioambiental que se faga
despois das obras do Ave e o tema dos muiños que son privados, pero habería que facer unha
recuperación do entorno dos muiños de Vilaverde e que con anterioridade á limpeza do río
que se faga un estudo de avaliación ambiental, e remata sinalando que apoian a moción con
esas observacións que acaba de dicir.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares expón que estamos coa música de tódolos días porque xa
viñeron co mesmo vinte veces; que primeiro que se o auga e o alcantarillado e unha vez
conectados se asfalta, e entón presentan a moción; sinala que na zona de Biduido hai que
asfaltalo e pregunta ¿Para qué?. Saben que pasan camións grandes por alí para que se vai
asfaltar agora, e que piden cousas que xa están máis que vistas e estudiadas polo goberno
municipal, que todas istas obras estánse levando a cabo e os veciños o saben polo que vai
votar en contra.
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O Sr. Alcalde sinala que está de acordo co dito polo Sr. Parajó, que moitas obras están feitas e
as que non fáranse cando conten con dotación presupostaria, pero que estes señores poñen
no panfleto que poñen por aí o que din eles, e sinala que se farán cando se poida pero non
cando o digan vostedes.
Engade que vostedes só fan oportunismo ou demagoxia, que nos estamos a traballar e
vostedes dan a lata, e remata dicindo que o equipo de goberno é suficientemente competente
para resolver os problemas de Teo, e que non chegan dous nin tres presupostos deste concello
para facer todo o que piden vostedes.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que isto non é demagoxia.
O Sr. Alcalde sinala que lle está dicindo que non as van asfaltar porque o pidan vostedes e
despois ter que romper todo para que se fagan as conexións; engade que cos presupostos
municipais e co que lles dan nos plans non pode facer máis e que hai que rebachear se é unha
necesidade dos veciños.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que o Sr. Alcalde non entende ó Partido Socialista; que
isto son as necesidades e que hai que ver como resolvelas.
O Sr. Alcalde sinala que eles as necesidades as saben perfectamente, e o Sr. Conde pregunta
onde están os proxectos, respostando o Sr. Alcalde que non é necesario en moitos casos, que
son cousas da Alcaldía.

Votación e resultado:
Votos a favor: 8, pertencentes ós grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.

8º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE HOMENAXE INSTITUCIONAL E PARA OBRAS
DE ACONDICIONAMENTO DE RECINTO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción sobre: “Proposta homenaxe institucional anual a Ánxel
Casal, alcalde de Santiago na II República, cuxo cadáver apareceu nunha gavia da estrada
Santiago-A Estrada, na zona de Montouto. E proposta para levar a cabo obras de
acondicionamento no recinto onde se atopa o monolito que sinala o lugar exacto do achádego
do cadáver deste ilustre persoeiro galeguista”, que transcrita di:

” Nunha das curvas de Montouto erguese actualmente un monolito de pedra que sinala o
lugar onde apareceu asasinado o 19 de xullo de 1936 o alcalde galeguista de Santiago durante
a 2º República, Ánxel Casal.
Ánxel Casal Gosenje, foi un dos fundadores das Irmandades da Fala, director e
propietario da editorial NÓS  e membro e benefactor do Seminario de Estudos Galegos.
Ademais do seu inquebrantable compromiso coas causas galeguista e democrática, foi sobre
de todo unha persoa dunha enorme e recoñecida talla humana. Del chegou a decir Castelao:
“Ánxel Casal fixo por Galiza máis que todos nós”. O19 de xullo de 1936 apareceu o
seu cadáver, xunto co de Pepiño Areosa, militante das XX.SS, nunha gavia da estrada
Santiago-A Estrada na zona de Montouto na parroquia de Cacheiras, víctima da
intolerancia, a barbarie e a sinrazón.
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Fai algúns anos, por iniciativa dun grupo de galeguistas encabezados por D. Avelino Pousa
Antelo, localizouse o lugar exacto onde apareceran estes cadáveres e alí ergueuse un monolito
conmemorativo. Desde aquela tódolos anos o 19 de xullo lévase a cabo un sinxelo e
emotivo acto cívico de rendemento de homenaxe a Ánxel Casal, organizado polo
Fundación Castelao. Recoñecidos escritores e persoeiros galeguistas como o citado
Avelino Pousa, Xosé Fernández Abella, David Otero, Xosé Mª Monterroso Devesa,
Xosé Luis Bóveda, etc., e familiares directos de Ánxel Casal, así como
representantes das forzas políticas democráticas de Teo (coa excepción inexplicable
do Alcalde Armando Blanco e da formación política gobernante en Teo), participan neste
evento que ten a intención de lembrar a este ilustre persoeiro galeguista e expresar
simbolicamente a través da súa figura e do seu sacrificio a inutilidade dos que con aquel
bárbaro acto pretenderon impedir a perdurabilidade e transcendencia da súa testemuña a
través do tempo. Ánxel Casal segue vivo, con máis  forza se cabe, nas conciencias de
todos aqueles que seguen a esforzarse día a día por acadar unha sociedade galega máis xusta,
máis libre e máis solidaria.

Máis hai algo que chama a atención nestes actos cívico-sociais de homenaxe a Ánxel Casal:
1. A ausencia sistemática do Alcalde Armando Blanco ou de representantes da súa formación
política.
2. O esquecemento crónico das autoridades municipais teenses respecto do coidado do
monolito conmemorativo e o seu contorno.

Xa o 10 de xaneiro de 2003, o portavoz daquela do Grupo Municipal Socialista,
Manuel Tallón, presentou unha moción no Pleno da Corporación de Teo no que manifestaba a
súa preocupación polo estado de abandono do recinto por parte das autoridades
municipais, ata o punto de que, só os desvelos altruistas e xenerosos de persoas
como Avelino Pousa, Xosé Fernández Abella, David  Otero, etc., permiten que o
lugar teña  regularmente uns ramiños de flores e permaneza mínimamente coidado.

Obviamente, todo quedou en saco roto. Nen sequera o principal mandatario teense
asistiu este ano(como  os anteriores) ó  acto organizado pola Fundación Castelao.
Nen sequera unha representación do seu Partido se dignou a facer acto de presenza.

ACORDO:
Instar ó alcalde Armando Blanco a:
1. Encargar a técnicos ou persoas competentes o proxecto para levar a cabo unhas obras
no recinto do monolito que dignifiquen o conxunto de acordo co significado político e social
do mesmo.
2. Adoptar as medidas pertinentes para dispor dun mantenemento regular e axeitado
do recinto.
3. Organizar cada ano un acto conmemorativo da personalidade de Ánxel Casal a iniciativa
da corporación municipal en colaboración coa Fundación Castelao. Ademais de
facer un acto institucional coa participación do conxunto da Corporación, dos membros
da Fundación Castelao, de familiares de Ánxel Casal, de persoeiros invitados e da
sociedade teense en xeral, suxerimos a idea de organizar unhas xornadas para dar a
coñecer, analizar e debatir a figura de Ánxel Casal, coa posibilidade de acompañalo de
exposicións relacionados co persoaxe e/ou coa coxuntura histórica, concursos escolares
sobre do tema, etc.
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4. Crear unha bolsa para realizar unha publicación sobre da vida e obra de Ánxel Casal
para distribuir entre as entidades asociativas de Teo e o colectivo escolar.”.

Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta, ¿Sabe o Sr. Alcalde quen foi Anxel Casal?.
Resposta o Sr. Alcalde que o finado do meu pai foi quen encontrou o corpo, pero vostede ten
que facer isa pregunta porque é o intelixente de turno.
Engade o Sr. Concelleiro que lle fai isa pregunta porque non entende porqué non vai ningún
membro do equipo de goberno a ise acto e que ise acto institucional esixía a presenza dun
membro do equipo de goberno e saben que foron avisados por escrito con tempo, que é unha
falta de repeto institucional. Engade que se saben quen foi Ánxel Casal é lamentable que o
lugar se atope como está e que unha moción similar xa foi presentada con anterioridade e non
fixeron nada; piden que se faga un proxecto acorde co interese político e social do sitio, que
se adecente e se aproveite a figura de Ánxel Casal para dalo a coñecer na cidadanía teense e
finalmente que se creara unha beca.
O Sr. Alcalde sinala que quere facerlle dúas puntualizacións, con todo o respeto a este señor,
sobre a súa inasistencia: Que o Alcalde se non pode ir non ten porqué darlle ningunha
explicación a vostede e que xa lle dixo que a leira do monolito cre que é privada e eu non me
meto nunha leira de propiedade privada e o Concello nunha propiedade privada non vai facer
nin proxecto nin limpeza, con tódolos repetos a este señor, porque non se atreve; que o faga o
que queira co permiso do propietario, e que ista resposta xa se lle dou e van seguir na mesma
liña e que niste momento non se está no momento de facer o que vostedes din.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o Alcalde non ten xustificación para non apoiar
ista moción, que polo feito de que sexa propiedade privada non se pode dicir que non se fai,
que hai que negociar e que lle falta niste punto xenerosidade ó Sr. Alcalde.
Engade que niste tipo de temas ó BNG sóbralle xenerosidade, sexa quen sexa, porque non hai
represaliados de primeira e de segunda, que todos son víctimas dunha situación que non se
debe volver a repetir.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que pensa que podería chegarse a un consenso entre
tódolos grupos no seu momento, non por iniciativa dun só grupo, que está disposto a entablar
conversacións con tódolos grupos niste tema.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que o Sr. Alcalde non acaba de dicir se é publica ou
privada a leira, e que aínda sendo privada algún tipo de permiso debe haber na colocación e
mantemento do monolito, algún tipo de consentimento tácito debe haber, e pide que o
Alcalde faga xestións.
Que tamén piden un acto conmemorativo e isto non ten nada que ver coa propiedade,
engadindo que o Sr. Alcalde institucionalmente representa ó Concello e debe darlles conta
distes actos institucionais e que podería ir calquera membro do equipo de goberno se non
pode ir o Sr. Alcalde.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez expón que vai sendo hora de que a Corporación tivese
xenerosidade para resolver determinados problemas; que concreticen e se faga un
recoñecemento institucional ós represaliados por parte desta Corporación, que se reuna a
Xunta de Portavoces, e remata sinalando que no seu día o goberno tomou un acordo que nin
sequera executou.

Votación e resultado:
Votos a favor:8, pertencentes ós grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
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Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.

9º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE EXPLICACIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL
SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCEIRA DO CONCELLO E ADOPCIÓN DE
MEDIDAS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da moción sobre: “Explicación do goberno municipal sobre a
situación económico-financieira do Concello de Teo e conseguinte adopción de medidas”,
que copiada di:

”Con respecto á situación económico-financeira do Concello de Teo, o Grupo Municipal
Socialista califica a información da que dispón ó respecto, de fragmentada e incompleta.
Por parte do Goberno Municipal apréciase unha falta absoluta de transparencia ó respecto
e uns comportamentos políticos que invitan razonablemente á preocupación. A saber:
1.- O Grupo de Goberno e o Grupo Mixto aproban uns orzamentos no Pleno
extraordinario de 22 de abril dos correntes, cos seguintes comentarios do Informe de
Intervención:
- Recoñécese que se incumple o establecido no artigo 168.4 da Lei de Facendas Locais, “por
canto o orzamento debe ser presentado ó Pleno antes do día 15 do mes de outubro do
ano anterior ó que se trate. "
- Afírmase que "considerase totalmente insuficiente a cota tributaria da taxa pola
recollida de lixo, xa que os gastos soportados polo Concello supoñen máis dun 100% das
previsións do padrón da referida taxa, polo que, atendendo ó disposto no art. 24 da Lei
Reguladora das Facendas Locais (..) debería procederse á súa modificación, para así non
crear un desfase orzamentario considerable...”.
- Considérase que "debería incoarse o procedemento para a elaboración e aprobación da
Relación de postos de traballo".
- Admítese un remanente de tesourería negativo (débeda) da liquidación do orzamento
do exercicio 2002, de 327.640 euros. Para compensar este déficit "está previsto proceder a
varias operación de crédito”. Por outra banda, aínda non se sabe con exactitude a canto
alcanza a débeda real acumulada, tal e como se recoñeceu neste Pleno. De maneira extraoficial
barállase unha cantidade aproximada ós 200 millóns das antigas pesetas.

2.- Na Memoria Explicativa e no Informe Económico-Financeiro do orzamento xeral
para o 2004, entre outras cuestións, compróbase que:
- Non se adxunta un Plan de Investimentos desglosado tal como esixe a normativa legal
vixente. Só se di: "Están previstos outros investimentos en infraestructura
(saneamento, auga, vías públicas, etc.) que carecen de denominación específica e que
serán definidos durante o exercicio mediante a redacción dos oportunos proxectos de
obra. ".
- Anúncianse varias operacións de crédito por un valor total de 3.259.640 euros para
compensar o déficit do remanente de tesourería do exercicio de 2002; para o
financiamento anticipado dos investimentos cofinanciados coa Xunta; para o
financiamento da parte correspondente ó Concello dos gastos da urbanización San
Sadurniño e para investimentos en Infraestructuras básicas de competencia municipal
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(neste caso vaise solicitar un crédito por importe de 2.292.000 euros a amortizar en 16
anos).
3.- Para poder negociar o crédito a Lei de Facendas Locais esixe, previamente, a
aprobación polo Pleno do Concello dun Plan de Saneamento. Ata o de agora, o Grupo
de Goberno non presentou ningun proxecto.
4.- Non se convocou a Comisión Especial de Contas tal como esixe o ROF (art. 127) e a LALG
(art. 66) para aprobar as contas do exercicio 2002 e 2003.
5.- Existen informes desfavorables do Consello de Contas relativos a exercicios anteriores
nos que se deixaba ver, nalgún caso, un desfase financeiro.
6.- No pasado Pleno ordinario do mes de xullo, o Grupo Municipal Socialista presentou dúas
mocións sobre a débeda municipal e sobre do Plan de Investimentos e o seu Programa de
Financiamento. Sen ningunha explicación, estas mocións foron rexeitadas polos Grupos
Popular e Mixto.
7.- No mesmo Pleno de 27 de xullo incluíronse na Orde do día por parte do Goberno
municipal, dous puntos (nº 19 e 20) titulados, respectivamente, "Dación de conta da
liquidación do presuposto de 2002"e "Dación de conta da liquidación do presuposto de
2003". Pois ben, sobre disto aconteceu o seguinte:
- Non se nos informou nada sobre as devanditas contas. O alcalde Armando Blanco limitouse a
sinalar os expedientes.
- Os grupos da oposición non tivemos tempo para examinar axeitadamente a documentación.
- Entre os datos extraídos con posterioridade (cando tivemos acceso ós expedientes),
salientamos os seguintes:
- Non figura a lista detallada de acreedores do 2003.
- No Informe de Intervención que se adxunta ó Informe de Liquidación do
Orzamento dos exercicios 2002 e 2003, afírmase en ámbolos dous casos: "A liquidación
axustase ós libros de contabilidade que serviron de base para a súa elaboración. Fóra da mesma
quedan as obrigas pendentes de recoñecer pertencentes ós exercicios 2002 e 2003 e
anteriores que se é o caso deberán ser obxecto dun Recoñecemento Extraxudicial de
Crédito para a súa imputación ó exercicio 2004”. No Informe da Liquidación do
Orzamento do exercicio 2002, engádese: "Do mesmo xeito deberá actuarse con
respecto ós pagos imputados á conta de Pendentes de Aplicación Orzamentaria que
ascenden neste exercicio a 76.079,92 euros ".
- No orzamento de 2002 recoñécese un remanente de tesourería de 327.640,35 euros.
Asimesmo dise que antes do 2001 hai 110.110,19 euros pendentes de pago (entre 1989 e
2001).
- No orzamento de 2003 en troques preséntase un remanente de tesourería positivo de
448.074,42 euros.
En todo caso, esta cifra non corresponde coa realidade da situación económico-financeira do
municipio xa que está sen cuantificar o monto total da auténtica débeda municipal. Estas cifras
responden a unha contabilidade puramente orzamentaria que non ten por que coincidir (e de feito,
en absoluto coincide neste caso) coa situación económico-financeira do concello. De feito,
nesta contabilidade orzamentaria reflictida nestes informes non figuran as facturas
pendentes de pago, é dicir, non consta nada respecto da débeda acumulada.
8.- O Consello de Contas cita ó Concello de Teo entre os concellos que non presentaron as contas
nos anos 1998, 1999, 2000 e 2001. Do 2002 e 2003 aínda non ten datos este organismo.
ACORDO:
Instar ó goberno municipal a:
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1. Informar pormenorizada e documentadamente da situación económico-financeira do concello
a día de hoxe (débeda real, etc.).
2. Explicar con argumentos solventes o alcance, orixe e natureza desta débeda
recoñecida.
3. Presentar o Plan de Investimentos desglosado por partidas según o disposto nos art. 12 e 13 do
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril e art. 166.1 do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo) e do seu
Programa de Financiamento (según o art. 14 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril e
art. 166.2 do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo).
4. Convocar urxentemente a Comisión Especial de Contas para someter a debate e a aprobación,
se procede, as contas de 2002 e 2003.
5. Presentar a relación detallada de acreedores das contas do 2003.
6. Informar dos criterios políticos e fórmulas que ten previsto o goberno municipal para
compensar este remanente de tesourería negativo (débeda).
7. Se se opta por pedir un crédito, a Lei esixe a aprobación previa dun Plan de Saneamento.
Por conseguinte, compre que se definan xa os prazos, criterios políticos e directrices dese
futuro Plan de Saneamento que deberá ser aprobado, en última instancia, polo Pleno do
Corporación.”. 

Debate:
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías expón que a xente está sen cobrar e que agás dous ou tres
proveedores que cobran cantidades sustanciosas o resto non cobran.
Engade que a dación de conta das liqquidacións dos presupostos de 2002 e 2003 era
presupostaria, pero non financeira, saben que existe o chamado “economía do caixón” e que
representa débeda e que as contas xerais que lles van presentar seguro que sufren de
emerxencia financeira.
O Sr. Alcalde pregunta ¿Que vostede fai iso onde traballa?.
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías sinala que o responsable do Concello é o Alcalde e que a
bola de neve segue aumentando polo que lle insta ó que se di na moción; que lles preocupa a
situación financeira do Concello pola vocación de equipo de goberno que teñen.
O Sr. Alcalde expón que por encima de todo o que di vostede está o Consello de Contas que
fiscaliza, que xa lle chegou a convocatoria da Comisión Especial de Contas onde se verá a
situación económica do concello, que o concello non ten ningún crédito e que os acreedores
non están na porta pedindo que se lles pague, que no seu momento saberá o que se lle poda
dicir respecto da situación económica do concello e isa é a palabra que ten del para ese día
nesa comisión.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que xa se presentou varias veces a moción do plan de
saneamento.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non debía debatirse hoxe porque está convocada a
Comisión Especial de Contas para o día 13 de outubro, para o dictame das contas xerais de
2002 e 2003 onde figura a situación económica do concello.
Engade que hai unha cousa na que teñen razón os do PSG-PSOE, que hai máis dun mes e
medio que a xente non ven ó concello porque cobran por transferencia bancaria  e estráñalle
que veñan aqui a cobrar porque se paga por transferencia; que o outro día coa inauguración
da estrada da canteira o Sr. Presidente da Deputación dixo que non teñen cartos e dixo que o
concello que non estivera endebedado se lle deberian reducir as subvencións e agora o
representante do PSG-PSOE di que estamos moi endebedados e o Presidente da Deputación
di que o que non estea endebedado non vai recibir subvencións e remata dicindo que o que di
o PSG-PSOE é todo falso.
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O Sr. Concelleiro Tallón Mesías pregunta ó Sr. Alcalde ¿Cal é a débeda real do concello fai 15
días?. Resposta o Sr. Alcalde que neste momento non ten datos aquí; engade o Sr.
Concelleiro que no Correo Galego sae Teo como concello que non presentou unha serie de
contas e pregunta ¿É unha xestión correcta?.
O Sr. Alcalde sinala que non tiveron nin Secretario nin Interventor, sinalando o Sr.
Concelleiro que non se escude nos funcionarios e que os acreedores seguen a vir ó concello.
Sinala o Sr. Alcalde que parte do retraso desas contas ven pola falta deses funcionarios e  que
a débeda xa se lle dará no seu día.
O Sr. Concelleiro Tallón Mesías sinala que hai douscentos millóns das antigas pesetas sen
contabilizar e algunha empresa xa non quere traballar para o concello. O Sr. Alcalde  sinala
que lle diga cal é, que non faga demagoxia.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira expón que o endebedamento do concello non é garantía de
investimento e o Sr. Presidente da Deputación o dicía nese sentido, porque para obras
prioritarias debe endebedarse, non para financiar gastos correntes.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares pregunta ¿Cal é o concello de España que non está
endebedado?. Con respecto ó que di o BNG ten razón, o endebedamento faise para facer
obras tanto de saneamento como da casa do concello e todo iso e remata dicindo que non se
pode vir aquí e dicir que o concello está endebedado en setecentos millóns das antigas pesetas
porque non é verdade.

Votación e resultado:
Votos a favor:8, pertencentes ós grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.

10º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE ACORDO DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Xuventude e Deportes.
Dada conta directamente da moción sobre: “Suspensión definitiva do acordo da Comisión de
Goberno de 19 de xullo de 2004 sobre da adquisición de abonos do Deportivo da Coruña ou
difusión pública a través dun Bando da Alcaldía desta compra por parte do concello de tres
abonos do Deportivo da Coruña para o vindeiro Campeonato de Liga e establecemento de
procedementos transparentes e obxectivos para posibilitar que tódolos cidadáns teenses
poidan desfrutar do seu uso en igualdade de condicións”, e que copiada di:

“Na acta da Comisión de Goberno de 24 de outubro de 1996, figura o seguinte
acordo:"Visto escrito do R. C Deportivo de A Coruña n° 2081 de data 15-10-1996, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda realiza-la suscripción de 3
abonos de modo institucional co devandito Club, no prezo total de 192.000 pts., o que da
dereito, ademais do acceso que a estes corresponde, a enviar gratuitamente a un grupo
de 50 rapaces á localidade que designe o club, dúas veces por temporada (unha na 1ª volta da
competición de Liga e outra na 2ª). ".
Deste acordo dedúcese que ademais dunha motivación institucional, existía un interese
social engadido para a adquisición destes abonos, na medida que elo comportaba a invitación
a xoves teenses para asistir alomenos a dous partidos do Deportivo.
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Na  reunión celebrada o pasado día 19 de xullo de 2004, a Xunta de Goberno Local
de Teo tomou o acordo de "Adquirir como tódolos anos tres abonos (do Deportivo da
Coruña) a nome do Concello para a temporada 2004-2005”. Ista xuntanza celebrouse,
según está recollido na acta correspondente, a partir das 19 horas (7 da tarde). Obviamente, a ista
hora non están abertas as oficinas municipais e polo tanto, tampouco a dependencia
que leva o control do Rexistro de entrada da correspondencia. Por outra banda, na acta da
Comisión de Goberno non consta que se manteña o compromiso da para a invitación a
rapaces teenses para asistir a dous partidos do Deportivo. Polo tanto, desaparece o
interese social que figuraba no primeiro acordo da Comisión de Goberno de 1996.

Pois ben, no Rexistro de entrada do Concello de Teo  do día 19 de xullo  de 2004
(na mañán dese día ata as 15 h., como moito) aparecen tres escritos de formato,
redacción e tipografía idénticos, asinados polo concelleiro do Grupo Mixto, Manuel
Parajó Liñares (n º rexistro entrada 1798), e polos concelleiros do Grupo do PP,
Manuel Mata Iglesias (nº rexistro entrada 1799) e Antonio Castroagudín Valladares (n°
rexistro entrada 1802) nos que solicitan os devanditos carnés, pagados con fondos
públicos polo Concello de Teo, para os seguintes partidos de fútbol:
- Deportivo-Real Madrid (xornada 25 do 27 de febreiro de 2005), para Manuel Parajó Liñares.
- Deportivo-Atlético de Madrid (xornada 35 do 8 de febreiro de 2005) para Manuel Mata
Iglesias.
- Deportivo-Barcelona (xornada 29 do 20 de marzo de 2005) para Antonio
Castroagudín Valladares.
De todo o exposto pódense tirar as seguintes conclusións:
1. Non consta no acordo da Comisión de Goberno de 19 de xullo de 2004 que se manteña a
invitación a maiores para 50 rapaces teenses.
2. Os escritos dos devanditos concelleiros entraron no rexistro oficial do concello
antes de que a Xunta  de Goberno Local acordara a adquisición dos tres abonos.
3. Os escritos son absolutamente idénticos.
4. Os carnés son adquiridos co diñeiro de tódolos cidadáns teenses.
5. As reservas feitas por istes concelleiros fanse sen previo anuncio público para que
tódolos cidadáns de Teo teñan a oportunidade de solicitalos en igualdade de condicións e
facendo uso de información privilexiada a través dos seus cargos institucionais.
6. Compre suliñar que o concelleiro Manuel Mata recibe un soldo anual do concello  de 28.900
euros (4.797.400 pts + seg. social) por unha dedicación exclusiva sen ter ningún tipo
de delegación oficial da Alcaldía, e que o concelleiro Antonio Castroagudín dispón dun
salario municipal de 19.800 euros (3.286.800 pts., + seg. social), con dedicación
parcial, e tamén sen ter ningunha delegación oficial por parte do alcalde Armando Blanco.
Estamos diante, unha vez máis, dun novo caso (árbores autóctonas, xardiñeiros, etc.,) de uso
privilexiado e abusivo da condición de cargo electo e de servicios financiados con diñeiro
público. Algúns electos de Teo sequen a pensar que o concello é unha finca particular
que se pode administrar pensando exclusivamente no beneficio persoal.
¿Ónde está a exemplaridade dos cargos públicos diante dos seus concidadáns que
algún dos concelleiros nomeados tanto reclamaba nunha emisora de radio cando denunciou
a un concelleiro socialista por construir unha vivenda con "licencia de galpón" fai 18 anos?.
Xa no ano 2002 o portavoz socialista daquela corporación, Manuel Tallón, denunciara un
uso semellante destes abonos por parte do concelleiro Manuel Parajó.
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ACORDO:
Se proceda por parte da alcaldía a:
1.- Ou ben suspender definitivamente esta adquisición no caso de que non haxa
contrapartidas para que xoves teenses poidan asistir gratuitamente a partidos do R.C.
Deportivo da Coruña.
2.- Ou no caso de que se restituira esta posibilidade  para os rapaces teenses:
-Deixar sen efecto as tres solicitudes presentadas o día 19 de xullo de 2004.
- Dictar un bando no que se informe a tódolos cidadáns teenses sobre a adquisición por parte do
concello de Tea destes abonos e a establecer os mecanismos pertinentes para dar a
oportunidade de que tódolos veciños/as de Teo poidan facer uso destes carnés en
igualdade de condicións e para tódolos partidos de fútbol nos que estes abonos teñan validez.
Suxerimos algunhas ideas:
- Abrir uns prazos para que os cidadáns poidan solicitar o uso destes abonos por escrito.
- Pechar e abrir os listados de solicitantes os cada vez que o Deportivo xogue en
Riazor.
- Sortear os abonos entre os solicitantes.
- Permitir o uso do abono só ó beneficiario sen posibilidade de transferilo a outra persoa salvo
inconvenientes de última hora para asistir ó partido.
- Reservar un abono de cada partido para sortear entre os xoves futbolistas de Teo ata categoría
xuvenil (ista inclusive).
No caso de que o Alcalde quixera dispor dalgún abono para "invitacións institucionais", haberá
de recurrir á partida orzamentaria de "gastos de representación" ou ben ó seu soldo como
Alcalde-Presidente da Corporación.”.

Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a redacción correcta é como ven na moción para
evitar confusións. Expón que no ano 1996 a Comisión de Goberno recoñece o motivo
institucional e o interese social e neste ano a Xunta de Goberno Local toma o acordo de
comprar unha serie de abonos como tódolos anos, e pregunta ¿Qué ocurre con este tema?.
Que no rexistro de entrada do Concello do día antes de que a Xunta de Goberno Local
tomase o acordo aparecen tres escritos polos que tres concelleiros se reservan determinados
partidos.
Engade que parécelles unha pillería de tal magnitude que indica como está a traballar o equipo
de goberno e que sacaron os do PP unha nota informativa no xornal, pide que conste en acta
que o partido socialista non forma parte de ningún tipo de acordo verbal para o uso dos
abonos e remata dicindo que miren como traballan outros concellos, así por exemplo o
Concello de Oroso fai un bando informando ós veciños, é dicir faise con publicidade non
como aquí.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez expón que na corporación se sabe que os abonos os
empregan os concelleiros do equipo de goberno e o BNG sempre estivo en contra disto, que é
unha prebenda por ser concelleiro, que o Concello debe ser o Concello de tódolos veciños de
Teo e debería facerse público por se algún veciño quisera ir, e remata sinalando que é unha
cuestión de educación, de cultura política e que a eles nunca se lles ocurriría solicitar o uso
dises abonos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que isto dos abonos do Deportivo ven de seis ou sete
anos atrás e que ten que dicir en primeiro lugar que se solicitan os abonos tal e como se
quedou daquela cando é aprobado o calendario de fútbol e os que o solicitan piden ver os
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grandes equipos; Leis pide o Madrid e o outro pide o Barcelona e agora veñen con esta
música, hai que ter moita cara.
Engade que a semana pasada os carnets estiveron aí e non os pediu ninguén, pero en cambio
foron cincuenta nenos de Calo que desde o departamento de deportes se arreglou para que
foran e tamén se puido ir ó Valencia aínda que non se foi porque chegou tarde a
comunicación e había que coller o permiso dos pais e tamén foron os rapaces iste ano a ver os
partidos da liga de campións e que o ano pasado foron a seis partidos os rapaces do concello;
e remata sinalando que vostedes os do PSG-PSOE andan enganando á xente polos bares.
O Sr. Alcalde expón que a el non lle gusta o fútbol e non vai velo con todo o respeto polo
fútbol, e que todos saben que é costume desde fai varios anos comprar tres abonos dos que
fixeron e fan uso exclusivamente os concelleiros da Corporación a cambio do fín social de
que grupos de rapaces vaian a ver partidos con autorización dos pais, que se reparte entre os
colexios, que o fixeron así sempre e seguirá así, poidendo a Corporación Municipal usalos e
non implantando novos modelos de transparencia que digan vostedes, que vostedes poden
dicir nos medios de comunicación o que queiran ata o momento que os soporten e remata
sinalando que o Sr. Leis veu aquí fai uns días e non lle vai dicir como teñen que facer as
cousas.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que algunha explicación ten que se faga todo como se fai
conque vostedes vaian perdendo votos e que alguén trata de confundir a todo o mundo
sinalando que pensa o ladrón que todos son da súa condición.
En canto ás peticións que eles fan forman parte da campaña institucional de mobilización
cidadá que encabeza o PSG-PSOE para que abran a posibilidade de ir por vía transparente
para axustarse a un sorteo, e que solicitan como cidadáns de Teo.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que artellen vostedes señores un mecanismo
transparente; como xa dixeron antes se está a facer un uso privilexiado dos abonos, aclarando
o Alcalde que é de todos os concelleiros.
Remata o Sr. Concelleiro que o BNG non solicitará nunca mentres esté así regulado o uso
dun destes abonos.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares expón que agora o PSG-PSOE dálles voltas, que agora din
que son cidadáns de Teo, que está seguro de que o que queren é que non haxa abonos nin
que vaian ós nenos e o Sr. Parajó non lle fai falta un abono para ver ó Deportivo porque é
socio e accionista do Deportivo desde o día 11 de agosto e pide o abono porque ten dereito ó
mesmo e que xa o dixo vostede iso de que pensa o ladrón que todos son da súa condición,
que non dan vostedes unha e son uns falabaratos e que os nenos de Teo queiran vostedes ou
non van seguir indo.
O Sr. Alcalde expón que seguirán facendo como ata agora, que o PSG-PSOE só fai música
barata, que isto é o que había no Concello e vai seguir así; que o mesmo fixeron coa
transversal da estrada e que cando o Alcalde foi cos veciños a reunirse co Conselleiro
resolveuse o problema, e vostedes só fan demagoxia barata.
Auséntase neste intre a Srª. Concelleirra Bugallo Rodríguez.

Votación e resultado:
Votos a favor:7, pertencentes ós grupos municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra: 9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:1, pertencente ó BNG(1), ó abeiro do art.100 do ROF.
Queda rexeitada a moción.
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11º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ARRANXO DE ESTRADAS DO LUGAR DE
PEDROUSO-CACHEIRAS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción sobre:“Arranxar estradas do lugar de
Pedrouso-Cacheiras”, que transcrita di:
” O lugar de Pedrouso está ubicado na parte máis occidental da parroquia de Cacheiras.
Ten actualmente máis de 100 habitantes. A súa configuración urbanística está definida
pola existencia dun núcleo tradicional central e diversas vivendas unifamiliares que se
viñeron contruindo nos últimos anos.
Ultimamente executáronse alí as obras para a construcción da rede de alcantarillado.
Estas están rematadas desde fai varios meses, mais o servizo aínda non se comezou a
prestar para sorpresa e desesperación do vecindario. Por outra banda, de maneira inexplicable
e inexplicada, non se aproveitaron estas obras para extender as conduccións da rede
pública de auga potable. Actualmente os vecinos sírvense dunhas minas comunitarias. Algúns
dispoñen dun servizo de auga bastante precario. As obras do alcantarillado, ó parecer
financiadas e executadas por unha promotora inmobiliaria con intereses urbanísticos na
zona e realizadas, como se dixo fai xa varios meses, provocaron o deterioro absoluto
das estradas que comunican este núcleo co exterior. Hoxendía están absolutamente
intransitables e coa cercanía do inverno, ameazan cunha maior degradación e un risco
evidente para os veciños/as.

ACORDO:
Instar ó goberno municipal a que, ben obrigando á empresa constructora que fixo as obras,
ben con fondos municipais se proceda, antes da chegada do inverno, á reparación do firme
destas estradas. Asimesmo, compre urxir o enganche do alcantarillado deste núcleo á rede
xeral, previa adopción das medidas pertinentes que aseguren un tratamento axeitado do
destino final dos verquidos destas augas residuais.”

Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés explica a moción sucintamente.
O Sr. Alcalde sinala que segue na mesma de que con vostedes xa non sabe que calificativo
empregar, que as empresas son todas de respetar e que lle sentaría de marabilla que fose un
rogo e non unha moción; acto seguido o Sr. Alcalde explica como se están facendo as obras,
dicindo o Sr. Leis que non lle explique, respostando o Sr. Alcalde que entón para que trae a
moción, que non se pode asfaltar mentres non estén feitas as conexións e que xa llo dixo
antes e non vai facelo porque o diga vostede.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que coinciden co PSG-PSOE en que hai que ter un
criterio de prioridade de obras e da mesma forma que o goberno non o fai esta forma
tampouco é correcta, porque describe situacións existentes e que é certo e son necesarias si,
nisa medida votarán a favor, pero isto ten unha forma ben fácil do solucionarse porque cada
final de ano se xunta unha comisión e elabora acordos sobre prioridades de obras, e remata
dicindo que están dispostos a corresponsabilizarse e que iste foro axudaría a evitar moitos
distes problemas.
O Sr. Alcalde sinala que vostedes os do BNG apoian o do PSG-PSOE para non saír nos
papeliños do PSOE.
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O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está claro que cando se fai algo se di que porqué
se fai e cando non se fai que porqué non se fai.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que ninguén lle veña dar leccións sobre o plan de
investimentos porque eles son os que o fixeron en primeiro lugar e o grupo de goberno
rexeita sistematicamente.
Engade que eles acuden aquí porque os veciños lle plantexaron o problema e teñen moi claro
quen é o seu adversario político.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que saben perfectamente quen é o seu adversario
político e que dentro de tres anos cando teñan o goberno van ter que colaborar para facer as
obras por programación.

Votación e resultado:
Votos a favor:8, pertencentes ós grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.

12º) MOCIÓN DO BNG SOBRE COLOCACIÓN DE PAPELEIRAS NOS PRINCIPAIS
NÚCLEOS POBOACIONAIS  DO CONCELLO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción sobre: “Impulsar a colocación de papeleiras para o lixo
menor nos principais núcleos poboacionais do Concello”, que transcrita di:
” Sen entrar a debatir o feito da absoluta falta de planificación existente no Concello de Teo
no que respecta a necesidade de servizos polo medre poboacional dos últimos anos, é
unha evidencia que existen cuestións que atentan contra o sentido común e que supoñen
unha incomodidade para os veciños que habitan os núcleos que experimentaron un maior
crecemento.
A intención do grupo municipal do B.N.G  é a de expoñer estas carencias coa
finalidade de que desde o grupo de goberno se intenten subsanar. Son carencias
asumibles desde un punto de vista económico, que precisan de moderados investimentos
para realizarse. Neste sentido iría a proposta realizada no último pleno sobre a
necesidade de alugar un terreo, onde actualmente non se pode construir ata a aprobación
do Plan Xeral, para destinalo no núcleo de Cacheiras a un espazo público de esparcimento e
lecer (iniciativa que incomprensiblemente foi rexeitada baixo o manido argumento de
"estamos nelo").
Outro exemplo e motivo desta moción é o seguinte. Se consideramos a C-541 coma un dos
eixos a partir do cal se artella un medre poboacional importante (Tilos-Montouto-
Cacheiras-Ramallosa-Pontevea) chama a atención a escaseza de papeleiras para o lixo
menor existentes nestes núcleos (agás en Tilos e Montouto). Resulta sorprendente
observar que se cruzamos o Concello en dirección A Estrada, na marxe dereita da
calzada, a partires da Urbanización Os Carballos non existe ningunha papeleira en 8 Km
agás unha  medio abandonada a carón do restaurante Os Robles e unha existente no
parque que hai ó lado da casa consistorial. Máis dificultades teñen os veciños da marxe
esquerda da calzada para tirar o lixo xa que desde os Tilos non existe ningunha papeleira en 10
kms. Temos entón a evidencia de que se os veciños de parte de Cacheiras, Ramallosa ou
Pontevea queren tirar algo a unha papeleira deben camiñar entre 1 e 10 kms para facelo,
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convertíndose así unha cousa tan básica e de sentido común en núcleos moi poboados nunha especie
de misión imposible. Algo parecido acontece na N-550 en dirección Padrón. Pasado o
Milladoiro resulta sorprendente comprobar como a inexistencia de papeleiras para o lixo é un
feito. Temos así que núcleos poboacionais considerables como Vilar de Calo, a parte do
Milladoiro que pertence a Teo, Balcaide ou Casalonga tamén carecen de calquera papeleira
para o lixo convertíndose neste caso as mesmas nunha especie extinguida.

Propoñemos, polo tanto, a adopción polo Pleno do seguinte acordo:
1.O grupo de goberno  comprométese a realizar un estudo da situación exposta e a
elaborar, con criterios racionais, unha actuación que permita dotar ós principais núcleos
poboacionais de papeleiras para o lixo menor correxindo deste xeito o déficit existente
actualmente.”

Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que é unha moción de sentido común, que é por
unha cuestión de medre poboacional na C-541 onde non hai papeleiras e que se trata dunha
proposta concreta e asumible economicamente.
O Sr. Alcalde sinala que vostede sabe que van arreglar a estrada de Cacheiras a Santiago e non
van poñer nada mentars isto non se leve adiante e nos outros lugares farase igual, negociarase
coa empresa para que recolla as papeleiras, pero de momento non están de acordo con iso, o
farán no seu momento e ademais agora xa hai papeleiras en todas as farolas.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que no prego de cláusulas económico-administrativas da
recollida do lixo nos traballos se di:Vaciado de papeleiras, (puntualizando o Sr. Alcalde que
en urbanizacións) e que inclue a zona rural  e no mesmo prego puxeron que o concesionario
debe uniformar ó persoal do servizo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está claro que no seu momento haberá que poñer
papeleiras, pero pensa que en primeiro lugar hay que ter o servizo de recollida de papeleiras,
senón pasará o que pasou co vidrio, pensa que primeiro hai que establecer o servizo.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que agradecen a predisposición de poñer papeleiras,
no seu momento, que vaise facer unha merda en Cacheiras e non haberá servizo; engade que
a situación é kafkiana e nunca pensou verse na situación de pedir unhas pepeleiras e que non
se poñan, mira onde chegamos que no ano 2004 reivindica unhas papeleiras e non a resolven
e por riba se rexeita.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que se houbera papeleiras non haberia  gaivotas.

Votación e resultado:
Votos a favor: 8, pertencentes ós grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.

13º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PARQUES INFANTÍS PÚBLICOS DO
CONCELLO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción sobre: “Parques infantís públicos do municipio de Teo”,
que transcrita di:
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”As normas de seguridade en parques infantís están reguladas en Galicia polo Decreto 245/2003
do 24 de abril, da Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado (DOG nº 5839, de 9 de
maio de 2003). Este Decreto ten como referencia as recomendacións técnicas do Comité
Europeo de Normalización (CEN) que entre os anos 1998-1999 desenvolveu diferentes normas
UNE, en concreto a UNE-EN 1176 e UNE-EN 1177, relativas á seguridade nos
equipamentos e instalacións das áreas de xogos.
O devandito Decreto establece diferentes requisitos que este tipo de intalacións deben
cumplir dentro do territorio da nosa Comunidade Autónoma. Entre eles salientamos os
seguintes:
1.- Situación:
- “Situados en zonas onde os posibles riscos para os usuarios sexan mínimos...”.
- Superficies deben "estar debidamente acoutadas de xeito seguro e separadas do tráfico
rodado, ben mediante un distanciamento mínimo de 30 metros ou ben a través da súa
separación por medios naturais ou artificiais que protexan ós menores do perigo derivado do
seu acceso inmediato ó calzada. ".

2.- Accesibilidade e uso:
- Accesibilidade para os discapacitados/as.
- Áreas de xogo reservadas a menores comprendidos en diversos tramos de idade.
- Prohibida a entrada de bicicletas, patinetes e outros elementos de xogo con velocidade, así como
circulación de vehículos de motor.
- Prohibición de acceso de animais ás áreas de xogo ("esta condición sinalizarase adecuadamente
no acceso á zona de xogo”).

3.- Elementos auxiliares:
- Requisitos referidos a atrapamentos, saíntes e esquinas para papeleiras, valos, asentos,
etc.
- Fontes de auga sempre de auga potable (en caso contrario, sinalización visible).

4.- Sinalización:
- Figurarán carteis, facilmente lexibles, que conteñan información, alomenos, de:
situación teléfono público máis próximo, localización centro sanitario e indicación do
teléfono de urxencias, número teléfono do servizo de mantenemento e reparación,
prohibición de circulación de vehículos, prohibición de uso dos xogos a maiores de idade,
prohibición de acceso a animais, recomendación do uso dos xogos por tramos de idade,
obriga de que os menores de 3 anos estean acompañados por adultos, etc.

5.- Requisitos xerais dos elementos de xogo:
- Materiais, deseño e fabricación (integridade estructural, acabados, proteccións contra
caídas, zonas e espazos de seguridade, medios de acceso, etc.), superficies de impacto
(materiais brandos), revestimentos libres de aristas ou saíntes perigosos, revestimentos
absorbedores de impactos, marcaxe de cada elemento (nome e enderezo do fabricante
autorizado, ano de fabricación, marca da liña de chan, número e data da norma de
referencia, etc).

6.- Requisitos específicos de cada elemento de xogo (regulación concretada nos UNE-EN
1176:1999:
- Bambáns: non barras metálicas, non roturas, deformacións, etc.
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- Tobogáns: eliminar calquera posibilidade de lesións por alteración dos materiais debido ó
desgaste, etc.
- Balancíns: regulación das alturas según o tipo, etc.
- Tirolinas: normas de seguridade reguladas pola UNE-EN 1176-4:1999.
- Carruseis: a altura libre de caída non pode exceder dun metro en ningún punto, etc.

7.- Obrigas dos titulares de parques infantís:
"Os titulares dos parques infantís serán responsables do seu mantemento e
conservación, debendo realizar inspeccións e revisións anuais por técnicos competentes e
con formación acreditada"(ver Norma UNE-EN 1176-7:1998).

En Teo existen neste intre (sen  contabilizar os que están no interior dos centros
escolares) uns 33 parques de xogos infantís, d istribuidos territorialmente deste
xeito: 2 en Lucí, 3 en Bamonde, 3 en Oza, 3 en Cacheiras, 3 en Recesende, 10 en Calo,
1 en Luou, 2 en Reis, 1 en Vilariño, 1 en Lampai, 1 en Teo, 1 en Parque Montouto, 1 en San
Sadurniño e 1 nos Tilos. Rarís é a única parroquia que carece de instalacións desta natureza).
O grupo municipal socialista, de acordo con plan de traballo  tracexado desde o inicio
desta lexislatura, levou a cabo durante o pasado mes de xullo  un exhaustivo traballo
de campo sobre da situación dos parques infantís  no municipio de Teo. Froito
desta intensa e extensa actividade son as seguintes conclusións e o Informe que se
adxunta, e a presente moción que se presenta ó Pleno da corporación de Teo para o seu debate e
aprobación se procede.
Compre salientar que a inmensa maioría das instalacións dos parques infantís teenses presentan
un aspecto lamentable (ubicación inapropiada, deterioro dos elementos de xogos, falta de
limpeza, desatención xeneralizada, etc.) e o máis grave: case ningún, por non decir, ningún
respecta minimamente a normativa legal vixente a que antes aludiamos. Hai casos
dramáticos como os de Lampai, Mouromorto, Vilanova-Recesende, Vilar-Francos,
Cornide, Chaodorrío-Reis, Folgueiras-Calo, Casalonga-Calo, etc., con equipamentos de ferro
oxidados nuns casos, elementos absolutamente estragados noutros, ubicación en terreos con
pendentes e/ou en forma de terrazas sen ningunha protección, etc., que constitúen un
potencial e gravísimo risco para integridade física dos seus usuarios.
ACORDO:
Instar ó alcalde Armando Blanco e ó seu grupo de goberno para que de forma inmediata e
decidida, proceda a:
1. Encargar a realización dunha inspección por técnicos competentes para, de acordo co
artigo 14 do devandito Decreto 245/2003, elabore un Informe pormenorizado sobre do
estado de tódolos parques infantís públicos existentes dentro do noso ámbito
municipal. Actuar con prontitude en función das conclusións deste informe.
2. Elaboración e posta en práctica dun Plan de Parques Infantís  e Áreas de Lecer que
contemple, alomenos, no primeiro caso:
- Adecuación de tódolos parques infantís públicos á normativa legal vixente.
- Replantexamento da idoneidade da ubicación dos parques infantís tendo en conta
tamén criterios de funcionalidade e necesidade social obxectivamente xustificados.
- Reparación inmediata dos elementos de xogo deteriorados e eliminación urxente
daqueles que non poidan ser reparados ou que constituan un risco evidente para a
integridade física dos usuarios.
- Precintado e inutilización temporal dos parques que non reúnan as mínimas condicións para
o seu uso.
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- Construcción de novos parques infantís cumprindo tódolos requisitos legais en zonas
que carecen deles e que obxectivamente estea xustificado o investimento.
- Establecemento de fórmulas eficaces para o mantemento periódico dos parques, tanto
no que se refire á conservación dos equipamentos como á limpeza das súas superficies.
- Sinalización  axeitada de tódolos parques no sistema viario  teense.”.

Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que aquí teñen un exemplo do traballo de proposta de
actuación por parte da oposición, engade que traballaron arreo iste verán para que se deran
conta da situación dos parques; engade que existe un convenio entre a Consellería de Familia
e o Colexio de Enxeñeiros Técnicos para ver o problema e que pensa que o Alcalde non ten o
informe e descoñece porqué se lle manda ás Deputacións, que cando fixeron o traballo
descoñecían este convenio e o decreto da Xunta do período de adaptación.
Sinala o Sr. Alcalde que en xaneiro e febreiro deste ano o Sr. Cea  fixo un informe de como
estaban todos os paqrues do Concello e agora ven vostede dicindo que non sabia pero si que
sabe; engade que viñeron da consellería e o informe está rematado e xa foi solicitado polo
Concello, que ten noticias de que o 85% de tódolos parques están sen adptar á normativa, que
na comarca de Santiago tivo unha conversación cunha empresa para facer un convenio cos
concellos para levar adiante con ese informe da consellería, mediante un canon cantos máis
concellos mellor porque sería máis barato para adaptar ós parques á normativa, tendo un
seguro de responsabilidade civil para todos os parques e se levaría o mantemento de todos os
parques mediante empresa; elo foi remitido á mancomunidade para que eses señores lle
expliquen en detalle o que queren facer e remata sinalando que neste momento estanse
arreglando os parques como tódolos anos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que van apoiar a moción porque os parques
atópanse nunha situación de absoluto deterioro.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que poñerse a arreglar os parques sen adaptarse á
normativa non ten xeito e haberá que esperar ó que se faga na mancomunidade.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que na moción hai dúas cuestións: Adaptación e
abandono excesivo, por elo piden unha serie de medidas de urxencia (así nalgún caso
precintar) e por outra banda hai que facer un plan de parques infantís onde poidan pecharse
algúns e crear novos, todo elo con independencia da adpatación á normativa que en todo caso
hai que facer, que hai que ir facendo previsión con antelación porque o responsabe será o
Concello no suposto de accidente.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares di que o decreto de adaptación é do ano 2003 e o prazo de
adaptación remata no ano 2008.

Votación e resultado:
Votos a favor:8, pertencentes ós grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.

14º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE REDACCIÓN E APROBACIÓN DUN PLAN
INTEGRAL DE REDES MUNICIPAIS DE SANEAMENTO E AUGA E DE
RECUPERACIÓN DAS CANLES FLUVIAIS, FONTES E MANANTIAIS.
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Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción sobre: “Redacción e aprobación dun Plan Integral de
redes municipais de saneamento e auga e de recuperación das canles fluviais, fontes e
manantiais”, que transcrita di:
”O grupo de goberno de Teo está a levar a cabo diversas obras puntuais da rede
municipal de alcantarillado e auga de xeito absolutamente desordenado e, ás veces, con
criterios máis que discutibles á hora de fixar prioridades e de establecer o punto de
comezo e remate das conduccións. Estas evidentes arbitrariedades están a producir
fondo malestar entre os veciños e veciñas afectados, nuns casos porque descoñecen as
razóns e alcances dos trazados marcados nas obras actuais, e noutros casos porque ignoran
os motivos do seu esquecemento.

Por exemplo, nos últimos meses véñense executando unhas obras de canalización das redes
municipais de auga e alcantarillado no parroquia de Oza nas que se advirten os seguintes
feitos:
1.- Estas obras (como tódalas desta natureza que se realizan no municipio de Teo) non
están incluidas nun Plan Integral de Saneamento e Tratamento das augas residuais, e
de Suministro  d e  auga. Este Plan Integral por certo, xa foi reclamado polo Grupo
Municipal Socialista no pasada lexislatura a través dunha moción presentada polo
edil Manuel Tallón o día 22 de maio de 2002. A moción, naturalmente, foi rexeitada
cos votos en contra do alcalde Armando Blanco e o seu grupo, mailo Sr. Parajó.
2.- A rede de saneamento e auga potable que se está a construir neste momento en
Oza percorre varios quilómetros para deterse sorprendentemente e sen razón
obxectiva algunha xusto diante dun chalet propiedade dun coñecido médico compostelano
que non está censado en Teo e que se ven deixando fotografiar nos medios de
comunicación co alcalde Armando Blanco nalgúns "actos festivos" deste verán.
3.- Inexplicablemente, a canalización construida pasa de longo e deixa sen este servizo ós
veciños/as do lugar de Ribas que queda en medio do traxecto.
4.- Existen sospeitas máis que fundadas de que este trazado ten un destino final a curto
prazo: un centro hoteleiro ubicado en Tribaldes (parroquia de Bamonde) a algúns
quilómetros do actual remate das obras e cuxa propiedade ten unha relación moi
directa co alcalde Armando Blanco. Namentras, polo medio quedan varios lugares de Oza sen
auga e alcantarillado.
Todos estes datos apuntan a que unha vez máis estamos diante dunha nova mostra de
arbitrariedade no uso de fondos públicos e de tratos de favor que afectan a "amigos
persoais" do alcalde e mesmo a propiedades vinculadas directamente ó alcalde Armando
Blanco. O perxudicado, novamente, é o interés xeral vencellado á maioría do vecindario de
Teo.
Por outra banda, estes feitos veñen a sumarse a outros de natureza similar que se derivan
da falta de planificación e do amiguismo con que ven operando o noso goberno teense no
maior parte das obras de construcción da rede municipal de auga e alcantarillado, como:
- Execucións técnicas discutibles como tuberías mal colocadas, ou mal plantexadas, diámetros
insuficientes, etc. Exemplo: alcantarillado de Vilaverde-Calo.
- Conduccións realizadas, mais que levan, inexplicablemente, tempo sen funcionar.
Exemplo: rede de sumidoiros de gran parte de Cacheiras este (lugares de Procelas,
Penelas...), etc.
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- Servizos de alcantarillado pagados polos veciños/as fai tempo, e que ó día de hoxe aínda non
funcionan. Exemplo: A Pedreira-Calo.
- Canalizacións inoperativas que conducen a ningures: tramo Cachóns- Paredes-Lucí.
- Inexistencia xeralizada de EDAR (Estacións Depuradoras de Augas Residuais) que leva
á excesiva proliferación de fosas sépticas nuns casos ou a meros verquidos directos na rede
fluvial (Sestelo-Rarís, etc.).
- Preminencia de favoritismos nos trazados: solucións prioritarias para zonas onde
residen os concelleiros do grupo de goberno ou familiares de concelleiros ou amigos do
Grupo de Goberno, etc.
- Forte impacto medioambiental negativo na rede fluvial e nas fontes públicas do
municipio. Exemplo: contaminación do Río Tella (xa denunciada polos Socialistas na
pasada lexislatura), mortandade de peixes no río Santa Lucía, etc.
Todos estés datos abondan na idea de que por parte do Goberno municipal non existe (nin
se albiscan in tencións de telo), un Proxecto Integral das redes municipais de auga e
alcantarillado que satisfaga en prazos razonables as necesidades reais da población teense.
Nesta actitude desinhibida dos mandatarios municipais neste eido, tamén se advirte unha
total despreocupación polos conseguintes efectos negativos desta situación no noso
patrimonio paisaxístico e no seu equilibrio medioambiental. 

ACORDO:
Para evitar estas formas de proceder e erradicar as consecuencias negativas en termos
sociais, medioambientais, sanitarios e mesmo estéticos que aquelas producen, o Grupo
municipal Socialista á vez que denuncia estes actos, solicita do alcalde Armando Blanco e do
seu grupo de goberno, o seguinte: A redacción e aprobación dun Plan Integral de
Saneamento e Tratamento das augas residuais (alcantarillado), de rede de auga potable e
de recuperación da rede fluvial, fontes e manantiais que contemple como mínimo:
1.- O estudio previo das necesidades reais de tódolos lugares do Concello de Teo en base a
criterios estrictamente técnicos, sociais e económicos, de tal maneira que nuns prazos
razonables todos aqueles poidan dispor destes servizos.
2.- A súa inclusión no Plan de Investimentos Plurianual ata o remate da lexislatura coas
correspondentes previsións e dotacións orzamentarias para financialo.
3.- Establecer unha etapificación do desenvolvemento do Plan que contemple a súa
execución por fases anuais sucesivas perfectamente planificadas e tendo en conta as
expectativas de crecemento do municipio a curto, medio e longo prazo.
4.- A construcción das Estacións Depuradoras necesarias para completar a rede de saneamento.
5.- O desenvolvemento de campañas periódicas e políticas de educación medioambiental e
de prevención de accións  contaminantes entre a poboación.
6.- O compromiso do goberno municipal de que, unha vez aprobado o Plan, se asuma o seu
desenvolvemento e execución de acordo coas directrices e demais requisitos técnicos e
económicos que aquel estableza.”.

Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción ten varios apartados, un de amiguismo,
outro de execución defectuosa de obra ou obras sen utilizar e explica sucintamente a moción.
O Sr. Alcalde sinala que no plan da Deputación que vostedes votaron a favor púxose a auga e
despois faise pouco a pouco. Engade que vostede fai demagoxia, difamación e crispación,
pois nomea a un médico que sempre está a traballar polos veciños e tamén di que minte
cando di que ese médico non está censado, está desde o ano 98 e son mentiras para crispar á
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xente de Oza. Engade que o Alcalde sae con amigos ricos ou pobres, pero que lle daría
vergonza telo a vostede de amigo, e limítese vostede a non crispar á xente; demostra que non
ten escrupulos pois só lle gusta  insultar e sair nos medios de comunicación e os veciños están
a decatarse do que é unha mala persoa, e remata sinalando que teñen o compromiso de dotar
a Teo de rede de abastecemento e saneamento e que deixe traballar ós demais.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que quere facer incidencia na parte dispositiva da
moción, que cae unha vez máis no que dixemos; que no avance do PXOM o BNG e a
empresa que fixo o estudio da situación do alcantarillado xa dixo que algunhas partes do que
se estaba instalando podia quedar inservible, que ofrécense para trabnallar nese plan  de
abastecemento e alcantarillado, que traballo custa de sentarse a falar, discutindo as
prioridades, e remata dicindo que fai un chamamento nise sentido.
O Sr. Concelleir Parajó Liñares sinala que na moción vése que hai demagoxia pura e dura,
que incluso as familias dos concelleiros vanse do Pleno fartos de tanta demagoxia.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que calificar a unha persoa de boa ou mala é froito dun
coñecemento persoal e vostede non me coñece e que non utilice isto como mecanismo de
autodefensa, que el nunca o insultou nun Pleno e a el sí, e que como político o califica de
nefasto.
O Sr. Alcalde sinala que a súa opinión non me quita o sono.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción foi por reclamacións dos veciños de Oza e
de Reis que quedan soslayados nese trazado e isto é demostrable, que están falando de
cousas contrastadas, que no trazado da rede de abastecemento e saneamento se ven os que
son amigos e os que non, e remata dicindo que hai que facer o plan con criterios técnicos e
non con tratos de favor.

Votación e resultado:
Votos a favor:8, pertencentes ós grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.

15º) MOCIÓN DO BNG PARA A TOMA DE MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE A
SITUACIÓN EXISTENTE NA MAIORÍA DOS CAUCES FLUVIAIS DO CONCELLO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción sobre: “Toma de medidas correctoras sobre a situación
existente na maioría dos cauces fluviais do Concello de Teo”, que transcrita di:
”Desde o grupo municipal do B.N.G queremos poñer en coñecemento desta corporación a
situación de degradación que está a vivir a maioría dos cauces fluviais do Concello de Teo. Nos
últimos tempos este grupo puido constatar, a través de distintas denuncias veciñais,
situacións preocupantes que afectan a ríos como o Tella (afluente do Santa Lucía),
Tinto(afluente do Sar) e ó propio río Santa Lucía (afluente do Ulla). Os desencadenantes
desta situación parecen variados máis en todos eles ponse de manifesto unha absoluta falla de
políticas de prevención e de recuperación en materia medioambiental que deberían ser
impulsadas polo grupo de goberno. No caso do río Tella e do Tinto hai que sinalar que
as situacións de degradación e de contaminación coinciden coa existencia nas
proximidades das depuradoras dos Verxeles (río Tella) e de Francos (río Tinto), o que nos
fai dubidar do correcto funcionamento das mesmas. No caso concreto dos Verxeles
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gustaríanos saber se ademais da posible saturación da depuradora é verdade que existen
tramos da rede de saneamento que non están conectados coa mesma, verquendo
directamente ó río sen pasar polo proceso de depuración. Por outra parte, escomenza a
ser “vox populi” o feito de que varias empresas verquen directamente ós ríos materiais
contaminantes que provocan unha constante degradación dos cauces fluviais. Neste caso hai
que sinalar a pasividade das autoridades municipais no momento de denunciar estos feitos
tendo que ser en moitas ocasións os propios veciños os que tomen a iniciativa e poñan
en coñecemento do Seprona estas actividades.
Tendo en conta a importancia que no patrimonio natural do Concello teñen os seus
cauces fluviais e dada a situación existente, propoñemos a adopción polo Pleno do seguinte
acordo.

1. Realización dun informe, do que se dará conta ó Pleno, sobre a situación das depuradoras
existentes tanto nos Verxeles coma en Francos no que se evalue a situación das mesmas en canto
a capacidade e carga de traballo na rede de saneamento actual. Asimesmo, farase un seguimento
sobre as periodicas revisións que se realizan nas depuradoras coa finalidade de constatar o correcto
funcionamento das mesmas.
2. O Concello impulsará a realización de periódicos analises sobre a calidade das augas dos
principias cauces fluviais coa finalidade de prever e identificar posibles contaminantes suxestivos de
verquidos ilegais e perigosos para a saúde pública e do propio habitat dos cauces fluviais.
3. O Concello impulsará a colaboración entre o Seprona e a Policía Local coa finalidade de
identificar todas aquelas situacións que sexan indicativas de posibles verquidos ilegais ós ríos.
Asimesmo, o propio Concello personarase como acusación particular en todas aquelas situacións
identificables coma delitos ecolóxicos, que atenten contra o noso patrimonio natural, máis en
particular contra a saúde dos nosos ríos.”.

Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a situación existente obedece a causas diversas
e por elo esixen unha serie de medidas. Engade que na comisión informativa se lles dou a
calada por resposta sobre a situación da depuradora dos Verxeles e que pretenden buscar
consenso nun tema de interese xeral.
O Sr. Alcalde sinala que teñen constancia de que a depuradora de Calo funciona
perfectamente e non se fan verquidos directamente ó río sen pasar pola depuradora dos
Verxeles, pero que adxudicaronse obras fai pouco. Engade que os análises de auga os fan as
empresas concesionarias e a colaboración entre policías é total, polo tanto non van apoiar a
moción.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a moción é un tratamento parcial do problema, que
están de acordo pero que a solución vai no plan xeral de saneamento.
Respecto do asunto da colaboración que o PSG-PSOE quere deixar constancia en acta do
funcionamento exemplar do Seprona, que é motivo de orgullo do funcionamento correcto da
Administración.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que ten constancia de que a depuradora de Calo
funciona perfectamente se ben fai tres ou catro días se lle informou dun pequeno verquido
pero según palabras de Espina e Delfín está en perfecto estado.

Votación e resultado:
Votos a favor:8, pertencentes ós grupos municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (4).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
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Abstencións:0.
Queda rexeitada a moción.
Abandoa neste intre o Pleno o Sr. Concelleiro Rego Jorge.

16º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE INSTALACIÓN DE MARQUESIÑAS E PANEIS
INFORMATIVOS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción que copiada di:
”No que vai da presente lexislatura, o Grupo Municipal Socialista presentou dúas mocións
que aluden de diferente maneira ó transporte de viaxeiros por estrada ó longo da AC-841
(antiga C-541) Santiago-A Estrada ó seu paso polo Concello de Teo, tramo
comprendido entre Os Tilos(límite con Santiago) e Pontevea (límite co Concello de A
Estrada). Estas mocións foron:

- Moción sobre “ Medidas urxentes para o núcleo urbano de Cacheiras(rexistro de entrada
n º 2753/10-11-2003). Debatida no Pleno Ordinario de 28 de novembro de 2003.
- Moción sobre “Plan de transporte urbano por estrada para o Concello de Teo (rexistro de
entrada n º 1014/ 04-05-2004). Debatida no Pleno Ordinario de 25 de maio de 2004.

Entre outras moitas cuestións, nestas mocións denunciabase a "insuficiencia de
marquesiñas"e a "defectuosa ou inexistente sínalización das paradas"e, por conseguinte,
plantexábase a necesidade de que na devandita estrada se instalaran "marquesiñas en tódalas
paradas regulares" e se levara a cabo unha "sinalización axeitada das paradas con elementos
horizontais e fitos”.
Ó remate, estas mocións non só foron rexeitadas cos votos en contra do Alcalde
Armando Blanco e o seu grupo, máis Manuel Parajó, senón que nada do que alí se
propoñía ó respecto foi atendido polo grupo de goberno. As consecuencias son evidentes:
- Marquesiñas insuficientes ou inexistentes: só hai algunhas na zona urbana de Cacheiras en
dirección A Estrada-Santiago, case ningunha na dirección inversa Santiago-A Estrada da
mesma zona e son prácticamente inexistentes en ambas marxes da estrada entre
Cacheiras e Pontevea. En total hai 12 en dirección A Estrada - Santiago (2 delas inservibles) e 3
en dirección Santiago - A Estrada (das que 1 hai que eliminar por innecesaria e 2 hai que
substituilas por estar estragadas).
- Non existen sinalizacións das paradas en todo o tramo Montouto-Pontevea.
- Non hai información detallada das empresas que fan o servizo nin dos horarios, tarifas e
itinerarios respectivos, tamén en todo o tramo.
ACORDO
Compre adoptar medidas de urxencia para solventar estas carencias que tanto perxudican a
usuarios e transportistas, polo que se insta ó Grupo de Goberno a que acometa a instalación de
marquesiñas e sinalizacións de paradas (coas informacións os usuarios sobre de empresas, tarifas,
horarios e itinerarios), alomenos nos seguintes lugares que a continuación se detallan (Nota:
negociar previamente con empresarios e usuarios):
a)  Instalación de novas marquesiñas (porque actualmente non as hai) e sinalización de paradas
e paneis informativos para os usuarios:
1) Dirección Santiago - A Estrada:
- Entrada da Urb. "Parque Montouto" (punto quilométrico 1,5 aprox.)
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- En Montouto, a carón da gasolineira e fronte a nave industrial de "Almar" (punto quilométrico 2
aprox.).
- Fronte Urbanización "Braña dos Alféreces" en Cacheiras (punto quilométrico 3 aprox.).
- Fronte Urbanización "Dolmen" en Cacheiras (punto quilométrico 3,5 aprox.).
- Fronte "Talleres Vieites" en Cacheiras (punto quilométrico 4 aprox.).
- Fronte Teleclube de Cacheiras (punto quilométrico 4,300 aprox.).
- Fronte Restaurante "Pórtico" en Cacheiras (punto quilométrico 4,800 aprox.). 
- En Catrocamiños no cruce da estrada a Os Verxeles e Oza (compre substituir a marquesiña
existente) (punto quilométrico 7 aprox.).
- Fronte Urbanización de A Ramallosa (Lucí), a carón do Restaurante "Pazos Méndez" (punto
quilométrico 7,500 aprox.).
- Fronte oficina de Correos na Ramallosa (compre substituir a existente) (punto quilométrico 8
aprox.).
- En A Florida (Rarís) (punto quilométrico 9 aprox.).
- Fronte Bar "Avenida" no cruce da estrada a Rarís e Luou (punto quilométrico 10,500 aprox.).
- A carón do Centro de Saúde de Pontevea (punto quilométrico 11).
- En Pontevea (punto quilométrico 11,500 aprox.).

2) Dirección A Estrada - Santiago:
- Saída pasarela de Parque Montouto en Montouto-Tilos.
- Cruce de O Raxó en Cacheiras.
-A carón do Bar "Manolo" en Cacheiras.
- Diante do Restaurante "Peteiro".
- En Catrocamiños no cruce da estrada ós Verxeles e Oza.
- Fronte Multicentro "Pernas" en Pontevea.

b) Colocar sinalizacións de paradas e paneis informativos en marquesiñas xa
existentes:
1) Dirección A Estrada - Santiago:
- No alto de Montouto, fronte Centro de Xardiñería "Montouto".
- A carón do Tanatorio de Montouto en Cacheiras.
- Fronte Urbanización "Fontana" a carón do Bar "Canaletto" en Cacheiras.
- Fronte Urbanización "O Grilo" en Cacheiras.
- Fronte Urbanización "As Torres" en Cacheiras.
- Fronte edificios 50A e 50B de Cacheiras a carón da Ferretería "Teo Amate" (compre cambiar de
orientación a marquesiña existente).
- Fronte Urbanización de A Ramallosa, a carón do Colexio de Educación Primaria.
- En A Florida-Rarís.
- No Ferreiriño-Reis, fronte Bar "A Granxa".
- Diante do Centro de Saúde de Pontevea.

c) Outras cuestións:
- Compre anular marquesiña a carón da Urbanización "Umbrela" de Cacheiras, por innecesaria.
- Cambiar de orientación marquesiña dos edificios 50A e 50B, a carón da Ferretería "Teo
Amate".
- Eliminar marquesiña existente en A Florida (dirección A Estrada - Santiago) por perigosa.
- Eliminar marquesiña existente antes do núcleo de Pontevea por innecesaria.”.
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Debate:
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o Concello de Teo debe levar o seu propio proxecto.
O Sr. Alcalde sinala que non sabe si olvida que a CPTOPV está facendo o proxecto dos
traballos; en primeiro lugar antes de poñer ou quitar marquesiñas hai que ver como queda a
estrada arreglada, en segundo lugar a mancomunidade está traballando no tema do transporte
para ver se a final do ano se pode aprobar para que a primeiros de ano comece o transporte
público; a parte diso a Dirección Xeral de Transportes vai facer un modelo de marquesiña
para as zonas urbanas, polo que non vamos a gastar cartos para que despois non se adecuen ó
tipo, e remata sinalando que son conscientes das necesidades pero hai que esperar.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que por primeira vez en todo o Pleno o que dixo o
Alcalde ten atisbo de racionalidade; engade que non acaba de ver un proxecto por escrito
presentado polo equipo de goberno para levar á mancomunidade.
O Sr. Alcalde sinala que a dirección xeral fixo un estudio das necesidades xerais e non se
pode pasar por encima do resto dos alcaldes.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que aínda que a dirección xeral estudie o que estudie
haberá cousas que se lle escapen e que o Alcalde debería facelo e levar a proposta de Teo.
O Sr. Alcalde sinala que os señores que están elaborando o proxecto o remitirán ó Concello.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que é certo que a moción perde gran parte da
virtualidade pola explicación do Alcalde polo que pide que a retiren do Pleno.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que tal como se dixo na Dirección Xeral de
Transportes espera que o plan de transporte chegue a Pontevea e á zona dos Verxeles como
se quedou. En segundo lugar que non quede a zona de Teo, Oza, abandonada.
O Sr. Alcalde sinala que lle dixeron que en principio hai zonas que van deixar sen tocalo, así a
zona de autobuses de Calo e que a dirección xeral ten problemas para poñer de acordo a dúas
ou tres empresas.

Votación e resultado:
Votos a favor:3, pertencentes ó grupo municipal do PSG-PSOE (3).
Votos en contra:9, pertencentes ós grupos municipais do PP (8) e Mixto (1).
Abstencións:4, pertencentes ó grupo municipal do BNG(4).
Queda rexeitada a moción.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que aínda quedando desvirtuada ten aspectos postivos
na exposición, e súmanse á idea de que a Corporación debe ser partícipe.

17º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA 44 Á 73 ÁMBALAS
INCLUSIVE.

Dada conta mediante a posta a disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do
Pleno das resolucións da Alcaldía números 44 a 73 de 2004, ámbalas inclusive, o Pleno queda
enterado.

Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún grupo tiña
algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración do Pleno,
consonte co art. 91.4 do R.O.F. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares di que o seu grupo ten unha moción.
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1.- MOCIÓN URXENTE DO GRUPO MIXTO SOBRE DESTITUCIÓN DE
REPRESENTANTE DO CONCELLO NO CONSELLO ESCOLAR DO COLEXIO DE OS
TILOS E SUBSTITUCIÓN DE REPRESENTANTE DO CONCELLO.

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares da lectura á moción referenciada que copiada di o que segue:
“” No primeiro pleno desta lexislatura, este concelleiro, facendo gala de talante democrático,
propuxo a presencia dun concelleiro de cada grupo municipal nos Consellos Escolares dos
distintos colexios de Teo, o que así foi aprobado.
Como todos saben e tamén desde o primeiro momento o cabeza de lista do PSdeG-PSOE, Sr.
Leis Carlés, nunca se dirixiu a este concelleiro como un membro máis da Corporación de Teo,
obviando a máis de novecentas persoas que, cos seus votos, decidiron que velara polos seus
intereses. É máis, desde o primeiro momento dirixiuse a quen asina esta moción, dun xeito
totalmente despreciativo facendo gala dun talante que se pode chamar de calquera xeito, pero
non democrático (chegou a repartir copias das súas mocións e escritos entre tódolos membros
da corporación menos a miña persoa).
Pero non so iso. O peor e que, ó contrario dos demais concelleiros que forman parte dos
distintos Consellos, nos que unicamente son representantes do Concello e alí recollen as
suxerencias e peticións, o Sr. Leis Carlés empregou e segue a empregar o Consello Escolar do
Colexio de Os Tilos como una plataforma de propaganda electoral propia e do PSdeG-PSOE.

É polo que propoño ó Pleno a adopción de acordo polo que se destitua ó Sr. Leis Carlés
como representante do Concello no Consello Escolar do Colexio de Os Tilos, sendo
substituido a partires desta data polo Sr. Vázquez Pallas.””

Sometida a votación a urxencia o Pleno con nove votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do P.P.(8) e Mixto(1), e con sete votos en contra pertencentes ós grupos do BNG
(4), e PSG-PSOE (3), a aproba polo que se inclúe na orde do día.

Debate:
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o que explica a moción o corrobora o
funcionamento do propio Pleno.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que fáltalle o talante ó Sr. Parajó, e que acaban de
presentar por rexistro o seu posicionamento a este respecto e a súa renuncia no Consello do
Colexio da Ramallosa.
Engade que non están de acordo con este tipo de decisións e se consideran autoexcluídos do
Consello Escolar da Ramallosa.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere agradecer as palabras do BNG que demostra un
talante fronte o que está a demostar o equipo de goberno e que se está a cometer un erro
político de gran trascedencia e que van absterse como exemplo de talante democrático.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que a súa postura responde a unha decisión tomada
pola totalidade do grupo municipal do BNG e engade que esta toma de decisións é
antidemocrática e van votar en contra da moción.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que él sabe cando alguén quere facer demagoxia ou
non, e que lle dixeron numerosos veciños que está facendo un uso partidista do posto de
representante do Concello no Consello Escolar.

Votación e resultado:
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Sometida a votación o Pleno do Concello con nove votos a favor pertencentes ós grupos
municipais do PP (8), e Mixto (1), catro votos en contra do grupo municipal do BNG (4) e tres
abstencións do grupo municipal do PSG-PSOE (3), acorda consonte coa moción:
 
1º) Destituir ó Sr. Leis Carlés como representante do Concello no Consello Escolar do
Colexio de Os Tilos, sendo substituido a partires desta data polo Sr. Vázquez Pallas.

18º) ROGOS E PREGUNTAS.
Rogos presentados por escrito polo BNG para ista sesión:

1º) Rogo de data 2.9.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 2217, do 06.09.2004, que
transcrito di:
“ Son varias as obras que se están a desenvolver no Concello nestes momentos. Desde o grupo
municipal do B.N.G estamos de acordo na necesidades das mesmas aínda que consideramos
importante unha boa planificación para que estas causen as menores molestias posibles. Este rogo
está motivado polo corte das vías interiores do Concello debido a obras como por exemplo na
parroquia de Cacheiras (instalación do alcantarillado). En tódolos casos ofrécese un camiño
alternativo ós veciños pero este non pasa de estar sinalado no primeiro desvío. Chegamos así a
situacións de xente que se perde ó coller os camiños alternativos pola falta de sinalizacións
posteriores ó desvío en cuestión. Solicitamos do grupo de goberno que realice as xestións
oportunas para que isto non aconteza nas futuras e nas actuais obras.
Outra cuestión é a deficiente sinalización da zona de obras pola noite. Córrese o perigo de que aínda
que os operarios non están traballando os veciños e veciñas non sexan conscientes de que nese lugar
as condicións do firme e as cunetas variaron e as precaucións a tomar deben ser maiores.
Solicitamos polo tanto que esta situación sexa resolta o antes posible para evitar calquera tipo de
desgracia, contando cunha boa sinalización reflectante.”
O Sr. Alcalde da as gracias polo rogo e que se lle pasará á Policía Local para que llo dea ós
contratistas para que realicen a sinalización solicitada.

2º) Rogo de data 01.09.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 2218, do 06.09.2004,
que transcrito di:
“ No derradeiro curso 2003-2004 foi aprobada pola Consellería unha parada de autobús
situada na C-541 á altura do Restaurante "Los Robles" para os estudantes desa zona que acuden ó
Colexio da Ramallosa. Desde o grupo municipal do B.N.G queremos trasmitirlle ó grupo de
goberno as queixas actuais entre os pais e nais da zona pola inexistencia nese lugar dunha
marquesiña para os pequenos e pequenas que lles permita resgardarse do mal tempo mentras
agardan polo autobús do colexio. Tendo en conta que o novo curso escolar está a piques de
escomenzar, sería interesante que se impulsase a colocación da devandita marquesina, máis necesaria
no inverno para protexerse das choivas.”
O Sr. Alcalde da as gracias polo rogo e sinala que se poñerá a marquesina pero é o tema da
estrada, pero se fará.

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez pregunta verbalmente:
1ª) ¿ Son verdade as modificacións no equipo de goberno que aparece nos xornais?.
Resposta o Sr. Alcalde que o pacto de goberno vaise facer e o Sr. Parajó estará ó noso lado
cos compañeiros e que el non pasou a nota de prensa.
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O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que os felicita porque fagan pública a relación e
agradecen que cada quen asuma a súa responsabilidade no desgoberno de Teo, engade que
poñer ó Sr. Parajó en urbanismo é como meter ó lobo no corral das galiñas.

O Sr. Concelleiro Sisto Edreira pregunta verbalmente:
1ª) ¿ En qué situación se atopa a denuncia por ocupación de fincas nos Verxeles?.¿Fixeron
algo os abogados do concello?.
Polo Sr. Alcalde se sinala que descoñece o estado concreto no que se atopa e sinala que por
Secretaría se informe ó Sr. Concelleiro nos próximos días.
2ª) Respecto da sentencia do cemiterio de Luou sinala que quere tocala pola gravidade que
ten, expón que pediría que se poña a carne no asador e se resolva satisfactoriamente e igual
sería oportuno plantexarse a actuación dos servizos xurídicos do concello porque se chegado
o caso a sentencia fose confirmada a Agrupación Camposanto de Luou podería pedir
responsabilidades ó concello.
Polo Sr. Alcalde se sinala que a sentencia baséase nunha interpretación que con tódolos
respectos deu a señora xuíza.

O Sr. Concelleiro Iglesias Villar fai os seguintes rogos verbais:
1º) Diante da Igrexa de Luou hai un cartel que pon romano pero que debe dicir románico.
Que se tome nota para que se retome o tema.
2º) Dentro do pórtico románico se lle meteu unha porta que é un atentado ó patrimonio, pide
que se actue diante do que o fixo para que se repoña a normalidade.
3º) Con respecto á travesía ó seu paso por Casalonga que se limpen as beirraruas e que se
mire o asunto ante Fomento.

O Sr. Concelleiro Leis Carlés formula as seguintes preguntas verbais e rogos:
1ª) ¿Cando vai contestar ó escrito de denuncia sobre licenzas de galpón?. Resposta o Sr.
Alcalde que no seu momento, que a contestará porque vostede o quere.
2ª)¿Cando vai constestar a tres membros do PSG-PSOE que anunciaron que tamén se
denunciaban?.Resposta o Sr. Alcalde que non o sabe e se fará en función dos informes.
O Sr. Concelleiro Leis Carles pide que conste en acta que cando teñamos os informes ten
obriga de contestar e pide que conste en acta que o 27.03.2001 concedeuse unha autorización
a Armando Blanco e supón que ese galpón é o edificio que fixo; pide que conste en acta que
o 7 de abril de 1979 en Agro das Canteiras concedeuselle permiso para galpón agrícola e
igualmente pide que conste en acta que un tal Armando Blanco Martínez que coincide co
nome do Alcalde ten dúas casas con licenza de galpón.
3ª) Respecto do Colexio Rural Agrupado de Teo resulta que a directora o 4 de setembro de
2004 presenta un informe practicamente igual ó presentado hai catro ou cinco meses polo
PSG-PSOE, que vostedes dicían que era mentira.
Sinala o Sr. Alcalde que ó rematar as clases se lles manda ós directores que comuniquen as
deficiencias para amañalas en verán.
4ª) Que as asociacións e entidades culturais aínda seguen sen cobrar as subvencións do ano
2003, ¿Cando se van pagar?.
Resposta o Sr. Alcalde que cando se poida.
5ª) Que xa denunciaron o estado das cunetas da estrada de Penelas a Montouto en varias
ocasións e non se fixo nada, roga que se solucione o problema de taponamentos.
6ª) Respecto do contrato de recollida de lixo, ¿Cales son as condicións concretas do
subcontratista en materioa de lixo a xardinería?¿ O sabe vostede?.
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Resposta o Sr. Alcalde que non o sabe.
7ª) Respecto do contrato da páxina web do concello, que custa case 120.000 das antigas
pesetas por mes, ¿Onde está o contrato?¿Hai resolución da Alcaldía que o autorice?.
Resposta o Sr. Alcalde que non o sabe.
8ª) Que hai un camposanto entre Penelas e Montouto ¿Que é o que está previsto facer polo
goberno municipal  con respecto a esta cuestión?.
Resposta o Sr. Alcalde que xa o dixo vostede é un camposanto e cando sexa e se teñan cartos
se farán as obras correspondentes.
9ª) Rogo: Que cando se presenten por persoas danos por deficiencias no concello que se teña
polo menos  a xentileza de interesarse polo estado de saúde das mesmas.
10ª) Rogo: Respecto do parque de Mouromorto expón que denunciada a situación polo grupo
socialista segue igual.
11ª) A Comunidade de Propietarios de Ramallosa no ano 2003 solicitou determinadas
actuacións ¿Están istas demandas satisfeitas?.
Resposta o Sr. Alcalde que non o sabe.

O Sr. Concelleiro Tallón Mesías fai as seguintes preguntas verbais:
1ª) Que se quedou que lle iban dar un informe sobre a situación dos alcantarillados.
Sinala o Sr. Alcalde que cando se poida se lle informará.
2ª) Respecto da pista Aspereira-Caxade ¿Van arranxar o resto?. Resposta o Sr. Alcalde que
non ten aqui agora os papeis.
3ª) ¿Cómo está a situación das sentencias sobre as vivendas de Poboa?. Resposta o Sr.
Alcalde que non o sabe.
4ª) Cando di o Sr. Alcalde que non se pode invadir fincas privadas a que se refire, porque en
Vilar de Calo invadironse fincas privadas sen consultar nada.
Resposta o Sr. Alcalde que non sabe como está o tema.

O Sr. Concelleiro Conde Tarrío fai as seguintes preguntas verbais:
1ª) Respecto do enganche de auga en Pedreira e Vilaverde ¿Cando se vai facer?. Resposta o
Sr. Alcalde que o de Vilaverde dentro de oito ou quince días e o de Pedreira xa está rematado,
só falta asfaltar.
2ª) ¿O autobús chega a Vilaverde?
Resposta o Sr. Alcalde que non o sabe.
3ª) ¿E os veciños que están fronte ó bar Moas? Resposta o Sr. Concelleiro Castroagudín que
non se pode facer porque non dan os niveis.
4º) En César ¿Hai problemas coa auga?.
Resposta o Sr. Alcalde que non hai problema ningún neste momento, houbo problemas unha
semana en xullo.
5ª) En Carballal hai uns tubos ¿De que son?.
Resposta o Sr. Alcalde que pensa que do gas, para levar desde a Toyota, que pensa que vai
ata o Pazo de Adrán.
6ª) Onde eu vivo hai enseres tirados e é unha situación absolutamente impresentable, que en
Lixó vánlle quitar o til e que poña Lixo, porque estaba sen recoller.
Resposta o Sr. Alcalde que se amañará co punto limpo e que se fará unha ordenanza de
limpeza porque xa se están invadindo bens do concello con papeis de propaganda de festas e
vai ser responsable a empresas anunciadora, sinalando finalmente que non dan recollido.
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E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantandoa sendo as catorce horas e coarenta e dous minutos, de todo o que como Secretario
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 12 DE NOVEMBRO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
e cinco minutos do día 12 de novembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da
data para a que foron previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas ( con retraso).
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Manuel Tallón Mesías.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asisten:
Dª. Monica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
D. Luis Nieto Lago, Adxunto á Secretaría.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR,
DO: 28.09.2004. 
O Sr. Alcalde preguntou se algún membro do Pleno tiña que formular algunha observación ou
reparo ó borrador da acta do 28.09.2004.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira fai uso da palabra para dicir que por cuestión de orde, quere
sinalar que pediron a retransmisión do Pleno pola televisión de Teo antes da convocatoria
oficial do Pleno e se lles negou.
O Sr. Alcalde sinala que non o pediron cos quince días de antelación que di o regulamento
orgánico municipal e por iso foi denegada a solicitude e que se ateña á orde do día.
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O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o espírito do artigo do regulamento orgánico non é
ise.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que quere facer unha observación ó borrador; que na
páxina 40 na 6ª pregunta onde di, que en Lixó vánlle quitar o til e que poña Lixo, porque
estaba sen recoller, debe dicir que en Fixó vánlle quitar o til e substituir o f polo l e que poña
Lixo.
O Pleno por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete que legalmente o
compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo con isa observación.

2º) DACIÓN DE CONTA DE DECRETOS DA ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DE
MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E REMODELACIÓN DAS TENENCIAS
DE ALCALDÍA E DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DA ALCALDÍA.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura dos decretos da Alcaldía sobre o asunto
que transcritos din:

“” De conformidade co disposto no art. 59.2.b. da Lei 5/1997, do 22 de xullo, neste Concello
debe existir por imperativo legal unha Xunta de Goberno Local.
Realizado polos grupos muncipais do PP e Mixto un pacto que asegure a gobernabilidade no
Concello.
Vistos os artigos 43, 46, e 52 do RD 2568/1986, que aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo:

1º) Designar a D. F. Manuel Parajó Liñares como membro que formará a Xunta de Goberno
Local deste Concello que quedará integrada baixo a  presidencia desta Alcaldía polos mesmos
membros que a compoñen na actualidade, coa excepción de  D. Ramón Cea Ferreiro que
deixa de formar parte da mesma.
2º) Nomear 2º Tenente de Alcalde do Concello a D. F. Manuel Parajó Liñares, quedando
tra-la remodelación das Tenencias de Alcaldía do seguinte xeito:
-. 1º Tenente de Alcalde: D. Antonio Castroagudín Valladares.
-. 2º Tenente de Alcalde: D. F. Manuel Parajó Liñares.
-. 3º Tenente de Alcalde: D. Manuel Roberto Cajaraville Campos.
-. 4º Tenente de Alcalde: D. Manuel Mata Iglesias.
-. 5º Tenente de Alcalde: D. Juan B. Aller Suárez.
3º) A presente resolución surtirá efectos desde o día de mañán. Notifíquese esta resolución ós
interesados, dése conta ó Pleno do Concello na primeira sesión que celebre e publíquese no
B.O.P. consonte co disposto no R.O.F.
Dada en Teo, a 27 de outubro de 2004.””

“”De conformidade coas atribucións conferidas polo artigo 61.3 e 4 da Lei 5/1997 do 22 de
xullo, de administración local de Galicia, e 43 e seguintes do RD 2568/1986, que aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo:

1º) Delegar a favor do concelleiro e 1.º Tenente de Alcalde, D. Antonio Castroagudín
Valladares, a dirección e xestión do servizo de obras municipais. 
2º) Delegar a favor do concelleiro e 2.º Tenente de Alcalde, D.F. Manuel Parajó Liñares, a
dirección e xestión do servizo urbanismo, coas seguintes competencias:
-. Dirección, inspección e impulso do servizo de urbanismo.
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-. Proposta de organización do funcionamento ordinario do departamento, en aras a conseguir
a optimización dos recursos materiais e humanos de acordo co establecido na relación de
postos de traballo e na normativa aplicable.
-. Os actos ordinarios de trámite administrativo. A formulación das propostas
correspondentes ó seu departamento que corresponda resolver á Alcaldía, á Xunta de
Goberno Local ou ó Pleno.
-. Dirección da Inspección Urbanística.
-. Proposta de incoación de expedientes sancionadores.
-. Dirección e control de expedientes de reposición da legalidade.
-. Dirección e seguimento da tramitación dos instrumentos de planeamento.
3º) Delegar a favor do concelleiro D. Ramón Cea Ferreiro, a dirección e xestión do servizo de
recollida de residuos. 
4º) As facultades que se delegan son a dirección interna dos servizos correspondentes e a
xestión en xeral dos asuntos con eles relacionados, con facultades de estudio dos asuntos. 
5º) Non se delegan facultades resolutorias mediante actos administrativos, afecten ou non a
terceiros. Quedan, en todo caso, excluídas desta delegación, as competencias indelegables do
Alcalde por establecelo así expresamente a normativa de réxime local vixente. 
6º) A presente delegación producirá efectos desde o día seguinte á sinatura desta resolución,
sen prexuízo da súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia. 
7º) Déase conta ó Pleno desta resolución na primeira sesión que celebre.
8º) Notifíquese esta resolución ós concelleiros delegados para a súa eficacia, informándolles
que de conformidade co art. 114 do ROF a delegación de atribucións requerirá a sua
aceptación por parte do Delegado. A delegación entenderáse aceptada tacitamente se no
termo de tres días hábiles contados desde a notificación do acordo os membros destinatarios
da delegación non fan manifestación expresa ante o órgano delegante de que non acepta a
delegación.
A revocación ou modificación das delegacións haberá de adoptarse coas mesmas
formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.
Teo,27 de outubro de 2004.””

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere preguntar se teñen un programa de goberno.
O Sr. Alcalde sinala que é soamente unha dación de conta.
O Pleno do Concello queda enterado.

3º) PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE SANEAMENTO
FINANCIEIRO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Debate:
O Sr. Alcalde sinala que consonte co disposto no regulamento orgánico o primeiro turno de
intervencións ten unha duración de seis minutos e o segundo de tres minutos.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que queren mostrar a súa indignación por iste
asunto que eles xa reclamaron desde fai anos; engade que saben que os concellos
endebédanse, e que o BNG asume o endebedamento, se é para infraestructuras, para
investimentos, é dicir, se repercutise en beneficio de tódolos veciños; engade que o Sr.
Alcalde leva moito tempo e os servizos son moi deficitarios, conclusión: Que o Concello
endebédase por mala xestión, por despilfarro; engade que no ano 2003 se endebedaron en
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máis dun millóns de euros, en ano electoral, por mala xestión económica, que están a
practicar unha política de terra queimada porque vostedes saben que non van gañar máis.
Incorpórase neste intre ó Pleno con retraso o Sr. Concelleiro Vázquez Pallas.
Continua sinalando o Sr. Concelleiro que cando dentro de dous anos o Sr. Alcalde non estea
no Concello, eles deberán facer fronte ás consecuencias da súa mala xestión.

O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o plan de saneamento o fixeron os funcionarios, non
vostedes; engade que se fala dunha serie de causas, seis, e delas só unha non é imputable ó
Sr. Alcalde, os temporais, o resto é todo por mala xestión do Alcalde, e  que a situación é de
malos servizos e de bancarrota.
Engade que o documento leva implícita unha crítica a súa xestión e pregunta, ¿Vostede
asume as causas que figuran no plan de saneamento?; ¿Quen fixo iste documento que
vostede asina?; ¿O plan é unha idea súa, o impoñen as circunstancias ou se fai porque o piden
os técnicos municipais?.
Engade que na páxina sétima se di que a situación actual da Tesourería desta Corporación
permite ser optimista en canto a afrontar as débedeas das obrigas recoñecidas nos exercicios
2003 e anteriores e pregunta, ¿En qué se base vostede para facer ista observación?
Engade que no plan de sanemento se fala da optimización dos ingresos, e pregunta ¿Qué
medidas contempla vostede para a mellora da xestión recadatoria?, ¿Cales son en concreto?,
¿Qué medidas concretas contempla para a maior eficacia e celeridade na tramitación do
planeamento?.
En terceiro lugar cando falan de optimización de ingresos ¿Por qué non incluen o imposto
sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana ou plusvalía, nin tampouco
incluen as taxas de licenza de venda ambulante e servizos deportivos e culturais?.
En cuarto lugar cando se fala de racionalización do gasto, falan de estudio pero non asumen
compromisos concretos, e pregunta, ¿Cómo poden falar de racionalización do gasto cando
onte na festa había un despilfarro de cartos nos moitísimos platos que había, ¿Cómo pode
falar dun plan de axuste de gastos cando compra ós seus amigos?, ¿Onde está o plan de
investimentos do que se fala na páxina 10?.
O Alcalde informa ó Sr. Concelleiro que rematou o seu tempo.

O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non sabe se cando o BNG fala de política de terra
queimada quere dicir que está por queimar ó Concello de Teo.
Engade que as obras que se fixeron foi porque se financiaron con diñeiro do Concello, non
con créditos; que o Consello de Contas no ano 2000 di que tiñan que pedir créditos, engade
que O Carballiño ten créditos por importe de 750 millons das antigas pesetas; Ames preto de
1000 millóns e non poden pedir créditos, entón como di que non se fixeron obras, que non se
pode dicir a todo que non; engade que nunca chegarán a gobernar porque non valen para
nada máis que para repartir papeis, que vostedes vanlle subir ós impostos como fan en
Santiago ou en Rois, en Ames e en Vedra, que hai que ser un pouco lóxicos e saber cando se
pode facer unha operación de crédito.
O Sr. Alcalde sinala que os datos están aí e as causas están explicadas no plan, engade que a
carencia de plan, a ausencia de funcionarios e os temporais son as causas e que se realizaron
investimentos e que ó estar atrasada a contabilidade fai que o presuposto de 2002 fose
asumido no ano 2003 e o do ano ano 2003 no ano 2004; engade que do que se vai recoñecer
está pendente de pago só 71 milllóns das antigas pesetas do ano 2003, e non é tan grave a
situación como se pinta nin como vostedes pretenden facelo ver.
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Que o Concello non está en bancarrota, nin hai despilfarro e que a débeda de 300 millóns das
antigas pesetas non é moi grave para un Concello cun presuposto de 1500 millóns das antigas
pesetas; que o Concello ten intacta a súa capacidade de endebedamento e que co novo plan
xeral e coas novas ordenanzas fiscais resolverán o problema, que se fixo unha homologación
de ordenanzas entre concellos.
Continua sinalando que en menos de dous anos pensa que estará solucionado o problema e
que cos terreos que ten o Concello, que é moito, os podería vender e non tería que vir aquí o
plan de saneamento.
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez sinala que xa venderon todo, respostando o Sr. Alcalde
que non é certo, que compraron moitas leiras e que sacarán ó Concello adiante sen isa
traxedia que pensan vostedes.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que en tres minutos deben discutir a hipoteca do
Concello para quince anos e que quen marca os ataques no debate é o BNG porque existen
como alternativa de goberno.
Engade que no ano 2003 meteron máis dun millón de euros de débeda, e que hai falsedades
porque no ano 2003 había superavit de 448.000 euros, que non hai que facer comentarios
sobre outros concellos porque así en Ames foi o seu amigo Astray o que o deixou ó Concello
en bancarrota.
Engade o Sr. Concelleiro que o que se presenta hoxe é por incompetencia e
irresponsabilidade, e pregunta, ¿De quén é a culpa do incremento do gasto?, ¿Por qué a
recadación estivo polos mínimos?, ¿Por qué o ano pasado non subiu o lixo? Porque era ano
electoral. 
O Sr. Alcalde sinala que rematou o tempo, continuando a falar o Sr. Concelleiro, e tras cruce
de palabras entre ambos con advertencias de expulsión, remata o Sr. Alcalde expulsando ó Sr.
Concelleiro do salón de plenos.
Abandoan o salón de plenos os grupos municipais do BNG e do PSG-PSOE.

Votación e resultado: 
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello con 9 votos a favor pertencentes ós
grupos municipais do PP (8) e Mixto (1), e 8 abstencións pertencentes ós grupos municipais
do BNG (4) e do PSG-PSOE (4) ó abeiro do art.100 do ROF, acorda aprobar o plan de
saneamento financieiro para o período 2005-2007 que consta na proposta da Alcaldía nos
seus propios termos.

4º) PROPOSTA DA ALCALDIA SOBRE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE
CRÉDITO E EXPTE. DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA E CONCERTACIÓN DE
OPERACIÓN DE CRÉDITO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía do seguinte tenor:
“” Como xa se puxo de manifesto na proposta de Plan de Saneamento Financeiro (PSF), a
liquidación do exercicio 2003 presentou un Remanente Líquido de Tesourería positivo, por
importe de 448.074,42 euros, pero, tal como se indica no informe de Intervención, este
remanente está desvirtuado, ó igual que o aforro neto positivo deste exercicio, por canto non
se imputaron ó orzamento facturas e gastos que, polo tanto, deben ser obxecto de
Recoñecemento Extraxudicial de Crédito para a súa imputación ó exercicio 2004.
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Reiteramos aquí o dito no documento do PSF, é dicir, o contido do Anexo I, no que se
reflicte o total das facturas e gastos que deben ser obxecto de Recoñecemento Extraxudicial
de Crédito:

664.206,52Importe correspondente a gastos correntes
1.141.910,72Importe correspondente a gastos de investimentos
1.806.117,24Importe do Recoñecemento axustado

ImporteConcepto

O importe do recoñecemento denomínase "axustado" por canto do total das facturas e gastos
rexistrados e pendentes de recoñecemento da obriga no exercicio 2003, (2.271.344,60 euros),
descóntanse os importes da recadación das taxas polos servicios de abastecemento de augas,
sumidoiros e recollida do lixo, polo que a débeda real coa empresa Aquagest, s.a. é o
resultado das liquidacións trimestrais que practica.
Poderíase aplicar unha consideración especial ás facturas emitidas pola empresa
Espina&Delfín en concepto de mantemento da estación depuradora de Calo. Esta empresa
segue levando o mantemento da depuradora unha vez que rematou o ano de garantía e
explotación contemplado no contrato para a súa construcción, facturando o custe do contrato
ós concellos de Ames e Teo, polas porcentaxes do 36,3% e 63,7% respectivamente. Esta
tramitándose a xestión da depuradora polo concello de Teo, a través da empresa Aquagest,
s.a., polo que entraría no réxime de servicio nas mesmas condicións que o resta das
instalacións de abastecemento, depuración e saneamento.
A Corporación podería acordar a concertación dun préstamo bancario a longo prazo para
financia-las obrigas dos exercicios anteriores encadradas no Capítulo 6º de gastos,
(investimentos reais). Para atender ás obrigas derivadas de operacións correntes habería que
adoptar outras medidas, como a concertación dun préstamo nas condicións do citado artigo
177.5 do TRLRFL, ó que afectarían de forma directa as condicións 1 e 3: Importe non
superior ó 5% do recursos ordinarios do orzamento e cancelación antes da renovación do
mandato da Corporación. Esta porcentaxe do 5% supón un total de 260.548,71 euros, o que
supón o 39,23% das operacións correntes incluídas no Recoñecemento extraxudicial.
Cuantificada a débeda pendente de imputación orzamentaria a 31 de decembro de 2003,
proponse ó Pleno a adopción dos seguintes acordos:

1º) Proceder ó Recoñecemento Extraxudicial de Crédito das facturas e gastos
correspondentes ó exercicio 2003 que se reflicten no anexo nº 1, por un importe total de
1.806.117,24 euros.
2º) Imputar ó exercicio corrente, mediante a oportuna modificación de créditos, o importe
correspondente a gastos de investimento, (1.141.910,72 €), e un importe de 260.000,00 euros
das operacións correntes deste expediente.
3º) Comprometer a imputación ós Orzamentos do exercicio 2005 do resto dos gastos
correntes contidos neste Recoñecemento extraxudicial, (404.206,52 euros)
4º) Aprobar inicialmente un expediente de Modificación de Créditos por importe de
1.401.910,72 euros, para dar cobertura orzamentaria no exercicio correntes ás operacións con
carácter de investimento obxecto de recoñecemento, así como á parte das operacións
correntes, que non supera o 5% dos recursos ordinarios do orzamento vixente.
5º) Someter o expediente a exposición pública por prazo de quince días hábiles, segundo
determina a lexislación vixente.
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6º) Aproba-la concertación de dúas operación de crédito polos importes e prazos que se
indican:
- Unha operación a 15 anos, por importe de 1.141.910,72 euros, para financia-la modificación
de crédito correspondente a gastos de investimento.
- Unha operación con prazo de amortización ata o 15 de maio de 2007, como máximo, por
importe de 260.000,00 euros, para financiar o resto da modificación de crédito.  
Debate: Non se produciu.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello por unanimidade dos nove membros
presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do PP
(8) e Mixto (1) acorda aprobar a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

5º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE ORDENANZAS FISCAIS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía do seguinte tenor:
“” Resultando que na Mancomunidade de Santiago realizaronse reunións de traballo para
levar a cabo unha homoxeneización de ordenanzas fiscais e se confeccionaron modelos.
Resultando que determinadas ordenanzas deste concello están sen actualizar desde fai anos. 
Visto o informe de Intervención, propoño ó Pleno a adopción do seguinte acordo:

1º) Aprobar provisionalmente as seguintes ordenanzas fiscais do concello que constan como
anexo 1.
-. Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.
-. Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
-. Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras.
-. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene
urbana.
-. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de licenzas urbanísticas.
-. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e por
reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías de
calquera clase.
2º) Que se expoña ó público o expediente polo prazo de trinta días hábiles mediante anuncios
no taboleiro de edictos do concello, no B.O.P. e nun xornal dos de maior difusión na
provincia, prazo que comezará a contar desde o día seguinte ó da publicación do anuncio no
B.O.P., dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as
reclamacións que estimen oportunas. No caso de non se presentar reclamacións o presente
acordo se elevará automaticamente a definitivo, debendo facerse publicación íntegra do texto
das ordenanzas aprobadas no BOP para a súa entrada en vigor, consonte co disposto no art.
17 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais.””

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que se trata dunha unificación de criterios dos concellos da
mancomunidade e doutros que quixeron sumarse.
Non está a ordenanza reguladora do incremento de valor dos terreos de natureza urbana ou
plusvalía que se levará noutro Pleno. Engade que a rústica estaba no 0,6 e baixa a 0,33; a
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urbana estaba no mínimo legal do 0,4 e pasa a 0,44 en todos ou case todos os concellos, sube
un 10% e expón unha relación de tipos existentes noutros concellos.
Respecto do tipo de bens de características especiais que non o tíñamos regulado e agora se
pon o 1,3, que só afecta á autoestrada.
Respecto do IVTM estaba no mínimo legal e agora súbese un 10%.
Respecto do imposto sobre construccións, instalacións e obras o tipo estaba no 2% e agora
segue igual, agás para edificacións colectivas ou ourbanizacións que pasa ó 3% e para as
construccións en solo industrial que pasa ó 2,5%, engadindo que para as obras menores o
presuposto como normalmente non o hai se fai a valoración en función de baremos do
Colexio de Arquitectos.
Respecto da taxa por recollida de lixo sinala o Sr. Alcalde que estaban en casi todos os
concellos cobrando o que agora se establece, pero que neste Concello non se poido levar por
diversas causas; que eles no seu momento estimaron que ós veciños do rural non se lles podía
cobrar o mesmo que ós das urbanizacións; que os do rural pagarán 30 euros/ano e os das
urbanizacións 59 euros/ano, e despois hai outras cantidades en función da natureza do
establecemento.
Engade que o custo aproximado do lixo en Sogama é de 669.000 euros/ano, e se recadan
62.000 euros polo que se produce un déficit de 600.000 euros/ano e con ista nova ordenanza
contribuiremos a baixar iste déficit de 100 millóns das antigas pesetas por ano.
Respecto da taxa por licenzas urbanísticas sinala que hoxe levan todos os concellos isto a
Pleno, que se establece un mínimo e depende do tipo de obra, que unha casa normal pagará
sobre 60 euros e despois os grandes edificios si pagarán un pouco máis e remata sinalando
que a ordenanza de vados se liquidará tamén en función do número de metros e plazas.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que pide que se van pagar máis os veciños que se
poñan uns servizos o mellor posible.
Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello por unanimidade dos nove membros
presentes dos dezasete que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do PP
(8) e Mixto (1) acorda aprobar a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as once horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e
prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en
cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 30 DE NOVEMBRO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 30 de novembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez,
co obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez ( con retraso).
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Manuel Tallón Mesías.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste:
Dª. Monica I. Lado Varela, Interventora do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR,
DO: 12.11.2004.

O Pleno por unanimidade dos dezaseis membros presentes dos dezasete que legalmente o
compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
O Sr. Alcalde sinala que o primeiro turno é de seis minutos e o segundo de tres, de
conformidade co regulamento orgánico municipal.

2º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DO PLAN DE
INVESTIMENTOS MUNICIPAIS DO 2005 (POS 2005).
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Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa do
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que transcrita di:
Vista a circular para a elaboración do Plan de obras e servizos do 2005 remitida pola Excmª.
Deputación Provincial da Coruña, propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte
acordo:

1º) Aprobar o PLAN DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS DO 2005 nel que se recollen os
investimentos que o concello ten previsto realizar no POS 2005, integrado polas seguintes
obras e de acordo co financiamento que se indica:

Nº. E DENOM.DA OBRA / IMPORTE TOTAL / ESTADO+DEPUTACIÓN / CONCELLO.

1.Urbanización en Fontenlo (Teo).............59.998,89...................56.998,95...........2.999,94.
2.Abastecemento e saneamento en A Torre (Cacheiras)...46.313,67.....43.997,99....2.315,68.
3. Abastecemento,saneamento e depuración en
A Devesa (Cacheiras)..................................................55.656,25........52.873,44.......2.782,81.
4.Abastecemento e saneamento en Cerdeira(Vilariño)....59.994,88.......56.995,14.....2.999,74.
5.Abastecemento e saneamento en Areeira (Calo).........57.245,37........54.383,10.....2.862,27.
6.Abastecemento e saneamento en Balcaide(Calo)..........56.273,37......52.829,89......3.443,48.

TOTAIS:............................................................335.482,43.............318.078,51....17.403,92.

2º) Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade do 2005 e que se relacionan no
punto anterior.
3º) Aprobar o Plan complementario ó de 2005 nel que se inclúen as obras que a continuación
se indican:
Denominación da obra: Abastecemento e saneamento en Olveira (Vilariño).
Presuposto:30.000 euros.
4º) Declarar que o concello dispón dos terreos, augas e servidumbres para a execución das
obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias.
5º) Comprometerse o concello a incluir no presuposto municipal do 2005 os fondos
necesarios para facer frente á aportación municipal das obras incluídas na anualidade do 2005.
6º) Solicitar á Excmª. Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste concello para a
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada se esta se
produce efectivamente. 
7º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.

Debate:
Explica o Sr. Alcalde que pretenden levar o importe total das aportacións do POS e POL a
todas as parroquias e posteriormente faráse o saneamento para a depuradora de Pontevea;
que pensan en meter algo en todas as parroquias lendo a Alcaldía as cantidades. Engade que
co POS e POL van facer todo en abastecemento de auga e saneamento e se repartiu como nos
e os técnicos cremos máis conveniente.
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O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o cumprimento da legalidade non debe ser na
represión, que isa fixación en cumprir o regulamento debería ser en todos os demais aspectos
da súa actuación que son ilegais; que as actitudes do Alcalde non son repectuosas coas
normas de funcionamento democrático e ademais interrumpe sempre.
Incorpórase neste intre ó Pleno a Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez.
Continua o Sr. Concelleiro preguntando ¿cando remata o prazo do POS? Hoxe, engadindo
que ven todo feito, pregunta ¿cantos anos levamos falando do POS e traendo o POS o
derradeiro día? Engade que isto debe falarse con anterioridade e permitirse aportacións entre
todos os grupos.
O Sr. Alcalse sinala que o traemos cando podemos.
O Sr. Concelleiro sinala que o Sr. Alcalde lles falta continuamente ó respecto ós concelleiros;
que non hai criterios e non hai plan integral de saneamento e pide que conste en acta que no
próximo POS se poidan facer aportacións polos concelleiros da oposición; que non lle repita
o do tempo dos seis e tres minutos de duración dos turnos de palabra e expoña os criterios de
selección das obras, e remata sinalando que isto non pasa en ningún concello aínda que teñan
maioría absoluta.
O Sr. Alcalde sinala que respecto do asunto do tempo de duración das intervencións hai un
regulamento orgánico aprobado e debe cumprirse e actuar con educación no Pleno, porque o
Alcalde debe de gardar a orde.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai un regulamento pero que hai formas democráticas
que están por encima do regulamento; sinala que votarán a favor porque non queren facer
como eles que votan sistematicamente en contra de todo o que propoñen e porque son obras
que benefician ós veciños, pero é un sí crítico pola forma de plantexar iste plan con prisas, ó
último día, imaxínese como quedaría o concello se por calquera causa non se poidera
aprobar, e en segundo lugar porque non se presenta un plan de investimentos xa reclamado
por nós e que as obras de abastecemento e saneamento deberían formar parte dun plan
integral que tamén foi rexeitado polo equipo de goberno.
Engade que a aprobación faise hoxe e nos medios de comunicación xa apareceu fai días a
noticia enviada polo vicealcalde e que parece que todo se refire a abastecemento e
saneamento e non hai nada para rede viaria e que cren necesaria algunha actuación na mesma.
Sinala que deberían ser rigurosos á hora de identificar os proxectos, porque o abastecemento
de A Devesa afecta máis á A Torre que A Devesa e cando dín A Torre afecta a Raxó e A
Devesa.
Continua sinalando que iso demostra que se fai con precipitación e se escollen uns tramos si e
outros non sen explicar criterio algún de selección, e remata sinalando que votarán si pero un
si profundamente crítico con istes proxectos.
O Sr. Alcalde sinala que no xornal saiu a noticia dicindo que o concello ten previsto aprobar
en Pleno do 30 de novembro, lendo xornal.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a nota mandouna él ó xornal e non pon que se
aprobara senón que se ia aprobar e que o que manda notas ós xornais con mentiras todos
sabemos quen é.
Engade que a selección das obras do POS e POL se fixo con criterios obxectivos e para todas
as parroquias. Pregunta ¿quen goberna en Teo?, e reposta que se gobernan PP e INTEO o
aproban e presentan eles ós proxectos, sinalando que ista tarde en Ames aproban o POS.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que pensa que a eles non lles falta educación e non
está disposto a soportar os abusos de poder do Alcalde. Engade que solicitan por favor que
traian istes planes para seren debatidos, que están na oposición pero casi teñen o 50% dos
votos e se lles debe respectar como membros da corporación.
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Engade que é unha cuestión de talante democrático, de educación e de respecto, piden que se
lles respecte e que só pide que se lles solicite a súa opinión, e remata sinalando que van votar
si pero un si con calzador.
O Sr. Alcalde sinala que o POS que se fixo, que se fai, e que  se fará, será o que faga o equipo
de goberno.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala  que respecto todo pola súa parte, pero que se hai algo
das mocións que presentan e non comparten él o dí e que cando se fala se chega a acordos.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros
presentes que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do PP (8), Mixto
(1), BNG (4) e PSG-PSOE (4) acorda aprobar a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

3º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DO PROGRAMA OPERATIVO
LOCAL 2000-2006.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa do
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que transcrita di:
Vistas as circulares para a elaboración do Programa Operativo Local obxectivo 1, anualidades
2000-2006 (POL) remitidas pola Excmª. Deputación Provincial da Coruña, propoño ó Pleno
do Concello a adopción do seguinte acordo:

1º) Aprobar o Programa Operativo Local 2000-2006 nel que se recollen os investimentos que
o concello ten previsto realizar no POL, integrado polas seguintes obras e de acordo co
financiamento que se indica:
 
Nº. E DENOM. DA OBRA...................IMPORTE TOTAL........ESTADO+DEPUTACIÓN.

1) Saneamento en Cepeda (Oza)....................................72.342,82........................72.342,82.
2) Saneamento e depuración en Pite-Paredes(Luci).........72.344,15.......................72.344,15.
3) Saneamento e depuración en Outeiro(Oza-Vaamonde)...60.138,04....................60.138,04.
4) Saneamento en Fornelos (Raris) e Lampai(Lampai).......110.003,22..................110.003,22.
5) Abastecemento e saneamento en Regoufe(Luou).............82.350,24...................82.350,24.
6) Abastecemento e saneamento en Tarrio-Seoane(Recesende)..72.380,04.............72.380,04.
7) Abastecemento e saneamento en Puentevea(Reis).................77.362,50..............77.362,50.

TOTAIS:..................................................................546.921,01 euros........546.921,01 euros.
2º) Aprobar os proxectos das obras incluídas e que se relacionan no punto anterior.
3º) Declarar que o Concello dispón de terreos, augas e servidumbres para a execución das
obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias.
4º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o respecto que ten iste grupo municipal  a outro se
ve nun Pleno anterior onde se pediu algún tempo para que chegara o Sr. Vázquez Pallas e non
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houbo ningún problema e despois parece que cando se exceden nun minuto non hai o
mesmo talante; engade que non é o mesmo traer unha moción ó Pleno como traer o POS
porque o POS ven con proxectos que xa non se poden modificar, en segundo lugar que o
POL  é 2000- 2006 e isto reflicte moi ben a aptitude do equipo de goberno, é o segundo
concello da provincia con máis cartos sen tocar e cando estamos con situacións
tercermundistas como en Pontevea onde vai a merda un pouco antes do sitio onde bebemos;
que as cousas hai que facelas con tempo, e o criterio para facer o POS e POL cun problema
tan grave como o abastecemento debe facerse por criterios técnicos, que é unha mostra clara
de deixación abandoado durante catro anos e finalmente ven unha proposta pechada sen
posibilidades alternativas.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non hai moito máis que engadir ó dito antes no POS;
que o criterio de selección é pobre; non é de reparto entre parroquias o que debe facer o POL
senón de equilibrio medioambiental no concello e sinala que mellore a presentación porque as
obras non están priorizadas simplemente hai unha relación.
Engade o Sr. Concelleiro que seguemos sen plan integral de saneamento  e polo tanto isto
non responde a unha política de saneamento medioambiental e polo tanto non se cumpren os
criterios da Deputación, votarán a favor si, pero crítico, por ser obras que en principio
benefician ós veciños.
O Sr. Alcalde sinala que os criterios seran bos ou malos pero son os seus.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que é un diálogo de sordos, ¿porqué non resposta ás
preguntas?, ¿porqué non se trouxo antes?, ¿onde van verter os trazados que se están a facer
sen ningún criterio?.
Sinala o Sr. Alcalde que se trouxo cando se puido e non se puido facer antes.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere insistir en que prioricen os proxectos e lle
gustaría saber porqué nos expedientes que viron non hi referencias ó cumprimento das
directivas comunitarias en materia medioambiental, e que non cre que as directivas se refiran a
tramos de saneamento, refírense a plan integral de saneamento.
O Sr. Alcalde sinala que vostede quere saber máis que os técnicos.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai un trámite político anterior ós criterios técnicos
que supón que existirá e insiste en que prioricen os proxectos.
O Sr. Alcalde sinala que as directrices políticas claro que se deron ós técnicos.
O Sr. Conceleiro Parajó Liñares sinala con respecto ó dito polo BNG que hai un proxecto de
emisario ó río Santa Lucía mentras non haxa depuradora e que lle quere dicir que todas as
construccións novas de Pontevea ningunha vai a isa depuradora.
Engade o Sr. Concelleiro que con respecto ó dito polo PSG-PSOE que o tema de prioridades
non hai que mandalo, que iso hai que facelo cando se pide en exceso sobre a cantidade
asignada ó concello pola Deputación.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello por unanimidade dos dezasete membros
presentes que legalmente o compoñen, pertencentes ós grupos municipais do PP (8), Mixto
(1), BNG (4) e PSG-PSOE (4) acorda aprobar a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

4º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN DO PROGRAMA INTERREG III A: TRASLATIO: HERDANZA
CULTURAL DO CAMIÑO PORTUGUÉS.
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Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que transcrita di:
Este Concello ten aprobado dentro do Programa Interreg III A: ” Traslatio: Herdanza cultural
do Camiño Portugués” unha actuación consistente na execución das obras do proxecto
aprobado que se denomina: “Acondicionamento do entorno do Camiño Portugués en Rúa
dos Francos”, por un importe de execución por contrata de: 72.485,42 euros, tendo un prazo
de execución que vai do 01.10.2004 ó 31.10.2005, e sendo a distribución do seu
financiamento a seguinte:
-. Aportación Fondos Europeos: 75%: 54.364,06 euros.
-. Aportación Concello: 25%: 18.121,36 euros, de conformidade co acordo da reunión do
Padroado da Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Santiago do 13.05.2004 no
que os Concellos de Ames, Brión, Santiago e Teo beneficiarios das actuacións previstas pola
Fundación, contribuirán coa parte proporcional correspondente ó 25% de cofinanciamento
que a Fundación debía achegar ó proxecto Traslatio.
Igualmente o Concello debe aportar a cantidade de: 11.045,31 euros á Fundación para o
Desenvolvemento da Comarca de Santiago como cantidade proporcional correspondente a
iste Concello destinada a financiar a contribución da Fundación ás actuacións conxuntas e a
xestión,  coordinación e seguemento do proxecto Traslatio.
Visto o texto do convenio remitido pola Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de
Santiago, propoño ó Pleno a adopción do seguinte acordo:

1º) Aprobar o contido do convenio de colaboración obrante no expediente.
2º) Adoptar o compromiso de incluir no presuposto de 2005 os fondos necesarios para a
execución desta obra.
3º) Facultar expresamente á Alcaldía para a sinatura do convenio e demais trámites sucesivos
e necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu correspondente expediente.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que é un tema da mancomunidade e por parte da fundación comarcal se
pediu e é unha cousa boa.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que non se debate o fondo e pregunta, ¿ en qué
consiste o acondicionamento do camiño portugués en Francos?. Engade que hai achega
europea interesante  e a achega do concello tamén é interesante, pero o problema de fondo é
non poder discutir nin ter colaborado na selección da obra, engade que non cosideran normal
o xeito de traelo sen ter debatido o fondo do tema.
O Sr. Alcalde sinala que foi na fundación comarcal onde se decidiu a realización de
determinados proxectos e foi un proxecto que se fixo en conxunto por todos os concellos e
que as obras deberán facerse co informe de Patrimonio.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que é inexplicable que o Sr. Alcalde non sepa de que vai o
proxecto e que van votar si por responsabilidade, que é un proxecto máis que se xenera en
instancias alleas a ista corporación, como case todos, pois poucas veces hai iniciativas propias
diste concello.
Engade que o 2 de abril de 2004 o PSG-PSOE presentou unha moción sobre o camiño
portugués que se botou en contra polo equipo de goberno e agora ven isto, que é unha
hipocresía, que hai enormes contradiccións entre o que fan nun e noutro momento.
O Sr. Alcalde sinala que non é técnico para desglosarlle un proxecto de todos os concellos e
que tiveron a súa disposición o expediente.
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O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está claro que respecto do tema do camiño
portugués veñen a falar os que non o pisan, engade que todos os anos hai inversións en
materia de protección do camiño portugués e se van facendo arreglos todos os anos e que o
que está claro é que é un diñeiro que se da para reparar o camiño portugués que vostede Sr.
Iglesias non o coñece nin en pintura.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que está farto de oir iso de que xa o vimos e que está
farto de oir a palabra técnicos porque o nivel de decisión política é distinto do técnico e que a
nivel político o Sr. Alcalde debe saber o que asinou.
Con respecto ó camiño portugués, pregunta, ¿hai algún problema niste momento?.
Engade que vanse abster porque non poden valorar algo que o Sr. Alcalde desde o punto de
vista político non defende.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que aquí se trata de aprobar un convenio de colaboración,
non un proxecto; engade que o Sr. Vázquez Pallas falou no xornal dunha actuación de
promoción do camiño portugués, e pregunta, ¿a que se refire?.
Resposta o Sr. Alcalde que estamos a falar doutro asunto.
Engade o Sr. Concelleiro que van votar a favor, pero quere dicir que o Sr. Alcalde non le os
convenios, que é unha actuación da mancomunidade e é unha incongruencia non aprobar
unha moción fai uns meses e agora presentar isto.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os técnicos teñen que facer o que lles mandan os
políticos e espera que o proxecto sexa bo.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello con trece votos a favor pertencentes ós
grupos municipais do PP (8), Mixto (1) e PSG-PSOE (4), e catro abstencións do grupo do
BNG (4) acorda aprobar a proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

5º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE CESIÓN DE BEN A CORREOS E
TELÉGRAFOS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que transcrita di:
Examinado o procedemento incoado para ceder gratuitamente á Xefatura Provincial de
Correos e Telégrafos da Coruña o uso do seguinte ben: Planta baixa do edificio do Concello
sito na Ramallosa, para o mantemento e mellora dos servizos postais na localidade de
Ramallosa, e considerando que se xustifica que os fins perseguidos coa cesión gratuita
redundarán en beneficio dos habitantes deste Concello, posto que os veciños desfrutarán do
mesmo preto dos seus domicilios.
Entendéndose por esta Alcaldía que non é necesario o ben nos próximos dez anos para os
efectos do art. 110 do Regulamento de Bens das  entidades Locais.
Visto os informes de Secretaría, Intervención e técnico municipal propoño ó Pleno do
Concello a adopción do seguinte acordo:

1º) Ceder gratuitamente á Xefatura Provincial de Correos e Telégrafos da Coruña o uso do
seguinte ben: Planta baixa do edificio do Concello sito na Ramallosa onde se está a prestar
actualmente o servizo nunha parte desta, de xeito que o mesmo se preste na totalidade da
planta baixa, con destino ó fin exclusivo de prestación do servizo postal da súa competencia,
cesión que quedará sometida ás seguintes cláusulas:

7



a) O fin da cesión será a dedicación do inmoble a fins e servizos da competencia da Sociedade
Estatal Correos e Telégrafos S.A.
b) A cesión do uso outórgase por un prazo de 25 anos, contados desde a sinatura do
correspondente documento administrativo de cesión, prorrogable por períodos sucesivos da
mesma duración, se así o acordase expresamente o Pleno do Concello, logo da petición do
cesionario con anterioridade ó vencemento do período anterior; queda excluída a tácita
reconducción.
c) Se o dereito cedido non se aplicase ó fin sinalado dentro do prazo de un ano, contado
desde o outorgamento do documento administrativo de cesión, deixase de estalo con
posterioridade, se descoidase ou utilizase con grave quebramento, ou se incumprisen calquera
das outras cláusulas, considerarase resolta a cesión e o ben reverterá ó Concello, de
conformidade co disposto no artigo 111 do Regulamento de Bens das Entidades Locais.
d) Serán de conta do cesionario:
-. Os gastos de conservación e mantemento do inmoble do que se cede o uso.
-. Os gastos polos servizos con que conte o inmoble que se individualicen mediante aparellos
contadores.
e) As obras de adaptación, reparación e mellora do inmoble, que serán por conta da entidade
cesionaria, requirirán a presentación do documento técnico e a súa aprobación pola Xunta de
Goberno Local. En todo caso, as expensas investidas quedarán en beneficio do inmoble e, en
ningún caso, poderán ser reembolsadas polo Concello de Teo, propietario do inmoble.
f) O cesionario subscribirá unha póliza de aseguramento todo risco, de perdas ou danos
materiais, polo importe do valor do inmoble. E outra póliza de aseguramento de
responsabilidade civil que garanta posibles danos a terceiros. O Concello de Teo será o
beneficiario e o asegurado, respectivamente, destas pólizas, que se manterán durante todo o
período de cesión, prazo inicial e, se é o caso, prórrogas.
A devandita cesión de uso formalizarase mediante documento administrativo subscrito pola
Alcaldía debendo constar nela o acordo de cesión e a aceptación do cesionario.
2º) Someter o expediente ó tramite de información pública durante o prazo de quince días
hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio no BOP para os efectos da
presentación das alegacións que se estimen oportunas.
3º) No caso de non se presentar alegacións ó presente acordo entenderase aprobado
definitivamente.
4º) Que aprobado definitivamente se de conta a Comunidade Autónoma en cumprimento do
art.109.2. do Regulamento de Bens.
5º) Facultar ó Sr. Alcalde para que en nome e representación do Concello asine o documento
administrativo de cesión e adopte os demais actos e trámites necesarios para a execución e
xestión deste acordo e do seu correspondente expediente.

Debate:
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que a calidade do servizo é francamente nefasta e que
queren facer unha aportación no sentido de que se comprometa unha prestación de servizos
tódolos días da semana, que sería bo que se negociara o horario de recollida e remisión do
correo certificado, porque de 8,30 a 9 e de 13,30 a 14 horas non poden recoller as cartas, o
horario o fai imposible.
Engade que xa que os veciños van ceder iso a correos que no mesmo nivel de negociación
debería de esixirse que se cumpla a lei e o servizo se preste de conformidade coa lei postal.
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O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que cre que isto que acaba de dicir o BNG debería quedar
como compromiso dista corporación e que se lle fixera chegar xunto co convenio e que no
mesmo documento se teña o compromiso de que non se peche o local dos Tilos.
O Sr. Alcalde sinala que iso xa se falou con correos, que en ningún caso se pecharía a oficina
dos Tilos e que incluso se mirou de ampliar o local.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está de acordo coa cesión e que por primeira vez
está de acordo co que di o BNG respecto do reparto diario e non peche da oficina dos Tilos.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta coas observacións feitas, o Pleno do Concello por
unanimidade dos dezasete membros presentes que legalmente o compoñen pertencentes ós
grupos municipais do PP (8), Mixto (1), BNG (4) e PSG-PSOE (4), acorda aprobar a mesma
nos seus propios termos e con istas determinacións que se engaden:
-. A cesión de uso será mentras Correos e Telégrafos sexa de titularidade pública, cesando
automaticamente noutro caso.
-. A cesión queda condicionada a que en ningún caso se peche a oficina dos Tilos e se adopte
o compromiso por Correos de mellorar o servizo de reparto e de certificados.

6º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE NOMEAMENTO EN CONSELLO ESCOLAR.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Educación e Cultura.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que transcrita di:
Téndose producido, con data vinteoito de setembro do presente ano, a dimisión do
Concelleiro D. Martiño Noriega Sánchez como representante do Concello no Consello
Escolar do Colexio de E.X.B. de Ramallosa, propoño ó Pleno a adopción de acordo polo que
se nomee ó Concelleiro desta Corporación, D. Manuel Cajaraville Campos como
representante do Concello no referido Consello Escolar.

Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que isto é consecuencia dunha situación que se deu
nun Pleno anterior e polo tanto, non por nada persoal senón polo nomeamento en cuestión, o
seu voto vai ser negativo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que votarán en contra pola razón de ser diste
nomeamento, por un grave erro político do equipo de goberno; engade que están politizando
un órgano académico e por iso van votar en contra.
O Sr. Alcalde sinala que cando outro grupo di que se está facendo política en vez de traballar
só lles queda que tomar unha decisión a toman e punto, porque vostede Sr. Leis sempre vai
con demagoxia política barata, que é vostede quen está facendo política.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que no momento de designación de representantes
nos consellos escolares non se acordou por todos os grupos, acordouse polo PP e polo grupo
Mixto, porque os outros non votaron a favor, que quede moi claro.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o Sr. Parajó debería dicir que acordou tal
nomeamento.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que está claro quen goberna  e manda en Teo.
O Sr. Alcalde sinala que é él se lle sirve de algo.
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O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que cando falan os do BNG van ser eles Alcalde e
cando fala o PSG-PSOE van ser eles, van a ter que partilo por dous, e remata sinalando que o
Sr. Leis o politiza todo.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello con nove votos e favor dos grupos do
PP (8) e Mixto (1), oito votos en contra dos grupos do BNG (4) e do PSG-PSOE (4) acorda
consonte coa mesma nomear a D. Manuel Cajaraville Campos como representante do
Concello no Consello Escolar do Colexio de EXB de Ramallosa.

7º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE
NATUREZA URBANA.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que transcrita di:
Resultando que na Mancomunidade de Santiago realizaronse reunións de traballo para levar a
cabo unha homoxeneización de ordenanzas fiscais e se confeccionaron modelos.
Resultando conveniente establecer neste concello o imposto sobre o incremento do valor dos
terreos de natureza urbana, propoño ó Pleno a adopción do seguinte acordo:

1º) Aprobar provisionalmente a seguinte ordenanza fiscal do concello que consta como anexo
1.
-. Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de
natureza urbana.
2º) Que se expoña ó público o expediente polo prazo de trinta días hábiles mediante anuncios
no taboleiro de edictos do concello, no B.O.P. e nun xornal dos de maior difusión na
provincia, prazo que comezará a contar desde o día seguinte ó da publicación do anuncio no
B.O.P., dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as
reclamacións que estimen oportunas. No caso de non se presentar reclamacións o presente
acordo se elevará automaticamente a definitivo, debendo facerse publicación íntegra do texto
das ordenanzas aprobadas no BOP para a súa entrada en vigor, consonte co disposto no art.
17 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais.

Debate:
Polo Sr. Alcalde exponse que a ordenanza responde a criterios homoxéneos da
mancomunidade, que é igual para todos.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que non tíñamos plusvalía e seguimos sen tela; que só
se pode entender coa voraxine recadadora do Sr. Alcalde e o Sr. Parajó, e que niste Pleno e no
anterior prodúcese unha suba de impostos e taxas; que ista é unha decisión política clara
porque é un imposto potestativo e non é raro que sexa niste momento despois da falta de
control económico do concello que agora se explote á xente, ademais, cos servizos que se
prestan, e pregunta que onde está o rigor en urbanismo, ¿canto recadou o concello nistes
anos?.
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O Sr. Alcalde sinala que vostede está a tratar de mobles ós seus compañeiros que van á
mancomunidade; engade que foi un acordo da mancomunidade e o poñen para que non haxa
agravios comparativos cos concellos da redonda.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere facer dous rogos: Recoñeza vostede
explicitamente que é unha suba de impostos. Engade que eles non teñan problema na suba de
impostos, o que non entende é que non haxa servizos pese ós impostos que se pagan; sinala
que o imposto é un logro da esquerda para redistribuir a riqueza, e pregunta ¿porqué o trouxo
hoxe e non no Pleno anterior?, porque fumos nós os que o esixiron e vostede non o quería.
O Sr. Alcalde resposta que porque non estaba rematada.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés pregunta ¿cal é a repercusión económica dista medida?, ¿canto
calculan?. Resposta o Sr. Alcalde que non o sabe.
Engade o Sr. Concelleiro que non poden votar a favor aínda que están de acordo con iste
imposto porque non o consensuan coa oposición, e porque o seu talante autoritario doutro
día no Pleno impide a discusión distes asuntos e porque vostedes son os responsables da
situación económica do concello, vanse abster e reservan o debate para o pleno extraordinario
solicitado.
O Sr. Alcalde sinala que non é suba de impostos, é un novo imposto, que falan de suba nos
coches pero non falan da baixada de rústica, e que a mancomunidade non acorda porque o
concello é libre de decidir e se pretende a homoxeneización en todos os concellos da
comarca.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que iste imposto repercute sobre todo nos
constructores e que o PSG-PSOE foi o grupo que primeiro pediu iste imposto, incluso antes
de pedilo na mancomunidade, e sinala que quede claro na acta para que despois non figure
nos papeliños que poñen por aí; que o pediron antes varias veces.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que solidarizarse con outros concellos subindo os
impostos é demasiado, que monte o Sr. Alcalde unha ONG de solidariedade para os
impostos, ¿porqué en servizos brilla pola súa ausencia a solidariedade?, ¿qué servizos temos
nós e qué servizos teñen os outros?.
Remata sinalando que niste contexto de absoluta irresponsabilidade, de suba do impostos sen
ver o nivel de ingresos da xente, non poden votar a favor.
O Sr. Alcalde sinala que vai dar unha volta por concellos gobernados por vostedes porque
debe de ser unha maravilla, así por Ames, Rois... etc, levan ós veciños á praia en helicóptero.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o grupo municipal socialista en ningún momento
criticou a suba de impostos, critica a suba de impostos e falta de servizos; o problema que
temos aquí é que non hai ningunha garantía de que vostedes sexan capaces de xestionar toda
a suba de impostos para a mellora dos servizos.
Engade que quede claro que non están en contra diste imposto nin da escala senón pola
profunda desconfianza na súa capacidade de xestión.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello con nove votos a favor pertencentes ós
grupos municipais do P.P.(8) e Mixto (1), catro votos en contra do grupo do BNG(4) e catro
abstencións do grupo do PSG-PSOE (4), acorda aprobar a proposta da Alcaldía nos seus
propios termos.
Abandoa o Pleno neste intre o Sr. Concelleiro Tallón Mesías.

8º) PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE CONCERTACIÓN DE OPERACIÓNS DE
CRÉDITO PARA INVESTIMENTOS.
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Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da proposta da Alcaldía dictaminada que transcrita di:
No orzamento xeral da Corporación para o exercicio 2004, está previsto o finanzamento de
varios investimentos mediante a concertación de operacións de crédito. Do mesmo xeito,
estaba prevista outra operación para facer fronte ós gastos da Urbanización San Sadurniño
que lle corresponden ó concello, en cumprimento da sentencia do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia.
O crédito para facer fronte ó proxecto de Mellora e Ampliación da Casa do Concello está
afectado á subvención da Xunta de Galicia no período 2005-2007, amortizándose coas
achegas de cada ano, (30.00,00 € no 2005, 90.000,00 € no 2006 e 90.000,00 € no 2007).
Polo tanto, esta Alcaldía somete a dictame da Comisión Informativa de Facenda, para a súa
posterior elevación ó Pleno, a seguinte proposta de acordo:
“Proceder á concertación das operacións de crédito que se indican coa afectación e os
requisitos que para cada unha se sinalan:

15 anos72000,00Obras adecuación sede Policía Local
3 anos210000,00Obras Mellora Casa do Concello
15 anos80000,00Gastos Urbanización San Sadurniño
PrazoImporteDestino

Abandoa o Pleno neste punto o Sr. Concelleiro Rego Jorge.
Debate:
O Sr. Alcalde explica que un préstamo é para pagar o 10% do aproveitamento urbanístico da
urbanización de San Sadurniño como contribución ós gastos de urbanización porque hai
sentenza firme e se ten que pagar; o outro é para a sede da policía local e o outro para a obra
da Casa Consistorial a amortizar coas achegas da Xunta 2005, 2006 e 2007 para a 1ª fase do
proxecto.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala, ¿cal é a orixe de que no seu momento non se pagaran
os gastos da urbanización de San Sadurniño?. Resposta o Sr. Alcalde que porque no seu
momento non se fixo, non se pagou porque non estaba claro que se tivera que pagar,
presentouse unha denuncia e agora por sentenza ten que pagarse.
Sinala o Sr. Concelleiro que despois na publicidade se di que o concello non ten créditos, que
é unha actuación de auténtico irresponsable nas decisións políticas de non pagar.
Pregunta ¿quen levou a defensa do concello?, gracias á dilixencia dos mesmos hai que pagar
isto, e pagar ós lumbreras que temos aí; engade que pensan que ás veces os concellos teñen
que endebedarse, así para investimentos, e que é un irresponsable por chamarlle ás tres
actuacións inversións.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que lle chama a atención a frivolidade coa que o Alcalde
despachou isto, que cando aprobaron o presuposto de 2004 falaban de 341.000 euros para a
Casa do Concello e agora a cantidade é menor, e non aparecían para nada as obras da policía
local e o plan xeral agora non aparece, e pregunta ¿o crédito dos gastos para a urbanización de
San Sadurniño ten algo que ver cunha fianza de 25.000.000 das antigas pesetas supostamente
extraviada?. Resposta o Sr. Alcalde que non ten datos aquí.
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O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está claro que naquel momento se dicía que había
que pagar, pero non estaba moi claro e por iso os servizos xurídicos defenderon ó concello,
que saiu a sentenza en contra pois hai que pagalo tanto antes como agora.
O Sr. Alcalde sinala que desde o momento en que se presentou a demanda contra o concello
xa non se pagou porque había que defendela, a sentenza está aí desde fai tempo e ninguén
pediu a execución da mesma, aínda que é firme e ten que pagarse, engadindo que tampouco
economicamente é unha cantidade importantísima para iste concello, que non é grave.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que se está a facer un plan de saneamento, se están
procedementando os pagos e agora o Sr. Alcalde di que non é grave, e que si contratamos a
unha asesoría xurídica debería de informar sobre a viabilidade, e non é o mesmo pagar fai
catro anos que pagar agora cos xuros, custas, gastos xurídicos, etc..
O Sr. Alcalde sinala que ningún funcionario o condiciona á hora de aprobar gastos, e que o
abogado defendeu ó concello pero non presentou ningunha denuncia.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que unha vez máis quere insistir na banalización dos
feitos, na deixación de funcións da Alcaldía, engade que vostede está obrigado a defender os
intereses de todos os veciños de Teo. En segundo lugar vostede pide un crédito para
proxectos, pero non coñece cal é o proxecto técnico da policía local, ¿onde está?. Sinala o Sr.
Alcalde que supón que na oficina técnica, que lle parece que existe.
Pregunta o Sr. Concelleiro, ¿está calculada a solvencia da Tesourería para facerlle fronte a
istes créditos?. Resposta o Sr. Alcalde que supón que si.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que se  envía documentación á  La Voz de Galicia e
pon as noticias terxiversadas, así as inundacións na Casa do Concello que provocou as obras
da policía local, pero é nun edificio distinto, que pensa que lle mandan a documentación
terxiversada e lle dedican unha páxina enteira, e cando se manda do concello sobre moitos
millóns en obras lle dedican unha parte pequeniña, e remata sinalando que as obras da policía
local e do concello está claro que van en beneficio dos veciños.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello con nove votos a favor pertencentes ós
grupos municipais do PP (8) e Mixto (1) e seis votos en contra pertencentes ós grupos
municipais do BNG (4) e do PSG-PSOE (2) acorda consonte coa proposta dictaminada:
1º) Aprobar a concertación das operacións de crédito que se indican:

15 anos72000,00Obras adecuación sede Policía Local
3 anos210000,00Obras Mellora Casa do Concello
15 anos80000,00Gastos Urbanización San Sadurniño
PrazoImporteDestino

9º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PRESENTACIÓN DO AVANCE DO PXOM.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Urbanismo.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) é o instrumento legal que regula a
ordenación urbanística integral dun concello.
Para poder construir vivendas con auténtica calidade de vida, para controlar o caos
urbanístico, para preservar a nosa riqueza paisaxística e medioambiental, para protexer o

13



noso patrimonio histórico-artístico e etnográfico, para ter boas vías de comunicación, bos
equipamentos (culturais, deportivos, sanitarios, de lecer, etc.)... en definitiva, para vivir e
convivir máis a gusto, é imprescindible dispór dun Plan  Xeral.
Mentras outros concellos da redonda xa teñen Plan Xeral, o municipio de Teo, por razóns
que só o goberno municipal coñece, carece deste instrumento xurídico.
Ademáis, a Xunta de Galicia decretou no seu día a suspensión das licenzas en vista dos
desaguisados urbanísticos que se estaban a cometer coa política desenvolvida polos actuais
mandatarios teenses.
Todo este conxunto de circunstancias, ademáis de constituir un atranco insuperable para o
desenvolvemento do noso municipio, está a provocar gravísimos perxuicios económicos e
sociais ó conxunto da sociedade teense. 

O Grupo Municipal Socialista, ó longo da presente lexislatura, formalizou varias iniciativas
institucionais para reabrir e impulsar o proceso de aprobación definitiva do Plan Xeral, con
resultados infructuosos pola inexplicable e inexplicada actitude negativa dos actuais
mandatarios teenses.

ACORDO: Instar ó goberno municipal a que presente o Avance do Plan Xeral antes do
remate do presente ano 2004 e deseguido proceda á inmediata posta en marcha de
tódolos resortes legais que conduzan á aprobación definitiva do Plan Xeral de Teo, como
máis  tardar, dentro do primeiro trimestre do vindeiro ano 2005.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que non están de acordo coa moción polo seguinte motivo:cando estean
máis avanzados os traballos irán á comisión.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai que rescatar o PXOM da situación de impase na
que se atopa, fai máis de dous anos e os veciños non saben como está.
A Comisión de Seguemento reuniuse unha vez en febreiro de 2004 onde os membros do seu
grupo Sr. Alcalde non sabían como estaba o plan xeral; engade que supón que é consciente
do perxuizo económico que supón iste impase, véxase como está noutros concellos, e sinala
que isto e o feito da información privilexiada de determinados grupos fixo que o PSG-PSOE
plantexara o tema.
Engade que hai oscurantismo na tramitación e por iso cren que chegou o momento de
retomar este tema porque se facemos un plan xeral ten que ser consensuado co pobo e debe
ser a primeira prioridade do concello, que están a facer unha campaña intensísima e que perto
de 5.000 veciños reclaman a elaboración, que presentarán as sinaturas dentro de pouco e
presentarán sinaturas ata que vostedes presenten o documento coa maior celeridade.
O Sr. Alcalde sinala que o de vostedes é puro teatro e pura demagoxia barata, engade que
mentras vostede fai propaganda por aí, nos estamos a traballar; que un plan xeral non é un
papeliño de nada e que o equipo redactor está unificando criterios cos técnicos do concello,
con Política Territorial, etc.. E xa se lles dixo que tan pronto haxa un criterio unificado se
presentará e que os veciños saben a quen teñen; engadindo que respecto dos convenios que
calquera persoa é libre de facelo, están agora en tempo e máis adiante e que os convenios
están abertos a todo o mundo que quera facelos, se é que van por aí os tiros.
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Remata o Sr. Alcalde sinalando que vostede só fai teatro e os veciños opinarán do plan cando
estea en exposición pública.
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez sinala que isto é un teatro, é un drama clásico.
Engade que cando se contratou á empresa do plan xeral se dixo que habería unha comisión
de seguemento do plan xeral porque o plan era algo moi importante e debía ser feito por
todos e coa participación de todos, do que se dixo ó que temos agora.
Seguimos esperando o funcionamento da comisión de seguemento, só se reuniu unha vez e
non fixo nada.; engade que o plan xeral non está paralizado senón que se está a facer por
vostedes soamente, maior desgracia para un concello que un plan xeral se faga dista maneira
non a hai; imaxine vostede o que pensará a xente, e o peor do todo é que un día chegará o
famoso plan xeral e se aprobará sen discutir nada, e pregunta ¿porqué hai un cambio no
equipo de goberno que pasou de pedir un plan participativo a que só participen algúns?.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os concelleiros tamén son responsables de todos
os veciños, como o Alcalde; que o grupo de goberno e grupo mixto queren o plan xeral de
Teo porque fai falta e é necesario, e non se fai con pancartas; e en terceiro lugar que hai xente
que non sabe o que é un plan xeral, que é unha cousa moi complexa, engadindo que o equipo
redactor non é dos que se doblegan nin ós do BNG, nin ó PP nin ó PSG-PSOE e vostede
sabeo Anxela.
Tamén sabe que ese equipo redactor é de categoría e non se deixa manexar como parece que
se quere deixar caer aquí, diga vostede claramente que é así.
Remata sinalando que o plan xeral vaise facer e máis pronto do que algúns pensan, e que o
Alcalde delegou en urbanismo nel e se agora queren ver algo deben falar co Alcalde e con él.
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez sinala que está a falar do equipo de goberno, que se
deixen de falar dos técnicos e que vostedes saben porqué está así o asunto.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que bota de menos que o PP non se pronuncia; engade
que quere facer unha reflexión e pregunta, ¿sabe porqué o plan xeral non acaba de
desatascarse?, porque o equipo redactor non se doblegou, porque intentaron vostedes
cambiar ó equipo redactor e doblegalo. O Sr. Alcalde pide que conste expresamente en acta o
que dixo o Sr. Concelleiro.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que cando vostedes falan do plan xeral sinten
medo; que non dubida de que o Sr. Alcalde e o Sr. Parajó saben o que é un plan xeral e tamén
saben que o equipo redactor sabe con que bois labra; engade que o que dixo Anxela é moi
claro, e que sabe que o Sr. Alcalde e o Sr. Parajó son os reis do monopoli e saben canto valen
as rúas, sabe que o avance ten moitos intereses creados na aprobación inicial e por iso
vostedes non convocan á comisión de seguemento.
O Sr. Alcalde pregunta, ¿para qué se vai a convocar?, se non está feito o traballo como se vai
a convocar á comisión. 
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non se pode vir aquí a dicir tonterías, respostando
o Sr. Concelleiro Noriega Sánchez que respecte á xente. Continua o Sr. Parajó Liñares
sinalando que cando un non sabe de que vai isto debe calarse, respostando o Sr. Noriega
Sánchez déme vostede información.
Continua o Sr. Parajo sinalando que vostede non sabe do que fala, fala para sair nos xornais,
sexa un pouco sensato e fale de cousas que veñen ó caso.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno con seis votos a favor dos grupos do BNG (4) e do
PSG-PSOE (2), e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.
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10º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE SEGURIDADE VIAL E ORDENAMENTO DE
ACCESOS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
É un feito evidente que a C-541, Santiago-A Estrada, sobre de todo no seu tramo entre Os
Tilos e Cacheiras, froito do crecemento  urbanístico experimentado nos últimos
anos, está a soportar un intensísimo tráfico rodado que, ademais de provocar molestias
ós conductores polos continuas e prolongadas retencións  e de constituir un serio risco
para a integridade persoal dos viandantes, estase a convertir nun atranco insuperable
para os veciños/as das urbanizacións limítrofes e para o desenvolvemento económico e
comercial da zona.
No mes de maio de 2003 dábase a coñecer a sinatura dun convenio ent re  o Conselleiro de
Política Territorial, Sr. Núñez Fei jóo e o Alcalde de Teo, Armando Blanco, para a mellora
da seguridade vial da estrada C-541, Santiago - A Estrada, e a ordenación dos accesos
dende as urbanización existentes nas súas inmediacións.
En outubro de 2003, a Consellería de Política Territorial anunciou a saída a concurso no DOG
da asistencia técnica para a redacción do proxecto de trazado e construcción das obras de
mellora da seguridade vial nesta estrada no treito dende a glorieta do Castiñeiriño ata
Cacheiras, que incluiría a construcción de carrís de incorporación e rotondas, beirarrúas e
outros elementos que "contribuyan a la fluidez de la circulación y a las condiciones de
seguridad vial tanto para peatones como de conductores". Dende aquela nada novo: o
esquencemento e silencios máis absolutos por parte de Consellería e da Alcaldía de Teo.
O grupo municipal socialista en diferentes sesións p lenarias interesouse diante do
Alcalde de Teo polo situación deste convenio, con resultados negativos. A proba máis evidente
da falta de sensibilidade do goberno teense por este problema foi o rexeitamento por parte
do Alcalde e o seu grupo político, mailo Sr. Parajó, das seguintes mocións do grupo socialista
que facían referencia explícita á cuestión:
- MOC IÓN: "Proposta de medidas urxentes para o núcleo urbano de
Cacheiras”(rexistro de entrada nº 2753/10-11-03). Debatida no Pleno de 28 de novembro de
2003.
- MOCIÓN: "Esixencia de información e pronta execución dos proxectos da
Consellería de Política Territorial para o trazado da C-541 A Estrada-Santiago ó seu paso
polo núcleo urbano de Cacheiras" (rexistro entrada nº 865/21-04-04). Debatida no Pleno de 25
de maio de 2004.
- MOCIÓN: "Proposta para a elaboración e desenvolvemento dun Plan Especial de
Actuación Integral na Urbanización de Os Tilos"(rexistro de entrada nº 1449/16-06-04).
Debatida no Pleno de 27 de xullo de 2004.

ACORDO: Instar ó grupo de goberno para que coa maior dilixencia posible esixa da
devandita Consellería de Ordenación do Territorio:
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1) a inmediata presentación pública dos proxectos que a Consellería de Ordenación do
Territorio ten previsto levar a cabo ós efectos.
2) a urxente execución das obras de mellora da seguridade vial e ordenación dos accesos dende
as urbanizacións colindantes no tramo Os Tilos-Catrocamiños da C-541 ó seu paso polo
municipio de Teo. Consideramos conveniente que, unha vez superadas as fases de exposición
pública e de apertura de diálogo cos afectados, e cumprimentados os correspondentes
problemas técnicos e trámites administrativos, as obras deberan estar rematadas antes do verán
do 2005.

Debate: 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que xa conseguiron algo na moción anterior: que se falara
do plan xeral; engade que o grupo de goberno debe reclamar as medidas proxectadas pola
Xunta de Galicia, que por mor da súa iniciativa apareceron operarios medindo a estrada e que
nos presupostos da comunidade autónoma de 2005 non hai ningunha partida e que lle
gostaría que pasaran polas casas dos veciños e viran como viven, que hai negocios que están
pechando e hai veciños que están marchando de Cacheiras.
Neste intre prodúcese unha discusión na que o Sr. Concelleiro di que o Sr. Alcalde é un
maleducado, sinalando o Sr. Alcalde que ou retira isa palabra ou o bota do Pleno, engadindo
que lle da a risa con mirar para vostede.
O Sr. Alcalde sinala que desde Os Tilos a Catrocamiños hai máis xente que a que di vostede, e
que é competencia da Xunta e vaino sacar adiante, e que nos presupostos da Xunta hai unha
cantidade de 11.000.000 de euros para a mellora da rede de estradas e non teñen por qué ir
especificamente contempladas as actuacións senón que van nunha partida xenérica e vostede
só fai demagoxia barata.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que vostede Sr. Alcalde é un broncas, e está
interrumpindo á xente toda a mañán, e que esperan que a consellería tome as medidas
necesarias de seguridade vial que repercutan directamente sobre o núcleo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que o tema da estrada todos sabemos que está en
estudio, en proxecto, que sabemos que as rotondas está previsto que sirvan para todas as
estradas; engadindo que é moi fácil pedir as cousas cando xa se están a facer, que todo iso xa
está programado, hai partida na Xunta de Galicia, entón que máis queremos.
Remata dicindo que dubida se cando fan altercados é para escurrir o bulto e para que os boten
fora do Pleno.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que fai ano e pico que asinouse un convenio e non hai
nada e que a maior garantía para que un proxecto da Xunta poida fecerse é que apareza nos
presupostos concretamente especificado e non nunha partida xeral, e engade que na relación
que ten non figura ista estrada polo que teñen sospeitas de que non se fará e que gracias á
campaña de mobilización empezaron a mobilizarse os operarios da oficina técnica.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que eles non traballan para que os expulsen, que
presentan mocións para traballar, engadindo que a primeira vez que se falou aquí de
seguridade vial foi polo BNG no anterior mandato, antes de que existira ningún tipo de
convenio.
O Sr. Alcalde sinala que está para facerse e que sempre aparecen as mocións cando hai
movementos de concelleiros ou da Xunta.

Votación e resultado:
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Sometida a votación a moción o Pleno con seis votos a favor dos grupos do BNG (4) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e do Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

11º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS NA PARROQUIA DE REIS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
A parroquia de San Cristobo de Reis ten uns 800 habitantes distribuidos entre 17 lugares:
Chaodorrío, Coira, Ferreiriño, Freiría, Freixeiro, A Igrexa, Monteselo, Olveira, Outeiro,
Pazos, Piñeiro, Pontevea, Ribeira, Samar, Valiñas, Vieiro e Xermeade.
A configuración urbanística responde básicamente a un modelo rural tradicional alterado nos
últimos tempos por unha progresiva complementado construcción de vivendas unifamiliares
dispersas e un pequeno núcleo urbano consolidado que se localiza en Pontevea.
A parroquia está atravesada por varios viais importantes: a estrada C-541
Santiago-A Estrada, e as estradas comarcais/locais de Padrón, Vedra e Luou-Calo.
O río Ulla, ademais de actuar como límite natural co concello da Estrada, constitúe o
elemento identificador que distingue a esta parroquia no concerto dos territorios que
conforman este municipio. Nas súas inmediacións existen paraxes inesquencibles e singulares
como A Burga (con augas mediciñais e unha foresta de sobreiras, especie arbórea endémica da
zona), O Xirimbao e a desembocadura do río Santa Lucía.

ACORDO:
Instar ó Goberno Municipal a que de maneira progresiva, previo diálogo cos interlocutores
sociais, según as disponibilidades orzamentarias e no marco dun Plan de Investimentos
Plurianual, se adopten as medidas pertinentes para acometer as seguintes obras:

Lugar de CHAODORRIO: 
- Arranxar o Parque Infantil e axeitalo á normativa europea vixente. Eliminar o punto de
recollida de voluminosos existente nas súas inmediacións.
- Levar rede de auga e alcantarillado dentro dun Plan Integral para as Redes Municipais de
Saneamento e Auga.
- Reparar a estrada que vai a Pite.
- Arranxo e adecentamento do lavadoiro, inaugurado en 1968 e que presenta un estado de
abandono absoluto.

Lugar de OUTEIRO:
- Ensanchar e reparar a estrada que vai a Chaodorrío e limpar as gabias.
- Levar rede de auga e alcantarillado ás zonas da aldea que aínda carecen destes servizos (só hai
saneamento na estrada provincial Pontevea-Bertamiráns).
- Asfaltar pista da Retorta.
- Arranxar pista interior do núcleo vello do lugar.
- Arranxar estrada que vai a Freixeiro.

Lugar da IGREXA:
- Repoñer a marquesiña da parada do bus.
- Arranxar estrada que desemboca na C-541.
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- Levar auga e alcantarillado.
- Limpar contornos do cruce da estrada que vai de Outeiro a Freixeiro e a que baixa de Outeiro á
Igrexa dada a perigosidade motivada polo presencia de matorreiras que impiden ter unha
visibilidade axeitada para os conductores. O sinal de STOP está prácticamente tapado.

Lugar de VIEIRO:
- Arranxar estrada de Coira á Igrexa. Hoxendía presenta un aspecto deplorable.
- Mellorar a recollida de voluminosos. A precariedade do servizo está a provocar un
permanente amoreamento de materiais e residuos de todo tipo.
- Levar auga e alcantarillado.
- Reparar pista do interior do núcleo tradicional.

Lugar de COIRA:
- Instalar unha marquesiña para o transporte escolar.
- Adecentar contornos do lavadoiro.
- Extender a rede de sumidoiros a toda a aldea.
- Correxir constantes problemas do alumeado público.
- Arranxar a fonte pública de A Barrouca. Está nun estado de abandono absoluto.
- Adecentar masa común no cruce da pista que vai a Valiñas.
- Limpar gabias: o estado actual provoca taponamentos que, á sua vez, ocasionan graves
escorrentías e inundacións.
- Arranxar pistas do interior do núcleo, sobre de todo a da parte oeste que vai a Valiñas.

Lugar de MONTESELO:
- Arranxar pista que baixa a Piñeiro.
- Levar auga e alcantarillado.
- Adecentar pistas interiores do núcleo tradicional.
- Limpar e adecentar a fonte pública.
- Arranxar estrada que vai a Pazos.

Lugar de PAZOS:
- Levar auga e alcantarillado.
- Arranxar pistas interiores do núcleo.

Lugar de SAMAR:
- Levar auga e alcantarillado.
- Limpeza regular das gabias no estrada de A Igrexa-Freixeiro.
- Adecentamento do contorno do cruceiro e da masa común colindante e solucionar o
problema do alumeado público: existen catro farolas sen funcionar.
- Ensanchar pista da Barxela.

Lugar de VALIÑAS:
- Levar auga e alcantarillado.
- Limpeza máis frecuente das gabias.
- Arranxo da estrada.
- Reparar marquesiña e limpar os seus contornos.
- Recuperar e arranxar a fonte  pública e a outra fonte que ten un corgo.
- Adecentar o Castro de Valiñas.
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- Arranxar muíño de Atán e o seu corgo (é público) e o outro muíño existente no río Ulla.
- Botar zahorra no pista de Grelonga.
- Máis puntos de luz na aldea de Valiñas de abaixo.

Lugar de FREIXEIRO:
- Levar auga e alcantarillado.
- Adecentar conxunto da fonte e lavadoiro.
- Limpar con maior frecuencia as gabias.
- Arranxar cruceiro (está abrindo a base de pedra) e adecentar contornos.

Lugar de A RIBEIRA:
- Levar rede municipal de auga.
- Extender a rede de saneamento a todo o lugar (hoxendía só da servizo a unha marxe da
estrada).
- Arranxar pista da Ribeira entre a que enlaza coa de Valiñas coa de Padrón.
- Asfaltar estrada que vai da Igrexa á C-541.
- Sinalar  instalacións  do Centro Cultural "A Pontevella”.

Lugar de FREIRÍA:
- Arranxar pista de Freiría á Ribeira.
- Levar rede municipal de auga.

Lugar de XERMEADE:
- Levar redes municipais de auga e alcantarillado.

Lugar de OLVEIRA:
- Levar redes municipais de auga e alcantarillado.
- Instalar contenedores para a recollida selectiva de lixo e reparar os existentes.

Lugar de O FERREIRIÑO:
- Sinalizar axeitadamente o derrube da pista interior do lugar.
- Limpeza das matorreiras no sistema viario interior.

Lugar de PONTEVEA:
- Facer unha rota de sendeirismo ó longo do río, dende a Pontevella ata a desembocadura
do Sta. Lucía no Ulla.
- Facer xestións coa Deputación Provincial para limpar a ponte sobre do río Ulla. Compriría
recuperar a vella calzada co adoquín orixinal.
- Adecentar contorno do cruceiro existente na estrada que vai a Teo.
- Crear unha Aula da Natureza na zona de A Burga vinculada á fauna piscícola e ós ciclos do
salmón e da troita, así como ós espazos naturais de ribeira.
- Arranxar a Fonte da Burga e os seus contornos.
- Tomar medidas para o reforzo estable da estrada que vai á Burga.
- Ampliar a ponte pequena de Pontevea (ponte da estrada que vai de Pontevea a Valiñas)
e arranxar a estrada.
- Levar rede de auga e limpar con maior regularidade a fosa séptica da rede de saneamento.
- Recuperar a fonte de Pontevea.
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- Facer xestións coa Consellería de Ordenación do Territorio para tapar os buratos
existentes no arcén da estrada fronte  á ponte sobre do río Santa Lucía ou Río Pequeno.

VARIOS:
- Solucionar problemas do suministro eléctrico. Prodúcense moitas baixadas de tensión
que ocasionan graves molestias ós usuarios.
- Solucionar problemas da recepción do sinal de TV. Na maioría dos lugares non poden
visionar certas cadeas porque non chega o sinol ou recíbese con moitas dificultades.
- Facer xestións con Correos para mellorar substancialmente este servizo.
- Optimizar o servizo de recollida de lixo que, como ocorre en outros moitos lugares do
concello, funciona de maneira deficiente.
- Marquesiñas e fitos de paradas do bus na C-541.
- Interesarse diante das autoridades autonómicas para acadar con prontitude un servizo
de atención sanitaria que satisfaga as xustas demandas en materia de saúde dos
veciños/as e dos profesionais do sector.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que isto non debe ser unha moción senón un rogo, e polo tanto non van
apoiala, engadindo que en todas as parroquias hai concelleiros e grupos de persoas que saben
as necesidades das mesmas, que non se poden facer por outras causas, e non lle vai dicir
vostede o que hai que facer.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que fanse cargo das propostas porque traballan sobre o
terreo e que eles propoñen iniciativas e ideas, así a Aula de Natureza.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno con seis votos a favor dos grupos do BNG (4) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e do Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

12º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA DE SOLICITUDE Ó MINISTERIO DE
FOMENTO DE CESIÓN DUNHA CASA.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
A parte oeste da N-550 na parroquia de Calo (lugares de Osebe, A Pedreira, O Castañal, A
Casalonga, Vilaverde, Riotinto, etc.), con máis de 800 habitantes, é unha das zonas do
concello máis afectadas polos obras de construcción do ferrocarril de alta velocidade A
Coruña-Vigo.
Os perxuizos económicos e sociais son evidentes: peche da estación de Osebe que actuaba
como centro de dinamización económica da zona, supresión do paso a nivel e desviación
da carretera comarcal Bertamiráns-A Ramallosa, incomunicación entre as aldeas,
molestias e desperfectos ocasionados polos obras, expropiacións múltiples, etc.
Por outra banda, a desatención crónica que ven sofrindo esta zona por parte das autoridades
municipais ven a engadir unha nota negativa máis no estado de abandono en que se atopa
esta porte do concello de Teo. Así vemos que na redonda non hai ningún tipo de
equipamentos culturais, deportivos, recreativos, espacios verdes, etc. Isto sumado á
anticuada rede viaria e á carencia ou precariedade de servizos municipais básicos, fan
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desta zona unha das máis necesitadas de actuacións especiais e urxentes por parte do
goberno municipal teense.
Entre as propiedades expropiadas polo Ministerio de Fomento para levar a cabo as
obras do ferrocarril de alta velocidade, atópase unha vivenda localizada na Pedreira,
perto do viaducto, que de non buscarlle un uso funcional concreto está condenada
irremediablemente ó seu derrubo. Isto, en principio, só podería  evitarse se as
autoridades municipais fan con dilixencia as xestións pertinentes para conseguir a súa
cesión por parte do Ministerio  de Fomento coa finalidade de crear alí un centro
sociocultural para uso e disfrute do vecindario da zona.

ACORDO: Instar ó goberno municipal de Teo a que coa maior celeridade posible inicie as
xestións oportunas co Ministerio de Fomento para conseguir a cesión ó concello do
devandito inmoble co fin de destinalo a Centro Cívico e Sociocultural para beneficio dos
cidadáns dos contornos e, en particular, para os xoves da zona que neste intre carecen das
máis mínimas instalacións nas que desenvolver as súas aficións e inquedanzas  cívicas,
artísticas e culturais.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que neste tema vai falar o Sr. Parajó e os Sres Concelleiros Cea e
Castroagudín.
Explica sucintamente a moción o Sr. Concelleiro Conde Tarrío.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que coñecen a situación desta casa e antes de proceder
a algún tipo de actuación sobre ela debía revisarse o tema da seguridade do terrapalén que
afecta a esta casa.
Engade que con respecto á falta de vivendas para actividades socioculturais que esta zona está
infradotada porque o único local do concello é o de Castro Lupario.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que hai moitos veciños alí que non queren que esta
casa sexa recollida, que está en moi mal estado e está en mal sitio porque é necesario ampliar
un vial que afecta á casa.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que coñecen os problemas que acarrea o terraplén, pero
que o servizo técnico do concello pode darlle unha solución a isto.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que apoiarían a dotación nesa zona, pero non se pode
recoller calquera cousa, e remata sinalando que a escola de Casalonga si que sería un bo sitio
para facer un centro sociocultural.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que se está a buscar un sitio para zona recreativa e
para facer reunións.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno con seis votos a favor dos grupos do BNG (4) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

13º) MOCIÓN DO BNG POR MOR DO DÍA 25 DE NOVEMBRO: DÍA DA NON
VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa da
Muller.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
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A violencia contra as mulleres, nas súas múltiples formas, é unha lacra social e política que
sufren as mulleres, que ten a súa orixe nun sistema que non acepta a igualdade nin a
insubmisión das mulleres, un sistema no que as relacións sociais, políticas e económicas
desiguais e inxustas discriminan, marxinan e agreden ás mulleres.
É unha problemática estrutural que vai máis alá dunha violencia exercida a título persoal
contra as mulleres vítimas. Non é por tanto un feito que deba ficar na esfera do privado
senón que é un grave problema social e como tal compete a toda a sociedade.
No que vai de ano 110 mulleres morreron vítimas dos malos tratos a mans de homes no
Estado Español. Na Galiza foron 5 as mulleres asasinadas e 2.275 as denuncias realizadas.
Estas denuncias son unha pequena mostra da realidade, xa que só se denuncia arredor do
10% dos casos reais.
Por todo isto segue sendo necesario un toque de atención especial na data do 25 de
novembro, “Día da Non Violencia Contra As Mulleres”, namentres non sexamos capaces
de rematar con esta lacra social.
Tamén temos que lembrar que “violencia contra as mulleres” significa calquer acto de
violencia que teña ou poida ter como consecuencia dano físico, sexual, psicolóxico ou
sufrimento para as mulleres; e que inclúe o uso da forza, a chantaxe, as presións e as ameazas como
mecanismos para obrigar ás mulleres a adoptar roles sociais determinados.
É unha realidade que abarca a tódalas clases sociais, un problema que non é explicábel
polas características personais e as relacións privadas senón pola situación estrutural de
desigualdade real das mulleres na sociedade.
Esta realidade en Galiza agudízase porque as situacións que precarizan a nosa condición de mulleres
superan as medias estatítiscas do Estado Español e da Unión Europea: o mercado laboral
e a súa precarización, a falla de servizos públicos, os déficits educacionais, a influencia de
institucións que seguen a “predicar” o submetemento das mulleres como elemento
fundamental para a súa supervivenza, a falla de recursos e medios económicos públicos
suficientes, consecuencia sempre da falla de vontade política, a dependencia ou
insuficiencia económica das mulleres galegas, a falla de expectativas das mozas galegas, etc.,
póñennos nunha peor situación que as mulleres das nacións do noso entorno.
As leis son imprescindíbeis, mais se non se poñen os medios adecuados para trasformarmos
as estruturas, hábitos e a conciencia social, a  igualdade real seguirá a ser unha utopía.
Todas as  persoas, mulleres e varóns, temos o dereito e o deber de nos posicionar ante esta situación,
mais as institucións, que reciben da cidadanía o encargo de gobernar, teñen unha especial
responsabilidade á hora de actuar e priorizar os programas aos que se destinan os fondos públicos.
Por  iso, o Pleno da Corporación do Concello de Teo adopta o seguinte,

ACORDO:
- Incorporar a variábel de xénero en todos os estudos estatísticos que se fagan desde o
Concello para visualizar a situación real das mulleres.
- Na política do Concello en materia de seguridade recabarase a opinión e incorporaranse as iniciativas
dos grupos de mulleres.
- Prever no orzamento municipal fondos específicos para programas a prol da igualdade e
contra a violencia de xénero.
- Promover a participacion da mocidade do concello e da cidadanía en xeral en accións
encamiñadas a facer consciente a sociedade dos graves problemas que xera a violencia contra
as mulleres.
- Preocupación continua pola formación do persoal de atención ao público, que debe estar
permanentemente actualizado nos cambios lexislativos e protocolos para garantir unha
atención áxil.

23



- Emitir pronunciamentos do Concello e fomentar a resposta cidadán, sempre que na
Galiza morra unha muller como consecuencia da violencia de xénero.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que votarán a favor se se suprime o de que o estado en Galicia é
especialmente perverso.
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez sinala que a non violencia comece pola propia
corporación e que non aconteza o que pasou na comisión informativa cando apareceu este
tema  en que houbo chascarrrillos de todo tipo, incluso de tipo sexual, e que lle parece moi
ben que estén en contra da violencia contra as mulleres, e respecto dese pequeno espazo que
di o Alcalde sobre a situación en Galicia, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística a
taxa de paro nos Estados membros é do 15%, entre as mulleres galegas do 20,48%, e con
respecto ós déficits en materia de servizos públicos por exemplo Galicia en atención primaria
está no último lugar e en prazas de residencias no penúltimo, e que istes datos son obxetivos e
claros porque son do INE.
Engade que os acordos son para que se cumpran, non para quedar ben hoxe, así le os
apartados dispositivos da moción e sinala que respecto do presuposto que agora non existe
no concello; que o punto 4º significa actuacións inmediatas, non papel mollado, e o punto 6º é
fundamental.
Remata sinalando que o que hoxe aprobemos aquí inflúe na agudización da precariedade da
muller de Galicia de hoxe e que non hai que quitarlle nada á moción despois dista explicación.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o problema da violencia de xénero o sofren
fundamentalmente as mulleres, sendo necesario o compromiso dos homes, e non polo feito
de ser muller se defende millor iste tema.
Remata sinalando que pide que ó Sr. Alcalde asine un manifesto de condena  contra o Alcalde
de Toques.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno do Concello por unanimidade dos quince membros
presentes, pertencentes ós grupos municipais do PP (8), Mixto (1), BNG (4) e PSG-PSOE (2)
acorda aprobar a moción nos seus propios termos.

14º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACTUACIÓNS NA ZONA DE TEXEXE E
AMENEIRO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
Os lugares de Texexe e Ameneiro pertencentes á parroquia de Calo teñen unha poboación
aproximada de 500 habitantes.
Ameneiro ten unha configuración urbanística condicionada pola estrada N-550, A
Coruña-Vigo. Moitas vivendas están construidas ó longo desta vía de comunicación.  Por
outra banda, as vivendas unifamiliares mestúranse coas novas urbanizacións de chalets
adosados e mesmo con algún edificio de varias plantas.
Texexe en troques conserva un fermosísimo núcleo tradicional con casas de pedra, na súa
maioría rehabilitadas. Nos arredores comezan a xurdir pequenas urbanizacións de chalets
individuais, amén de vivendas unifamiliares de recente construcción.
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ACORDO:
Instar ó Goberno Municipal a que de maneira progresiva, previo diálogo cos interlocutores
sociais, según as disponibilidades orzamentarias e no marco dun Plan de Investimentos
Plurianual, se adopten as medidas pertinentes para acometer as seguintes obras:
- Busca de solucións para conseguir a eliminación dos nauseabundos cheiros que saen dunha
boca de sumidoiros existente entre a Urbanización "Troya" e a N-550.  Os usuarios do
autobús, dada a localización dunha parada dos buses nas inmediacións, son bos testigos deste
problema.
- Arranxar a estrada que vai dende a confluencia coa N-550 ata a Igrexa co fin de preparala
para soportar axeitadamente o intenso tráfico existente. É unha arteria de vital importancia xa
que actúa como elemento vertebrador dunha gran área territorial do concello.
- Arranxar estrada que vai dende Ameneiro á Igrexa de Calo por Texexe. Está moi
deteriorada. Nalgunhas zonas con curvas nace a auga e presenta graves problemas de
esvaramentos para os vehículos. Ten moitos baches e o taponamento das gabias laterais,
ademais de incrementar os riscos de accidentes, contribúen a acelerar a degradación do firme.
- Compriría plantexarse o seu ancheamento futuro, e dende xa a limpeza regular das gabias e
o arranxo do seu firme.
- Mellorar substancialmente o alumeado público, tanto na estrada anterior coma nas do
interior de ámbolos dous lugares.
- Acondicionar o lavadoiro de Texexe, xa que presenta un estado de total abandono, e
adecentar o seu acceso.
- Facer xestións coa empresa concesionaria da liña de autobús que pasa por Texexe para
incrementar as frecuencias de paso. Actualmente só fai paradas neste lugar ás 8 h., ás 15 h., e
ás 21 h., o que, dende o punto de vista do vecindario da zona, estimase absolutamente
insuficiente.  Ata non fai moito o autobús pasaba prácticamente a tódalas horas.
- Tomar as medidas oportunas para mellorar sensiblemente o actual estado de abandono en
que se atopa o firme de gran parte da rede viaria interior dos dous lugares.
- Incluir o asentamento de Texexe nun Plan de Embelecemento de núcleos tradicionais. É un
dos núcleos rurais do concello mellor conservados de todo o municipio.
- Mellorar o servizo de recollida de lixo en Texexe. O camión de recollida só pasa un día á
semana, o que resulta absolutamente insuficiente según a opinión dos veciños/as.
- Non hai sinalización toponímica en Texexe. A inexistencia de sinais de tráfico en puntos
importantes acrecentan a perigosidade da zona para o tráfico rodado e viandantes.
- Levar rede de auga potable e sumidoiros a Texexe, e facilitar estes servizos a tódolos lugares
do núcleo de Ameneiro.
- Axeitar á normativa europea o Parque Infantil de Texexe. Compriría tamén contemplar
medidas máis eficaces para o seu mantenemento e limpeza.

Debate: 
O Sr. Alcalde sinala que xa dixeron bastante sobre este tipo de mocións e as necesidades
coñecidas polos seus concelleiros por parroquias, polo que non a van aprobar.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío explica sucitamente a moción.
O Sr. Alcalde sinala que a admitiría como rogo ou pregunta, non como moción.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que cre que existen estes problemas e lles gustaría que
toda esa zona tivera un plantexamento xeral e fases de actuacións porque cren que está falta
de actuacións.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que a urbanización Troia ten o alcantarillado diante e
como non hai comunidade non conecta, pero poden facelo individualmente.
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O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que él está a falar dos cheiros que hai diante da
urbanización Troia e o problema do autobús, que é moi importante, que se ten tres horas ó día
e non se pode dicir que non é rentable.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que están de acordo co tema do autobús.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que tanto Ameneiro como Texexe está todo medido e
presupostado para cando haxa presuposto poida facerse.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno con seis votos a favor dos grupos do BNG (4) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

15º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE ACOMETIDA DE AUGA E REDE DE
SUMIDOIROS Ó NÚCLEO INTERIOR DE CARBALLAL E Ó CENTRO MÉDICO DE
FOLGUEIRAS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
Nestes intres estanse a realizar obras para levar  a rede de gas natural á Urbanización “Campos
de Mirabel” de Fixó-Calo.
Parece ser que aproveitando as mesmas vaiselle subministrar o abastecemento da auga da
traída pública e o acceso á rede de sumidoiros a cidadáns que están a carón da estrada pola
que transcorre a devandita canalización, mais un bo número de persoas da zona de Carballal e
arredores e o mesmo Centro de Saúde ubicado en Folgueiras poden quedar sen servizo, según
as informacións veciñais.

ACORDO:
Instar ás autoridades municipais para que tomen as medidas pertinentes co obxectivo de:
1.- Garantirlle o subministro, tanto da traída pública de auga, como o enganche á rede de
sumidoiros a tódolos veciños/as de Carballal que o soliciten.
2.- Dotar de ámbolos dous servizos ó Centro de Saúde de Folgueiras (feito inexplicable
tratándose dunha instalación sanitaria). Isto permitiría ademais, no sucesivo, prolongar as
redes de auga e saneamento a veciños/as que viven nos arredores e que hoxendía carecen
destes servizos, no marco do futuro Plan Integral das redes de auga e saneamento de Teo.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que aproveitando que Gas Galicia está traballando alí, vanse facer obras;
que está medido para facer e se vai facendo pouco a pouco, que cando teña presuposto se
fará.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que está todo medido e cando haxa presuposto
municipal se fará.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que é absolutamente necesario que se lle subministre ó
centro de saúde e que non sabe como funciona sen telo.
O Sr. Alcalde remata sinalando que está medido e está para facer cando se incluan no
presuposto.

Votación e resultado:
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Sometida a votación a moción o Pleno con seis votos a favor dos grupos do BNG (4) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

Abandoa neste intre ó Pleno o Sr. Concelleiro Iglesias Villar.

16º) MOCIÓN DO PSG-PSOE  SOBRE ACTUACIÓNS EN CACHEIRAS ESTE.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Obras e Servizos.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
A zona este da parroquia de Cacheiras está constituida por 11 lugares (Feros, A Torre, A
Devesa, Raxó, Procelas, Noenlles, Tras do Eixo, Penelas, A Ribeira, A Barcia e Cobas) cunha
poboación aproximada de máis de 1100 habitantes.
A maioría da poboación concéntrase nos lugares de Feros, Cobas, Penelas, A Ribeira e A
Torre. Algunhas aldeas teñen moi pouca poboación, destacando os casos de Noenlles e Tras
do Eixo con menos de 20 habitantes e os de A Barcia e A Devesa con pouco máis de 30. 
O lugar de A Ribeira, pola súa proximidade á C-541 está a sofrir un intenso proceso de
urbanización con edificios construidos ás beiras da devandita estrada.
No resto da zona, os vellos núcleos tradicionais alternan hoxendía con vivendas unifamiliares
de recente implantación e mesmo con pequenas, e cada vez maiores en número,
urbanizacións de chaléts.
A poboación responde a este modelo urbanístico mixto: familias moi arraigadas na zona
mesturanse con persoas que, procedentes doutros municipios limítrofes, construiron aquí as
súas residencias nos últimos 20 anos.
Algunhas partes da zona están afectadas pola construcción da variante á C-541, o que
ocasionou non poucos conflictos polos perxuizos económicos e sociais que ocasiona.
Hoxendía o contencioso está en vías de solución despois de que Consellería de Ordenación
do Territorio e veciños/as afectados aproximaran as súas posicións.
Por outra banda, compre salientar o forte sentido asociativo e porticipativo dos seus
habitantes, sobre de todo na zona de A Torre e Feros. O sistema viario é obsoleto con
pequenas pistas que seguen na maioría dos casos trazados de antigos carreiros e corredoiras.
Salvo o caso particular das instalacións comunais dos veciños/as de A Torre, o da vella Escola
Unitaria de Tras do Eixo, o campo de aeromodelismo, e algún cativeiro parque infantil, non
hai en toda a redonda ningún tipo de equipamento cultural, deportivo ou de lecer.
Pola súa banda, o Campo da Festa da parroquia de Cacheiras está moi necesitado dunha
urxentísima intervención para o seu acondicionamento, dado o estado de abandono que
presenta na actualidade, a pesares dos esforzos veciñais.
Por último, compre non esquecer que estamos diante dunha das partes do concello que
presentan máis posibilidades de crecemento poboacional e urbanístico no futuro inmediato.

ACORDO:
Instar ó Goberno Municipcil a que de maneira progresiva, previo diálogo cos interlocutores
sociais, según as dispoñibilidades orzamentarias e no marco dun Plan de Investimentos
Plurianual, se adopten as medidas pertinentes para acometer as seguintes obras:

Lugar de FEROS.
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- Necesidade de limpeza das gabias con maior frecuencia en todo o lugar, mais sobre de todo
na pista da Piorneira.
- Asfaltar 2º tramo da pista que vai por detrás de As Pozas ata os Verxeles.
- Arranxar as pistas de Franquín e Choín.
- Asfaltar e acondicionar os viais do núcleo tradicional da aldea de Feros.
- Extender rede de auga e alcantarillado ó resto do lugar que aínda non dispón destes servizos,
coma os Campos de Feros, ó longo da pista de Franquín a Choín, etc.
- Asfaltar pista dos Campos de Feros pola parte que vai ó núcleo de Feros.

Lugar de RAXÓ.
- Arranxar a pista que vai do Raxó á Devesa.
- Acondicionar o Campo da Festa na Capela do Santuario das Cabezas.
- Adecentar e limpar os contornos da Ermida de Sta. María das Cabezas.

Lugar de A TORRE.
- Buscar fórmulas axeitadas para axudar á AA.VV a rematar o seu local social e acondicionar
as instalacións deportivas e recreativas do recinto exterior.
- Restablecer, como se prometeu no seu día, o parque infantil a carón do local social da AA.
VV. “A Canteira".
- Levar rede de auga e alcantarillado polas pistas do Agro de Atrás, a da Pomariña e nos
Mases.

Lugar de A DEVESA.
- Extender redes municipais de auga e alcantarillado.
- Arranxar a pista que vai de A Devesa ó Parque da Torre.

Lugar de PROCELAS.
- Adoptar as medidas pertinentes para por en funcionamento a rede de alcantarillado:está
posta a tubería dende fai case dous unos, mais seque sen estar operativo.
- Adaptar á normativa europea o Parque Infantil e adecentar os contornos do lavadoiro.
- Eliminar poste da luz perigoso na estrada que vai do Raxó á estrada de San Xulián de Sales
(perto de Noenlles).
- Asfaltar a pista interior do vello núcleo que sae cara Noenlles.
- Limpar as gabias da pista que vai de Procelas á Torre: están taponadas.

Lugar de NOENLLES.
- Tomar as medidas oportunas para por en servizo a rede de alcantarillado. Tamén aquí, como
en Procelas e Penelas, a tubería leva colocada varios anos e non está a funcionar.

Lugar de TRAS DO EIXO.
- Arranxar a pista de Procelas a Tras do Eixo: está chea de baches.
- Levar redes municipais de auga e alcantarillado.
- Asfaltar a pista de Penelas a Tras do Eixo.

Lugar de PENELAS.
- Non hai alcantarillado na zona de A Revolta.
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- Noutras partes do lugar tamén teñen a tubería do alcantarillado instalado, mais sen
funcionar.  Compre solucionar canto antes este problema, pois xa se ven arrastrando dende
fai case dous anos.
- Sequen taponadas as gabias da estrada Penelas-Montouto a pesares das reiteradas protestas
veciñais e mesmo dunha moción socialista presentada xa o pasado ano.

Lugar de A RIBEIRA.
- Adecentar contornos do Muíño da Ribeira.
- Incluir o vello núcleo tradicional dentro dun Plan de Embelecemento de núcleos tradicionais
e reparar con urxencia os viais do interior.
- Limpar e adecentar o regato da Ribeira.
- Eliminar postes de teléfono espetados na pista que vai dende a vella aldea ó Campo da
Festa.
- Arranxar a pista entre o núcleo tradicional de A Ribeira e o Muíño.
- Asfaltar a pista da Pena que sae á estrada de Raxó.

Lugar de A BARCIA.
- Arranxar a pista que sae ó cruce da que vai a Penelas e Cobas, onde está localizado o Centro
Reto.

Lugar de COBAS.
- Asfaltar a pista que vai ós Tilos.

VARIOS.
Á espera das solucións que no seu momento ofrezca o Plan Xeral de Ordenación Municipal
en canto a infraestructuras e equipamentos, compriría ir atendendo algunhas das demandas
urxentes que afectan especificamente a esta zona, como:
- Mellorar as conexións coa C-541 e prever os accesos á futura rede viaria que ten deseñada a
Consellería de Ordenación do Territorio (autovía, variante, etc.) nesta parte do municipio.
- Acondicionar con criterios estéticos e funcionais axeitados o Campo da Festa.
- Levar a cabo unha apropiada e efectiva sinalización de tráfico, tanto vertical como
horizontal.  Hai puntos especialmente perigosos, acrecentados pola sinuosidade do trazado
viario, a súa complexidade e a escasa anchura das calzadas.
- Liñas de autobús urbano: é unha das zonas do concello máis desatendidas dende este punto
de vista.

Debate: 
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que nunca saben a opinión do grupo popular porque
nunca escoitan ó portavoz do Partido Popular e explica sucitamente a moción.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que moitas das actuacións que veñen aquí foron
aprobadas hoxe.
O Sr. Alcalde sinala que incluso hai depuradoras que xa están feitas.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala, ¿funcionan isas tuberias?, resposta o Sr. Alcalde que hai
depuradora e funciona o alcantarillado nalgunhas zonas.

Votación e resultado:
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Sometida a votación a moción o Pleno con cinco votos a favor dos grupos do BNG (3) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

17º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA DE ACCIÓNS NA LOITA CONTRA A
VIOLENCIA DE XÉNERO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Asuntos Sociais e Sanidade.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
O vindeiro 25 de novembro celebrase o Día contra da violencia de xénero.
O problema da violencia de xénero é un problema social grave que necesita medidas urxentes
e integrais dende as diferentes institucións políticas ata o conxunto da sociedade.
Por violencia de xénero enténdese aquela que se exerce contra dunha muller no ámbito das
relacións afectivas polos seus cónxuxe ou ex conxuxe, compañeiro ou ex compañeiro
sentimental, noivo ou ex noivo: o 90% das agresións en parella son sufridas por mulleres.
Trátase dun auténtico drama social que viven moitas mulleres tódolos días:
- Cada día que pasa hai en España 140 denuncias de mulleres por malos tratos.
- No 2003 morreron 67 mulleres: unha cada 5 días.
- Según o CIS os cidadáns sitúan a violencia contra da muller como o séptimo problema máis
importante de España, por riba das drogas, a educación ou as pensións, por exemplo.
- A violencia de xénero é a principal causa de morte ou invalidez entre as europeas de 16 a 44
anos, por riba do cancro, por exemplo.
Nos 4 primeiros meses de 2004 houbo 11 denuncias de delictos cometidos por homes por
cada denuncia por delictos cometidos polas mulleres. Isto quere decir que quen sofre
agresións son as mulleres e é a elas a quen as institucións do Estado (e tamén a Municipal)
deben protexer, como manda a Constitución, para que a igualdade de homes e mulleres sexa
efectiva e real. O número total de mulleres víctimas de malos tratos a mans do seu cónxuxe
ou análogo segue a incrementarse ano a ano.
- 15.000 no ano 1999.
- máis de 30.000 no ano 2002.
- case 35.000 no ano 2003.
O mesmo ocorre co número de mulleres mortas a máns do seu cónxuxe ou análogo:
- 40 no ano 1999.
- 50 no ano 2002.
- 65 no ano 2003.
O pasado 7 de outubro, o Congreso dos Deputados aprobou, por unanimidade de tódolos
grupos políticos, unha Lei lntegral contra a Violencia de Xénero. Esta aprobación veu
precedida por un amplo debate social e a superación, polo vía do consenso e a concertación
política e social, mesmo de reparos do Consello Xeral do Poder Xudicial.
A importancia deste fito histórico quedaría minimizada se dende tódalas instancias da
administración, nomeadamente tamén dende a Local, non traballamos por facer posible o
cambio cultural e cívico que supón unha medida lexislativa deste alcance.
A Lei atende as recomendacións dos organismos internacionas de proporcionar respostas
globais á violencia exercida contra as mulleres.
O seu ámbito atinxe dende os aspectos preventivos, educativos e sociais ata as asistenciais e
de atención posterior ás víctimas, así como a normativa civil que incide no ámbito familiar ou
de convivencia, onde principalmente acontecen as agresións, así como o principio de
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subsidiariedade nas Administracións Públicas.  Igualmente, abórdase con decisión a resposta
punitiva que deben recibir tódalas manifestacións de violencia que a mesma Lei regula.
A Lei entende a violencia de xénero dun xeito integral e multidisciplinar, comezando polo
proceso de socialización e educación. A conquista da igualdade e o respecto á dignidade
humana e á liberdade das persoas enténdese como un obxectivo prioritario en tódolos niveis
de socialización.  Establécense medidas de sensibilización e intervención no ámbito
educativo. Refórzase, no ámbito da publicidade, unha imaxe que respecte a igualdade e a
dignidade das mulleres. Apoiase ás víctimas a través do recoñecemento de dereitos como o de
información, asistencia xurídica gratuíta e outros de protección social e apoio económico.
Proporciona, daquela, unha resposta legal integral que abranque tanto as normas procesuais,
creando novas instancias, como normas substantivas penais e civís, incluindo a debida
formación dos operadores sanitarios, policiais e xurídicos responsables da obtención de
probas e da aplicación da Lei.
Establecense medidas de sensibilización e intervención no ámbito sanitario para optimizar a
detección precoz e a atención física e psicolóxica das víctimas en coordinación con outras
medidas de apoio. Ademais e dado que as situacións de violencia sobre da muller afectan
tamén ós menores que se atopan dentro do seu ámbito familiar, ós que converte en víctimas
directas ou indirectas desta violencia, a Lei contempla tamén a súa protección, non só para a
tutela dos dereitos dos menores, senón para garantir de xeito efectivo as medidas de
protección adoptadas respecto da muller.
No artigo 2 do seu Título Preliminar, a Lei Integral contra a Violencia de Xénero artéllanse un
conxunto integral de medidas ou Principios Rectores encamiñadas a acadar os seguintes fins:
- Afortalar as medidas de sensibilización cidadá de prevención, dotando ós poderes públicos
de instrumentos eficaces no ámbito educativo, servizos sociais, sanitario, publicitario e
mediático.
- Consagrar dereitos das mulleres víctimas da violencia de xénero, esixibles perante as
Administracións Públicas.
- Afortalar os servizos sociais de información, de atención, de emerxencia, de apoio e de
recuperación integral, así como establecer un sistema para a máis eficaz coordinación dos
servizos xa existentes a nivel municipal e autonómico.
- Garantir dereitos no ámbito laboral e funcionarial que concilien os requerementos da
relación laboral e do emprego público coas circunstancias daquelas traballadoras ou
funcionarias que sufran violencia de xénero.
- Garantir dereitos económicos para as mulleres víctimas de violencia de xénero, co fin de
facilitar a súa integración social.
- Establecer un sistema integral de tutela institucional no que a Administración Xeral do
Estado, a través da Delegación do Goberno, colabore na loita contra a violencia sobre a
Muller.
- Afortalar o marco penal e procesual vixente para asegurar unha protección integral, dende as
instancias xurisdiccionais, ás víctimas de violencia de xénero.
- Coordinar os recursos e instrumentos de todo tipo dos distintos poderes públicos, para
asegurar a prevención dos feitos de violencia e, no seu caso, a sanción axeitada ós culpables
dos mesmos.
- Promover a colaboración e participación das entidades, asociacións e organizacións que
dende a sociedade civil actúan contra a violencia de xénero.
- Garantir o principio de transversalidade das medidas, de xeito tal que na súa aplicación se
teñan en conta as necesidades e demandas específicas de tódalas mulleres víctimas de
violencia de xénero.
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Por todo elo, considerando o grande número de actuacións que as competencias municipais
poderán asumir para o cumprimento desta Lei, sometemos á consideración do Pleno da
Corporción esta MOCIÓN para que este adopte os seguintes acordos.

ACORDO:
Instar ó Goberno Municipal a que coa colaboración dos grupos políticos con representación
municipal, dos colectivos sociais, dos técnicos municipais e expertos, se plantexe ó respecto o
seguinte:
1.- Creación dun grupo de traballo para:
a) O estudio polo miúdo dos aspectos recollidos na Lei Integral contra a Violencia de Xénero
e realización dunha campaña de difusión para dalos a coñecer exhaustivamente a tódolos
colectivos afectados, en primeiro termo, ás súas destinatarias finais, e ó conxunto da
sociedade teense.
b) O estudio, co asesoramento dos equipos técnicos municipais que sexan precisos, das
implicacións que a aplicación da Lei terá para o noso Concello.
2.- A asunción - entre outros- por parte do propio Concello do papel de vixía e garante do
cumprimento dos compromisos acadados, do que fará un informe anual ante o Pleno da
Corporación.
3.- Reclamación dunha dotación orzamentaria suficiente ás Administracións Públicas no
ámbito das súas respectivas competencias, para conseguir a aplicación da nova Lei na súa
integridade, para poder garantir a atención xurídica, psicológica e social, en definitiva a
protección efectiva das mulleres.
4.- Posta en marcha dunha estratexia de actuación que implique a transversalidade de tódalas
actuacións que incidan na loita contra da violencia de xénero. Podería materializarse a través
dun Plan de Igualdade que, ademais de especificar as actuacións a realizar nos casos de
violencia, contemple alomenos:
- Deseño e adopción de medidas concretas contra da violencia de xénero nas que participen
as diversas áreas municipais e os axentes sociais e que prevean actuacións no ámbito
preventivo, asistencial, educativo, deportivo, sanitario, familiar, etc.
- Elaboración dun Plan de Atención Especializada ás víctimas da violencia. Dentro do
devandito Plan, debe ser obxectivo prioritario a creación, na propia Concellería de Servizos
Sociais, dunha Unidade de Intervención e Tratamento Especial, para as mulleres víctimas da
violencia e dos menores afectados por elo. Deberá ser dotada obviamente do persoal
suficiente e da necesaria formación especializada sobre desta materia. Tamén conviría a
coordinación desta unidade con outros servizos municipais como o de Educación.
- Adopción e desenvolvemento de cantas outras medidas sexan necesarias para contribuir á
loita contra a violencia contra das mulleres, como: organización de campañas de
sensibilización, edición de folletos e carteis, concursos entre escolares, charlas-coloquio,
publicación dunha Guía de Recursos con direccións telefónicas e servizos de atención
específica en materia de violencia de xénero, Manuais de Actuación en casos de violencia, etc.
- Favorecemento do rexeitamento social ás actitudes violentas con programas de divulgación
nos centros escolares.
- Proposición ás Consellerías de Familia, Educación e Sanidade da Xunta de Galicia á
formalización dun Convenio de Colaboración que permita afrontar coordinadamente esta
problemática.
- Realización de cursos de formación específica para membros da Policía Local.
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- Coordinación con outras entidades ou organismos para solventa-las necesidades das
mulleres víctimas de violencia.
- Colaboración nas situacións de emerxencia que se produzan coas mulleres víctimas da
violencia facilitando na medida do posible e, en caso de ser necesario, aloxamento e/ou
traslado de urxencia.
5.- Creación  do Consello Municipal para a Igualdade de Sexos para que, os homes e mulleres
teenses que o desexen, dispoñan de mecanismos porticipativos a través de canles
institucionais dende as que reflexionar sobre da súa problemática específica e poder contribuir
así máis eficazmente á formulación de alternativas encamiñadas á busca de solucións
realmente efectivas.
6.- Creación dun Centro de Información á Muller. Coa colaboración doutras institucións de
ámbito superior (Xunta, Deputación...) mailo Concello, poderíase conveniar este servizo con
colectivos que estean a desenvolver accións deste tipo ou similares dentro do noso municipio.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que estando aprobada xa unha moción non van aprobar outra.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o 28 de novembro de 2003 asinaron uns
compromisos e non cumpriron ningún, que foi un acto testemuñal e que o grupo do Sr.
Alcalde non quere asinar un documento de condena a un Alcalde condenado.
O Sr. Alcalde sinala que iso que acaba de falar vostede non está na orde do día.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que suxírelle que o Alcalde faga un convenio para centro
de información á muller con asociacións que existen en Teo.
O Sr. Alcalde sinala que a súa proposta estase levando a cabo polo Departamento de Servizos
Sociais recentemente ampliado cunha psicóloga, que todo o que piden xa se está a facer,
pediuse unha subvención para o centro de información á muller e que a lei galega xa regula
todo isto e está pendente de sair a orde de desenvolvemento. Engade que desde Servizos
Sociais do concello se están a tramitar axudas para mulleres maltratadas e o único que fan
vostedes  é transcribir a lei.
A Srª. Concelleira Bugallo Rodríguez sinala que lle gustaría que ampliaran o ámbito de
actuación do que é violencia de xénero, que a do BNG é máis ampla, porque a violencia de
xénero non se circunscribe só ó ámbito nuclear. Engade que non ten sentido que unha lei
aprobada por unanimidade por tódalas forzas políticas agora vaian en contra das medidas de
aplicación no ámbito da administración local e que algunhas cousas xa as votaron
favorablemente na outra moción.
Engade que o tema é de suficiente importancia como para que poñamos todos medidas sobre
a mesa para tentar palialo, todo o que se faga será positivo. Cre que é importante que estas
cousas as defendan as mulleres e remata sinalando que é violencia de xénero ver mulleres no
último posto das listas electorais como xa se veu e que se algo temos que ter bastante claro é
que niste momento se faga aprobación dunha moción como ista.
O Sr. Alcalde sinala que están en contra da violencia, que todo o que propón na moción está
na lei e nós estamos a facer o que di a lei polo que votarán en contra.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que quere preguntar por qué as mocións foron a
distintas comisións, e pregunta a Secretaría se recibiu algunha orde.
Por Secretaría se informa que as mocións do BNG e PSG-PSOE foron a distintas comisións
porque así se estimou procedente polo contido das mesmas, non recibindo ningunha orde.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés expón que as fontes da moción son as leis estatal e autonómica
e está vostede moi mal informado.
Engade que  nada do que está aquí escrito o están facendo vostedes, que non hai nada feito.
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O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala quere ler un informe da psicóloga do día 25 de
novembro e tra-la lectura sinala que a unha charla de violencia de xénero vaise a facer política
barata.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno con cinco votos a favor dos grupos do BNG (3) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e do Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

18º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE SOLUCIÓNS ÓS PROBLEMAS DE
CALEFACCIÓN E OUTROS DO COLEXIO RURAL AGRUPADO DE FRANCOS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Educación e Cultura.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
O  12 de decembro do pasado ano 2003 o grupo municipal socialista presentaba nas oficinas
de rexistro municipal ( escrito nº 3068) unha moción acompañada dun detallado informe
sobre das deficiencias advertidas nas escolas que integran o CRA (Colexio Rural Agrupado
de Teo).
Esta moción foi debatida no Pleno da Corporación de Teo de 29 de xaneiro de 2004.  Nesta
sesión o alcalde Armando Blanco e o Sr.  Parajó, amén dalgún outro concelleiro do Grupo de
Goberno, adicáronse a descalificar a moción socialista e mesmo a acusar ó Grupo Socialista
de "mentir descaradamente” sobre do estado en que se atopaban estas escolas. O alcalde
Armando Blanco manifestou nese Pleno que a moción “é unicamente oportunismo polítíco,
sen ter en conta absolutamente a realidade” e que "a situación non é tan grave, xa que se trata
simplemente de deficiencias puntuais doadamente solventables”(copia literal das actas do
Pleno).
Polo súa banda o mesmo Sr.  Parajó chegou a decir expresamente (consta en acta):”Todo é
unha montaxe para botar enriba do grupo de goberno  á opinión pública”.
Estas intervencións foron precedidas dunha campaña descalificatoria da moción socialista que
se iniciou coa redacción dende as oficinas municipais dunha carta asinada conxuntamente
polo aquel entón Presidente da APA e pola Directora.  Esta carta sería remitida ós medios de
comunicación dende o fax do pazo consistorial. Na mesma, os suscribintes, refutando o
contido da nosa moción, afirmaban que "amosan a súa desconformidade coa devandita
información, porque se aparta, en gran medida, do que é a situación real”.
A moción socialista, como ven sendo costume no equipo de goberno, á postre sería rexeitada
cos votos en contra do alcalde Armando Blanco e o seu grupo político, mailo Sr.  Parajó.
Pois ben, o 9 de xullo de 2004, a mesma Directora do Colexio Rural Agrupado de Teo entrega
no concello un escrito (nº 1710) no que informa ó Alcalde de Teo dunha relación de
"Necesidade de arranxos nas escolas do CRA de Teo” que, en liñas xerais coincide
basicamente coas deficiencias denunciadas polos Socialistas sete meses antes.
Despois, no presente curso, xurdiron problemas importantes, alomenos nas escolas de A
Casalonga(Calo), O Aido (Luou) e Vilariño, ata o punto de que pais/nais de alumnos/as
destes centros, nos dous primeiros casos, e a profesora do derradeiro, enviaron escritos ó
Alcalde de Teo facéndolle ver a situación na que se atopan estas escolas, á vez que lle
demandan actuacións urxentes para subsanar estas def iciencias.
Agora o problema afecta á unidade escolar de Francos onde os alumnos/as están sen
calefacción, feito xa denunciado polos socialistas de Teo na moción presentada o pasado ano
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e á que nos referimos con anterioridade.  A situación dos escolares en pleno inverno comeza a
ser preocupante; mesmo hai rapaces que tiveron e que teñen dificultades para ir á escola por
problemas de saúde relacionados coa falla de calefacción.

ACORDO:
Instar ó Grupo de Goberno a que sen máis dilacións:
1. Adopte coa maior dilixencia posible as medidas oportunas para por en funcionamento de
xeito efectivo o sistema de calefacción na Escola de Francos e proceda a solucionar tódolos
problemas pendentes xa denunciados polos Socialistas hai case un ano e logo confirmados
polo informe do Directora do CRA de data 9 de xullo de 2004.
2. Habilite unha partida orzamentaria extraordinaria para que, dentro dun Plan de actuación
urxente nos edificios escolares de Teo, en especial dos do CRA, proceda a subsanar tódalas
deficiencias denunciadas tanto polo Grupo Socialista, como polos propios pais/nais de
alumnos/as e mesmo polos profesores/as e equipo directivo desta institución escolar.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que iso está solucionado e di o que dixo antes respecto deste tipo de
mocións.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que está feito despois de presentar a moción, que en xullo
o problema non estaba solventado e despois de que negaran varias veces que existira ningún
tipo de problema.
O Sr. Alcalde pregunta ¿a vostede parécelle normal que un fallo na calefacción dun colexio
teña que vir ó Pleno?; engade que os colexios ó final de curso solicitan unha serie de
necesidades e se van facendo todas.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que se está gastando moito nas escolas e se están
facendo moitísimas reparacións e remata sinalando que o problema está solventado.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que parece que minte todo o mundo menos vostedes, que
non se poden facer parches senón un plan integral de rehabilitación de centros, que nun por
mor da calefacción o outro día estaban coas ventás abertas.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno con cinco votos a favor dos grupos do BNG (3) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

19º) MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE
SEGUEMENTO DO PLAN DE SANEAMENTO ECONÓMICO-FINANCEIRO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
No Pleno extraordinario da Corporación de Teo celebrado o pasado venres 12 de novembro
os grupos políticos que forman parte do goberno municipal de Teo aprobaron un Plan de
Saneamento Económico-Financeiro que, en palabras do propio alcalde, recollidas na proposta
por él asinada, ten "unha dobre motivación":
1) "A corrección do desequilibrio orzamentario, en termos da Lei 18/2001, Xeral de
Estabilidade Orzamentaria, derivado das operacións de crédito previstas no estado de ingresos
do orzamento do exercicio 2004, e
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2) A corrección do Aforro Neto negativo do exercicio 2002, así como da situación resultante
da execución do orzamento 2003, por canto, aínda que presenta un aforro neto positivo,
existe un importe de gastos non contabilizado por carencia de consignación orzamentaria que,
de ser correctamente imputado implicaría un aforro neto e un remanente de tesourería
negativos.”.
Entre as medidas a adoptar propostas polo propio Alcalde para acadar satisfactoriamente os
obxectivos do devandito Plan, inclúense algúns compromisos como:
1.-Aptdo. 3.2) Xestión orzamentaria orientada á reducción de déficits.
- Apurar a redacción e aprobación do Plan Xeral de Ordenación, poñendo á disposición deste
cometido os medios que sexan precisos xa que se estima que “a aprobación do Plan Xeral de
Ordenación Urbana pode considerarse como un dos elementos fundamentais de cara ó
saneamento fínancieiro do concello”.
2.-Aptdo. 3.3) Racionalización do gasto:
- Elaborar un Plan de axuste dos gastos ás previsións orzamentarias con compromisos como:
* Estudio do custe dos servizos municipais básicos: Recollida de RSU, mantemento e
conservación de inmobles e infraestructuras, servizos de limpeza e vixilancia de instalacións,
servizos informáticos e de comunicacións, servizos xurídicos, etc.  Este estudio realizaríase
nun prazo máximo de tres meses.
* Estudio das actividades culturais, deportivas e de lecer tanto as organizadas directamente
polo concello como as que leven a cabo as entidades privadas con subvención municipal.  En
concreto fálase de potenciar a figura dos convenios fronte á actual política de subvencións.
* Estudio das formas de adquisición e utilización dos medios materiais precisos para os
traballos ordinarios de xestión, administración e mantemento, etc.

Ó remate do devandito documento dise: "A corrección do equilibrio orzamentario non
garante por sí mesma o equilibrio económico, pero dos cadros de proxección pode inferirse a
consecución dun superávit financieiro no período de execución do plan de saneamento. A
única condición é un riguroso seguimento da xestión orzamentaria e un escrupuloso
cumprimento dos procedementos de xestión dos gastos e dos ingresos”.
É obvio, pois, que o cumprimento estricto dos fins que persegue este Plan de Saneamento
Económico-Financieiro pasa polo rigor e a transparencia na xestión económica e polo
concurso, polo tanto, de tódalas forzas políticas municipais no desenvolvemento e execución
deste Plan.
ACORDO:
Instar ó Alcalde Armando Blanco e ó grupo político que sostén ó goberno municipal a que,
como consecuencia do expresado polo propio Alcalde no devandito documento do Plan de
Saneamento Económico-Financeiro 2005-2007 do concello de Teo, proceda a:
- Crear unha Comisión de Seguemento constituída por concelleiros/as representantes das
distintas forzas políticas municipais, seguindo criterios de proporcionalidade según resultados
electorais municipais, que, cunha periodicidade de xuntanzas mínima de cada seis meses, se
encargue de facer os estudios comprometidos e de velar polo axeitado cumprimento dos
obxectivos xerais previstos no devandito Plan.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que non están dacordo coa moción e que o equipo de goberno está
plenamente capacitado para levalo adiante.
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O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que están a plantexar unha forma de colaboración con
sentido constructivo onde o PSG-PSOE asume a situación económica do concello e aportan
unha vía de salvación.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que él non cre moito no plan de saneamento e que
pensa que non se vai facer e que están a favor da comisión de seguemento.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno con cinco votos a favor dos grupos do BNG (3) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e do Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

20º) MOCIÓN DO BNG SOBRE O FUNCIONAMENTO DA POLICÍA LOCAL DE TEO.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Réxime Interno e Persoal.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
Dende fai máis de 4 anos no Concello de Teo contamos cunha Policía Local propia. Durante
todo este tempo resulta evidente que non se tomou ningún tipo de medida de carácter
organizativo neste departamento a pesar dunha iniciativa presentada polo B.N.G no 2002.
Asimesmo o descoñecemento dentro dos veciños sobre o servizo que pode prestar a Policía
Local é elevado. Tampouco se coñece a figura dun responsable político no grupo de goberno
que marque prioridades e directrices no funcionamento deste departamento dando a
sensación de funcionar moitas veces a capricho de diversos membros do grupo de goberno.
As competencias que a Lei lle otorga á Policía Local son importantes. Dende o grupo
municipal do B.N.G somos conscientes da escasez de persoal para prestar un servizo
ininterrumpido durante as 24 horas pero isto non xustifica a infrautilización que se está a facer
dun departamento que mantemos con cartos públicos.
Por estes motivos,o grupo municipal do B.N.G propón a adopción do seguinte acordo:
- Elaborar nun prazo dun mes un bando da alcaldía no cal se informe das competencias,
horarios e teléfonos de contacto da Policía Local de Teo.
- Convocar en 15 días unha Comisión Especial (constituida por representantes dos distintos
grupos de maneira proporcional á súa representación na corporación) para redactar un
Regulamento sobre a Policía Local que deberá ser ratificado polo Pleno do Concello nun
prazo límite de dous meses despois da adopción deste acordo.

Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que non é nova, que xa no anterior mandato
presentaron unha iniciativa de regulamento que existe noutros concellos; engade que piden
que se elabore un regulamento consensuado onde se dote de contido, competencias e
organización á policía local; que a policía local é un servizo público moi serio e non é un
capricho de ninguén e que os veciños descoñecen as misións da policía local polo que habería
que facer unha campaña de publicidade.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que hai un magnífico plantel de recursos humanos neste
colectivo e que non teñen un marco regulamentario que fixe as funcións e isto provoca
incertidume e desorientación neles, pola ineficacia dos responsables políticos que son
vostedes.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que se van crear dúas novas prazas e no regulamento
cre que se está a traballar.
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O Sr. Alcalde sinala que a policía local é competencia da Alcaldía e cando teñan dotación
suficiente se fará unha ordenación e remata sinalando que o bando xa se fixo hai tempo.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala a lei de coordinación das policías locais é de 1992 e na
mesma se sinala que os concellos aprobarán un esquema organizativo e regulamentos da
policía local e que aquí estámonos negando a cumprir o que di a lei e non o entende.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non vota en contra da lei, vota en contra da
moción, e que se se informa sabería que se está facendo un regulamento e ten iniciativas
doutros sitios.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno con cinco votos a favor dos grupos do BNG (3) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

21º) MOCIÓN DO BNG SOBRE RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO MUNICIPAL E
DOTACIÓN DE SERVIZOS BÁSICOS NA URBANIZACIÓN DOS VERXEIS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
Na urbanización dos Verxeles existen tres parcelas de propiedade municipal identificadas cos
números 13, 85 e 84 na zona Z-1, rexistradas a nome do Concello de Teo, cunha superficie de
504,31 m2 cada unha delas.
Segundo algúns concelleiros denunciaran nos anos 1 999 e 2000, a totalidade da parcela nº 13
e unha franxa de 80 cm. ao longo da parcela nº 85 foron obxecto de apropiación indebida por
parte dun promotor de vivendas, sobre as que construiu vendendo posteriormente a
particulares.
Diante destas denuncias, e tal como consta na acta do Pleno do día 31 de marzo de 2000, o
concello remitu o expediente a un avogado, informando ó secretario en funcións na época
que “creía que si" que o avogado presentara denuncia diante do xulgado.
A pasividade da Alcaldía durante aqueles anos diante dun feito tan grave (lembremos que
incluso chegou a recepcionar as obras) foi denunciada en repetidas ocasións polos
concelleiros da oposición. Pois ben, segundo información reclamada no propio Concello,
semella que nos últimos catro nada se ten feito para axilizar esta cuestión nin para buscar
unha solución definitiva.
Por outra banda, os veciños da urbanización dos Verxeis transmiten como unha das súas
necesidades a posibilidade de contar cun centro social na urbanización, o que daría pé a poder
desenvolver e concentrar nel múltiples actividades de tipo cultural, social e de servizos. A
existencia dunha construcción inacabada e practicamente abandonada (que ademais só xera
problemas) puidera ser unha solución se o Concello promove algún tipo de intercambio
contando coas súas propiedades na urbanización. Consecuentemente, resulta prioritario
recuperar as propiedades municipais para posteriormente estudar a viabilidade destas
propostas.
Ademais, as demandas veciñais concéntranse no lamentable estado do río que pasa á beira da
urbanización, verdadeira cloaca en tempos de seca. A depuradora está totalmente colapsada e
algúns dos rexistros nas proximidades do río están abertos e supoñen un grave perigo para os
nenos.
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En consecuencia, o grupo municipal do BNG  propón ao Pleno a adopción do seguinte
ACORDO:

1. Que a Alcaldía informe das actuacións realizadas nos últimos anos para recuperar as
propiedades municipais que foron obxecto de apropiación indebida, actuacións que serán
debatidas de seguido polo Pleno da Corporación.
2. Declarar prioritaria e urxente a solución deste conflicto, acordando axilizar as actuacións
legais necesarias.
3. Acordar que a Alcaldía dea conta en tódolos Plenos ordinarios que se celebren das
actuacións realizadas e dos avances no proceso, de xeito que toda a Corporación actúe como
comisión de seguemento dun tema tan prioritario que afecta de xeito importante ao
patrimonio municipal.
4. Facultar á Comisión de Obras e Servizos para entrevistarse cos cargos directivos da
asociación de vecinos da urbanización, co obxectivo de estudar a viabilidade da proposta
veciñal con respecto ao aproveitamento da construcción inacabada na urbanización, proposta
que sería levada ao Pleno.
5. Proceder á revisión e limpeza de tódolos rexistros de saneamento próximos á
urbanización, pechando aqueles que na actualidade están sen chave e xeran perigo.
6. Proceder á limpeza do río nas proximidades da urbanización retirando a porquería
acumulada durante anos, sempre cos criterios de respecto ao medio ambiente e ao entorno
natural.
7. Mentres non se constrúa e poña en uso a depuradora de Pontevea, encargar aos servizos
técnicos unha revisión periódica semanal da depuradora para tentar que esta funcione a pleno
rendemento e non siga sendo un foco de contaminación na zona.

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que se está a facer unha deixación total das
competencias municipais e que causa extrañeza que o Sr. Parajó vote en contra despois da
vara que deu no anterior mandato, e remata sinalando que non entende porqué agora cambia
de idea.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno con cinco votos a favor dos grupos do BNG (3) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

22º) MOCIÓN DO BNG SOBRE CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR E
PROPOSTA DO SEU REGULAMENTO.
Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Educación e Cultura.
Dada conta directamente da moción que transcrita di:
A Xunta de Galicia promulgou en 1986 a Lei de Consellos Escolares de Galicia (Lei 3/1986 do
18 de decembro DOG 26/XII/86) co obxectivo de desenvolver o dereito constitucional a
participación na programación xeral do ensino.
Nesta lei indícase que a participación debe extenderse tamén ao ámbito municipal, polo que
establece a obrigatoriedade de constituir, naqueles concellos que dispoñan alomenos dun
colexio de educación primaria, Consellos Escolares Municipais que serán presididos polo
Alcalde e exercerán as competencias que o título terceiro da propia lei establece.
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Como desenvolvemento da devandita lei, a Xunta aprobou o Decreto 44/1988 do 11 de
febreiro -DOG do 11/III//88-, polo que establece a constitución e o funcionamento dos
Consellos Escolares Municipais "concebidos como pezas básicas e fundamentais para a eficaz
instrumentalización da participación da comunidade escolar” e acadar, ademais, “ un alto
nivel de interlocución co poder municipal”.
A creación do IES en Cacheiras, o incremento da poboación e o conseguinte medre das
necesidades educativas requiren unha maior participación dos sectores afectados na avaliación e
programación das necesidades educativas a nivel municipal.
A Corporación Municipal de Teo aprobou nunha sesión plenaria celebrada en outubro de
1988 a constitución do Consello Escolar Municipal, pero este acordo non chegou a
executarse. Con posterioridade, en xuño do ano 2000, o BNG volveu presentar unha iniciativa
para efectivizar a súa constitución pero, aprobada de novo por unanimidade, tampouco se
levou adiante.
Sen perder a esperanza, voltamos a solicitar a súa urxente constitución, promovendo a
discusión dun Regulamento (tanto nos diferentes sectores que participan no proceso
educativo coma na propia Corporación) que pode ser a vía adecuada para solventar as
dificultades do proceso e conseguir a definitiva constitución.
En virtude do anteriormente exposto, o BNG propón, para a súa discusión e aprobación, o
proxecto de Regulamento do Consello Escolar Municipal de Teo, mecanismo que debe
propiciar a inmediata constitución do devandito Consello, tal como a Lei 3/86 establece e o
Decreto 44/88 desenvolve.
Para a posta en marcha e aplicación do Regulamento, a Comisión de Educación
A) establecerá un calendario.
B) proporá mecanismos.
C) dinamizará as actuacións necesarias e
D) debaterá as posíbeis solucións dos problemas ou imprevistos que puideran presentarse
(sempre tendo en conta as competencias da propia Comisión), co obxectivo de que o
Consello Escolar Municipal se constitúa nos primeiros meses do próximo curso académico.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que non están dacordo e que estívose facendo un regulamento e de
momento non tiveron tempo de facelo.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que os concelleiros do grupo popular que voten en
contra debería darlles vergonza, engadindo que incluso a retiraron dun Pleno anterior e que
minimizan e menosprezan o papel da oposición, e remata sinalando que os pais lle veñen
reclamando a constitución do Consello Escolar.
O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que votarán a favor aínda que poderían perfilarse
algúns aspectos que se poderian falar e discutir noutro momento.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que se está elaborando o regulamento e cando estea se
falará con vostedes e se aprobará.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que isa resposta é a confirmación de que lle están
tomando o pelo.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno con cinco votos a favor dos grupos do BNG (3) e do
PSG-PSOE (2) e nove votos en contra dos grupos do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a
moción.

40



23º) DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA, DA 74 Á 113,
ÁMBALAS INCLUSIVE.

Dada conta mediante a posta a disposición dos concelleiros desde a data da convocatoria do
Pleno das resolucións da Alcaldía números 74 a 113 de 2004, ámbalas inclusive, o Pleno
queda enterado.

Antes de pasar á quenda de rogos e preguntas o Sr. Alcalde preguntou se algún grupo tiña
algún asunto urxente non comprendido na orde do día que someter á consideración do Pleno,
consonte co art. 91.4 do R.O.F. 

O grupo do PSG-PSOE di que ten dúas, o PP unha, e o grupo Mixto unha.

FORA DA ORDE DO DÍA:

1º) MOCIÓN URXENTE DO PSG-PSOE SOBRE PROPOSTA DE ADOPCIÓN DE
MEDIDAS URXENTES EN MATERIA URBANÍSTICA ALOMENOS NAMENTRAS NON
SE APROBE O PXOM.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés le a moción para xustificar a urxencia, que transcrita di:
É un feito innegable que o Concello de Teo pasa por momentos de incertidume preocupante
no que a política urbanística se refire. Esto está motivado fundamentalmente porque dende a
suspensión de licenzas decretada no seu día polo Consellería de Ordenación do Territorio o
grupo de goberno adoptou unha política sospeitosamente oscurantista respecto da situación
urbanística do concello, sobre de todo no que concerne á transparencia e rigor no eido
informativo sobre da cuestión respecto do conxunto do vecindario. Así, hoxendía a
maioría dos cidadáns de Teo descoñecen por exemplo que a referida suspensión de licenzas
está levantada trala promulgación da vixente Lei de Ordenación Urbanística de Galicia
(Lei 9/2002), ou que existen fórmulas legais singulares para contemplar opcións urbanizadoras
no futuro PXOM.
Por outra banda, esa mesma actitude oscurantista. trasládase ó proceso de elaboración do
PXOM. Así, e a pesares das reiteradas iniciativas socialistas reclamando máis información e máis
axilidade no proceso de aprobación definitiva do Plan Xeral, e, mesmo a pesares de que o
propio alcalde Armando Blanco recoñeceu no documento do Plan de Saneamento Económico
Financieiro do concello que “a aprobación do Plan Xera l de Ordenación Urbana po d e
conside rarse como un dos e lem en to s  fundamentais de ca ra  ó saneamento
financieiro do concello" e que, polo tanto compre "apurar a  redacc ión  e aprobació n
do PXOM” os feitos confirman que nos atopamos nunha situación marcada pola confusión e
a desinformación. Deste xeito, dende a aprobación do Avance fai xa case dous anos, os
grupos políticos municipais e a cidadanía en xeral descoñecen absolutamente todo respecto da
situación actual do PXOM e das súas perspectivas de futuro.
Namentras esto ocorre na vida oficial, de maneira subterránea, tratando de pasar
desapercibida, comezan a producirse certos acontecementos que corroboran a situación
antes salientada: por unha banda, desátase unha febre constructiva de pequenas
urbanizacións e, polo outra, aparecen actuacións presuntamente irregulares (caso
movementos de terras en Texexe) ou movementos extranos (caso desviación Camiño
Portugués) que, coa complicidade das instancias políticas municipais competentes, e
aproveitando información privilexiada, parecen tratar de tomar posicións para colocar
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oportunamente os seus intereses e condicionar o desenvolvemento do proceso de aprobación
definitiva do Plan Xeral.
Entre estas operacións urbanísticas recentes destaca a proliferación de Convenios urbanísticos
que, polos noticias de que dispón o grupo socialista, son tratados de distinto xeito polas
autoridades competentes, e así, a simpatía con que se ven determinadas iniciativas desta
natureza contrasta nalgúns casos co desinterés e a incomprensión das mesmas autoridades
municipais por outros proxectos.
Compre, pois, acabar con este estado de cousas caracterizado pola arbitrariedade, a
desinformación xeneralizada e a incertidume e desconcerto entre a cidadanía sobre da
situación urbanística de Teo, alomenos namentras non se rescate o PXOM dese esquecemento
non precisamente fortuito en que se atopa.
Paralelamente, compre ir adoptando medidas que contribúan a optimizar a capacidade
administrativa e a eficiencia da institución municipal na xestión urbanística cotián, así
como plantexar formas de control e seguemento máis eficaces do desenvolvemento
urbanístico do noso concello, ademais de arbitrar políticas informativas que axuden a crear
unha cultura cívica colectiva nesta materia máis respectuosa coa legalidade vixente.
ACORDO:
In st ar  ó goberno municipal a que, coa maior axilidade posible, durante alomenos esta
situación transitoria, namentras non se restableza oficialmente o proceso de aprobación
definitiva do PXOM, proceda a:
1.- Informar con todo rigor e claridade á cidadanía  do marco legal vixente no
Concello de Teo hoxendía en materia de política urbanística. En concreto,
suxerimos  que a través de bandos, de publicacións oficiais ou institucionais ou de
xuntanzas veciñais se informe ó vecindario, alomenos, de que neste momento se pode
construir en Teo baixo a regulación establecida polo LOUPMR de Galicia e que a suspensión de
licenzas decretada no seu día polo Consellería de Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia
está definitivamente levantada.
2. -  In fo rm ar  á cidadanía das posibilidades que ofrece a lexislación vixente para que os cidadáns que
reúnan os requisitos establecidos na devandita Lei d e  Ordenación Urbanística de Galicia, poidan
recurrir a fórmulas urbanísticas singulares (Convenios Urbanísticos) que poidan ser
contempladas ou tomadas en consideración cara o proceso de aprobación definitiva do futuro
PXOM.
Trátase en definitiva de dar cumprimento estricto ó que, precisamente a propia Lei recoñece ó
respecto no seu artigo 233.2: "A negociación, a formalización e o cumprimento dos
convenios urbanísticos ós q u e s e  re f ire  o  número anterior rexeranse polos principios
de transparencia e publicidade."
3.- Creación da praza de Arquitecto municipal dentro da RPT (Relación de Postos de
Traballo) municipal e proceder a cubrir a praza tan axiña como sexa posible mediante o
sistema ordinario de concurso-oposición.
4.- Crear o Servizo de Inspección Urbanística e dotalo dos recursos humanos e
técnicos ademais das competencias necesarias para desenvolver con rigor e eficacia a súa
tarefa.
5 .  - Elaborar un informe sobre das vivendas habitadas que actualmente carecen de
Licenza de primeira ocupación co fin de procurar solucións áxiles e efectivas dentro do marco
legal vixente a esta peculiar situación de "alegalidade" na que incomprensiblemente se
atopan moitos edificios dentro do noso termo municipal.
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Sometida a votación a urxencia o Pleno do Concello con cinco votos a favor dos grupos
municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (2) e con nove votos en contra dos grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a mesma, polo que non se procede ó debate
da moción.

2º) MOCIÓN URXENTE DO PSG-PSOE POR MOR DAS OBRAS DO AVE.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés le a moción para xustificar a urxencia, que transcrita di:
O lugar de O Castañal, en Osebe-Calo, é outra das zonas do Concello de Teo
especialmente afectadas pola construcción da vía do tren de alta velocidade, tramo
Santiago-Padrón.
Como consecuencia destas obras, producíronse aquí diversos feitos:
1.- Por unha banda, construiuse unha nova ponte sobre do ferrocarril que dispón de
beirarrúas en ambas marxes, máis que non teñen continuidade no vial de acceso ó mesma. Así
dase o caso de que as devanditas beirarrúas desembocan directamente na calzada, o que,
obviamente, constitúe un gravísimo perigo para os viandantes, nunha zona que,
ademais, carece de arcén dada a angostura do vial. 
2.- Construíuse unha rampa lateral de servizo que comunica coa estrada da ponte que, dada a
súa excesiva pendente e a proximidade daquela, ademáis de enormemente dificultosa para
os vehículos, pode sup or un risco evidente de accidentes graves no futuro.
3.- Os viais da zona quedaron seriamente afectados polo continuo tránsito de camións
de grande tonelaxe das obras do ferrocarril. Nos últimos tempos, despois de xestións
realizadas diante da empresa constructora polo Grupo Municipal Socialista, procedeuse
ó asfaltado de parte do vial que comunica esta ponte con Picaelgallo. De tódolos xeitos
plantéxanse agora dous problemas: o asfaltado realizado é moi estreito e deixa
espacios laterais moi perigosos para os vehículos (non caben practicamente dous coches), e,
por outra banda, non se fixo ningún arranxo de emerxencia no resto do tramo ata o cruce de
Picaelgallo.
ACORDO:
Instar ó Alcalde e ó seu grupo de goberno a que, co fin de solucionar de maneira satisfactoria
estas eivas, entable xestións coa maior dilixencia posible coas autoridades competentes e/ou
no seu caso, no parte que lle corresponda, leve a cabo as obras seguintes:
1. Buscar unha solución alternativa óptima á rampa lateral de acceso á estrada que
comunica coa ponte nova.
2. Executar a prolongación das beirarrúas nos tramos de entrada e saída do vial que atravesa a
devandita ponte.
3. Mellorar a iluminación da zona, sobre de todo nas inmediacións da ponte.
4. Ampliar o asfaltado ó ancho do calzada da estrada que vai a Picaelgallo e arranxar o tramo
último ata o cruce deste lugar.

Sometida a votación a urxencia o Pleno do Concello con cinco votos a favor dos grupos
municipais do BNG (3) e do PSG-PSOE (2) e con nove votos en contra dos grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1) acorda rexeitar a mesma, polo que non se procede ó debate
da moción.

3º) MOCIÓN URXENTE DO PP E INTEO POR MOR DAS OBRAS DO AVE.
Dada lectura da moción que transcrita di:
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Debido ás recentes obras do ferrocarril (AVE) que se están realizando entre os lugares de
Osebe e Castañal, na parroquia de Calo, o Ministerio de Fomento está a construir unha ponte
que une estes dous lugares.
Visitada a zona, compróbase que a dita ponte non deixa en ambas marxes de entrada e saída
o debido paso para peatóns, que a curva de saída cara o Castañal resulta demasiado pechada,
o que pode provocar situacións de perigosidade ós usuarios, e que non se procedeu á
instalación do alumeado nese tramo.
ACORDO:
O Pleno do Concello insta ó Ministerio de Fomento a:
1º- Poñer paso para peatóns a ambos lados da ponte.
2º.- Ampliar a curva de saída da ponte na zona do Castañal, xa que hai terreo expropiado, e a
situación actual resulta perigosa.
3º.- Instalación do alumeado en todo ese tramo.

Sometida a votación a urxencia o Pleno do Concello por unanimidade dos catorce membros
presentes pertencentes ós grupos municipais do PP (8), BNG (3), PSG-PSOE (2) e Mixto (1)
acorda aprobar a urxencia e incluir o asunto na orde do día para o seu debate e votación.

Debate:
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares explica sucintamente o contido.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que están dacordo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que conste en acta a contradicción do equipo de goberno
de votar en contra da moción do PSG-PSOE e votar a favor dista moción que practicamente
coinciden.
Engade que a moción do PSG-PSOE leva trescentas ou catrocentas sinaturas de veciños e o
grupo de goberno non recolleu ningunha, e que hai unha parte que deberá subsanar o
Ministerio e outra parte que lle corresponderá ó Concello e que o teñan en conta porque o
deberán dotar presupostariamente.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que os veciños non son tontos e os concelleiros están
alí todos os días con eles, e saben que un servidor e o Sr. Castroagudín están alí todos os días
porque a parte de veciños son amigos; e que xa se estivo alí con representantes da empresa e
que se acordou facer un escrito a Fomento e por iso ven o asunto aqui, e que intentou
consensuala pero vostede Sr. Leis dixo que non.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno do Concello por unanimidade dos catorce membros
presentes pertencentes ós grupos municipais do PP (8), BNG (3), PSG-PSOE (2) e Mixto (1)
acorda aprobar a mesma nos seus propios termos.

4º) MOCIÓN URXENTE DO PP SOBRE A INSUFICIENCIA DAS DOTACIÓNS
ORZAMENTARIAS DO PLAN GALICIA NO PROXECTO DE PRESUPOSTOS
XERAIS DO ESTADO PARA 2005.

Abandonan neste intre o Pleno os Concelleiros Bugallo Rodríguez e Sisto Edreira. O Sr.
Alcalde le a moción que transcrita di:
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1.- O Consello de Ministros, na súa reunión celebrada na cidade da Coruña o 24 de xaneiro
de 2003, aprobou un ambicioso plan de actuacións -coñecido como "Plan Galicia” - co fin de
darlle un pulo decisivo ó desenvolvemento social e económico da nosa Comunidade, e así
contrarrestar os negativos efectos derivados da catástrofe ocasionada polo afundimento do
buque "Prestige". 
2. Este compromiso adquirido polo Goberno do Estado con Galicia abrangue unha serie de
actuacións en diversos sectores, cunha incidencia moi especial no desenvolvemento das
irifraestructuras viarias, ferroviarias e portuarias. Así, o Plan:

a. contempla a construcción de dúas novas autovías (Pontevedra A-52 e Chantada-Monforte)
e o acurtamento de prazos noutras cinco (entre as que destacan a Autovía do Cantábrico, a
Santiago-Lugo e a Ourense-Lugo), que afectan ás catro provincias galegas e ás súas zonas
costeiras cantábrica e atlántica así como ás zonas do interior.

b. supón a construcción de case 1.000 novos quilómetros de liñas de alta velocidade
ferroviaria, con tres novos tramos (Ferrol-Bilbao, Lugo-A Coruña e Ponferrada-Monforte) e a
construcción en dobre vía e alta velocidade do treito Lubián-Ourense. Todo elo para lograr
que Galicia estea comunicada con Madrid en menos de tres horas e que as sete principais
cidades se conecten entre elas nunha media de trinta minutos.

c. compromete a execución do porto exterior da Coruña, unha das obras de enxeñería
portuaria máis importantes e complexas de toda a fachada atlántica europea.

Tanto desde o punto de vista do conxunto de medidas previstas como do investimento
estimado pódese afirmar que este Plan constitúe sen dúbida o factor de desenvolvemento
social e económico máis importante da historia de Galicia e que a súa completa execución é
unha prioridade absoluta para a a sociedade galega.

3. Así o teñen percibido os sectores sociais e económicos do noso país, coincidentes todos
eles en afirmar a transcendental importancia deste Plan para o progreso de Galicia así como
en sinalar a necesidade de facer un seguimento serio e rigoroso do avance no cumprimento
das actuacións comprometidas.

4. Esta percepción xa se viu reflectida nos órganos de representación popular, tanto nos locais
como autonómicos e estatais. Así, o Parlamento de Galicia aprobou unha Proposición non de
Lei o 14 de abril, na que se solicitaba ó Goberno que ratificase expresamente o compromiso
adquirido polo Estado na execución do Plan Galicia, no referido ó seu contido, prazos e
investimentos, e tamén aprobou por unanimidade o pasado 11 de maio a constitución no seo
da Cámara dunha Comisión para o seguimento e avaliación do Plan Galicia e do Plan de
Dinamización Económica de Galicia. Así mesmo, tanto o Congreso dos Deputados coma o
Senado aprobaron por unanimidade o pasado 22 de xuño senllas Mocións nas que se
establecía o calendario de remate das infraestructuras viarias, ferroviarias e portuarias do Plan
Galicia, instando ó Goberno Central a dotar as partidas orzamentarias necesarias para garantir
o seu cumprimento.

5. Por outra banda, os traballos da citada Comisión de Seguimento do Plan Galicia deron
como froito o pasado 28 de xullo unha Resolución na que se instaba ó Goberno a dotar as
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partidas necesarias nos Presupostos de 2005 para garantir o axeitado avance de tódalas
actuacións incluidas no Plan Galicia, cun investimento estimado de 1.559,95 millóns de Euros.

6. Desgraciadamente, os Presupostos Xerais do Estado presentados a finais de setembro non
recollen as partidas necesarias para dar cobertura ás actuacións do Plan Galicia, poñendo en
moi serio perigo a súa execución e implicando en todo caso o retraso nos prazos da maioría
das infraestructuras nel incluidas. De feito, segundo se recolle literalmente nunha nova
Resolución da Comisión de Seguimento do Plan Galicia adoptada o pasado 25 de outubro,
"os datos manifestan de xeito elocuente que das actuacións que cuantificou o Parlamento
Galego en relación co Plan Galicia, só son recollidas nun 40,91% no Proxecto de orzamentos
do Estado do ano 2005: sobre 1559,95 millóns que solicitaba o Parlamento de Galicia, 638,26
millóns que recollen os orzamentos do Estado para esas actuacións". En definitiva, o Proxecto
de Presupostos Xerais do Estado para 2005 supón un claro incumprimento dos compromisos
do Estado coa nosa Comunidade Autónoma.

7.  Esta mesma opinión é a que se defende desde a Comisión de Fomento e Vivenda no
Congreso dos Deputados, onde foi aprobada o pasado 5 de outubro unha Proposición non de
Lei instando ó Goberno Central a negociar a modificación dos Presupostos Xerais do Estado,
para incrementar as dotacións das actuacións incluidas no Plan Galicia ata os 1.559,95 millóns
de euros requiridos polo Parlamento de Galicia.

8. Se nos centramos en materia de infraestructuras e en concreto ás que afectan á na nosa
provincia, o Proxecto de Presupostos Xerais do Estado só consigna 341 M€ dos 641 M€
solicitados. Esta menor dotación implicará, entre outras consecuencias, a ralentización na
tramitación da Autovía Santiago-Lugo así como o retraso na execución das obras do Eixo
Atlántico de Alta Velocidade.

338,74TOTAL EMENDAS

341,41671,41TOTAL PLAN
GALICIA

1,930,072Lugo-A Coruña
3,60,44Ave Cantábrico

21,28158,72180Ourense-Santiago
257,9147,1405Eje Atlántico

FERROCARRILES
18,9818,98Cabreiros-Vilalba

35,053,1438,19Autovía
Santiago-Lugo

AUTOVÍAS

EMENDASP.X.E. 2005ORZAMENTO
SOLICITADO

ACTUACIÓN

9. Por último, os pasados días 1 1 de novembro e 16 de novembro foron rexeitadas, no seo do
debate parlamentario en Comisión e en Pleno no Congreso dos Deputados, as emendas
parciais presentadas polo Grupo Popular e o Grupo Mixto (BNG) dirixidas a incrementar as
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consignacións orzamentarias do Plan Galicia ata os 1.559,95 millóns de euros co fin de
garantir a súa efectiva execución e axeitado avance.

10. Tendo en conta todos estes antecedentes, e considerando que o proceso de aprobación
dos Presupostos Xerais do Estado polas Cortes aínda está aberto, cremos necesario que este
Concello manifeste oficialmente a súa posición a este respecto, instando ó Goberno Central a
adoptar tódalas medidas oportunas que permitan modificar o Proxecto de Presupostos Xerais
do Estado nos trámites parlamentarios que aínda restan, de maneira que a dotación para 2005
das actuacións incluidas no Plan Galicia se incremente ata os 1.559,95 millóns de euros, de
conformidade coas Resolucións do Parlamento de Galicia de 28 de xullo e 22 de outubro e
coa Proposición non de Lei do Congreso dos Deputados de 5 de outubro.

Por elo, sométese a consideración do Pleno a aprobación do seguinte acordo:
Instar ó Goberno do Estado a adoptar tódalas medidas necesarias para permitir a modificación
do Proxecto de Presupostos Xerais do Estado para 2005, nos trámites parlamentarios que
aínda restan nas Cortes, de maneira que as partidas para financiar as actuacións incluídas no
Plan Galicia se incremente ata os 1.559,95 millóns de euros, de conformidade coas
Resolucións do Parlamento de Galicia de 28 de xullo e 25 de outubro e co cadro anexo.

1,71Ponferrada-Monforte(2012-2014)
3,6Ferrol-Bilbao(2012-2014)
7,23NOVAS ACTUACIONS
3,9Ourense -Vigo(Finalización 2009)
2,35Ourense-Lugo( finalización 2009)
17,6Lubián-Ourense(Finalización 2009)
21,28Ourense-Santiago(Finalización 2008)
257,9Eixo Atlántico(Finalización 2007)

303,03INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS PIT 2003-07:
Acurtamento de prazos

1,99Autovía Monforte-Chantada(finalización 2010)
4,22Autovía A Cañiza-Pontevedra(finalización 2010)
6,21NOVAS ACTUACIÓNS
18,98Cabreiros-Vilalba
26,89Autovía Ourense-Lugo(finalización 2008-2010)
35,05Autovía Santiago-Lugo(finalización 2008-2010)
27,97Autovía do Cantábrico(Finalización 2007-08)

108,89INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PIT 2003-07:
Acurtamento de prazos

628,86FOMENTO

0,75Apoio á industria de Transformación e acuícola(Fondo de
capital risco)

0,8Liña de préstamos ICO para confrarías de pescadores
2005-2009.

100Liña  de mediación de préstamos ICO para Pemes
101,55ECONOMIA E FACENDA

DIFER.
M€

MINISTERIO/ACTUACION
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940,42TOTAL FALTA PARA CUMPRIR RESOLUCION
PARLAMENTO SOBRE “PLAN GALICIA”

4,63Outras actuacións
11,09Rexeneración Parque Nacional Illas Atlánticas

12Tratamento de Residuos
13,34Rexeneración do Litoral

69,04Plan Hidrolóxico Estatal, Protección de Concas e
Saneamento

56,29Plan Forestal Español
166,38MEDIO AMBIENTE

Museo Nacional de Instrumentos Musicais(sen avaliar nin
determinar vixencia)

3,5Museo de Pontevedra
3,5CULTURA
0,3Innovación e Calidade Alimentaria
13Miniinfraestructuras Portuarias

0,15Apoio ós centros tecnolóxicos ligados á pesca
0,5Axudas directas a confrarías de pescadores(2005-2007)
2,8Campañas de promoción de productos galegos
6Programas de desenvolvemento rural (2003-2005)

22,75AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACION

2SECTOR COMERCIAL(Proxectos de mellora en centros
comerciais abertos en mercados municipais)

6,66Parador de Turismo na Costa da Morte (2004-2007)
0,19Plan de Dinamización Turística en Ribadeo(2003-2006)
0,47Plan de Dinamización Turística en O Salnés (2003-2006)

0,61Plan de Dinamización Turística na Costa da
Morte(2003-2006)

7,92IMPULSO AO SECTOR TURISTICO

APOIO Á CONSTRUCCION NAVAL: Construcción de
buques por IZAR-FENE

0,48Internet no rural(2003-2005)
0,2Internet na biblioteca(2003-2005)
2,2Internet na escola (2003-2005)
2,88IMPULSO Á SOCIEDADE DA INFORMACION
12,8INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO
3,08Programa de Intervención científica
1,5Centro de tecnoloxías Mariñas
4,58EDUCACION E CIENCIA

3,5Programas de prevención e loita contra a contaminación
mariña

200Rexeneración ambiental(Plan de continxencias por
contaminación mariña)

203,5ACTUACIONS AMBIENTAIS
1,92Lugo-A Coruña (2012-2014)
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Sometida a votación a urxencia o Pleno do Concello con tres votos en contra dos grupos
municipais do BNG (1) e do PSG-PSOE(2), e nove votos a favor dos grupos municipais do
PP (8) e Mixto(1) acorda aprobar a urxencia e incluir o asunto na orde do día para o seu
debate e votación.

Debate:
O Sr. Alcalde sinala que o BNG abstívose na votación da moción do Plan Galicia no
Parlamento de Galicia, mentres que o PSG-PSOE a transaccionou co grupo do PP, feito que
precisa ser coñecido pola sociedade galega porque na actualidade é o BNG quen apoia a
iniciativa do PP e o PSOE que goberna no Estado está a rexeitala dun xeito sistemático.

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que é unha falta de seriedade do Alcalde traer ista
moción por urxencia e quere saber cal é o motivo para que unha cousa tan seria se traia aquí
dista maneira despois de seis horas de Pleno; engade que iste tema é moi serio e non se pode
tratar así.
O Sr. Alcalde sinala que vostedes teñen tres mocións e os PSG-PSOE tantas e eles só
presentan unha e que non é unha falta de respecto levala por urxencia, porque se a tivera aquí
antes levariana polo trámite normal, pero por cuestión da tramitación dos presupostos do
Estado a trae agora para aprobar.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que comparte parte das reflexións do BNG, que é un tema
importante e que debía traerse como moito a un pleno extraordinario e que son vostedes os
que propician iste tipo de sesións porque cada dous meses non teñen outra posibilidade que
presentar mocións, e que recuperen o articulado inicial do regulamento orgánico e haxa Pleno
cada mes e non habería istes problemas.
Remata sinalando que en Teo hai dous carteis do Plan Galicia e no que leu o Alcalde non
figura nada de Teo, o cal demostra que o Plan Galicia vai para todo o mundo menos para Teo.

Votación e resultado:
Sometida a votación a moción o Pleno do Concello con nove votos a favor dos grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1) e tres abstencións dos grupos municipais do BNG (1) e do
PSG-PSOE (2) acorda aprobar a moción nos seus propios termos.

24º) ROGOS E PREGUNTAS.

ROGOS:
1º BNG: Despois de rexeitar na pasada sesión plenaria unha iniciativa do grupo municipal do
BNG que solicitaba unha política de protección medioambiental nos cauces fluviais do
Concello, este grupo recibiu novas fotografías que denuncian a situación existente no cauce
do río Tinto ao seu paso polo lugar de Francos (Ponte Romana). As fotografías corresponden
á semana pasada e mostran un río ( O Tinto) totalmente suxo e contaminado. Ponse de
manifesto unha vez máis a despreocupación do grupo de goberno no que atinxe a saúde dos
nosos cauces fluviais.
Agardando que situacións como estas non volten a acontecer, reciban un saudo. 
O Sr. Alcalde di que toma nota e estase a mirar o asunto.

2º BNG: O grupo municipal do BNG desexa coñecer o número de denuncias que a Policía
Local ten realizado por infraccións en vía urbana os derradeiros 4 anos así como o acceso aos
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expedientes pertinentes das devanditas denuncias. No caso de que non exista ningunha
denuncia:
1.¿Existen directrices políticas para que a Policía Local non realice parte do seu traballo en
algo que ten competencia?
2.¿Cales son as motivacións para tomar a decisión política de que a Policía Local non actúe
nas infraccións que se cometen na vía urbana?.
O Sr. Alcalde sinala que sobre a policía local non hai directrices e espera que non sexa unha
acusación a esta Alcaldía como fan tantas veces. O Sr. Alcalde le nota onde sinala que a
policía ten autonomía e que o traballo en materia de tráfico o obxecto é de protección da
seguridade dos peóns, e respecto do número de denuncias sinala o Sr. Alcalde que non o
sabe, e que non hai ningunha orde por escrito de non poñer denuncias.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que quere que conste en acta iso de que a policía
local o único que fai é prevención aínda que se pase a 200 km. por hora por unha pista.

PREGUNTAS POR ESCRITO:

BNG: Dende o grupo municipal do B.N.G , facéndonos eco de diversas queixas veciñais na
parroquia de Oza plantexámoslle ao grupo de goberno unha serie de preguntas que agardamos
sexan respostadas no vindeiro pleno ordinario a celebrar o próximo martes nestas dependencias
municipais.
1. ¿Cando ten previsto o grupo de goberno rematar coas obras da fonte de
Menecos?.
É importante lembrar que a devandita fonte leva paralizada dende o ano 1999, sen que a día de
hoxe ninguén saiba que vai a pasar coa mesma.
Resposta o Sr. Alcalde que está previsto rematar proximamente a Fonte de Menecos.

2. ¿Tomouse algunha medida para restaurar o cruceiro de Cepeda?.
É importante lembrar que o devandito cruceiro leva xa moito tempo derrubado despois de
sufrir o impacto dun coche sen que a día de hoxe ninguén saiba que vai pasar co devandito
cruceiro.
Resposta o Sr. Alcalde que en canto se coñeceu o accidente co Cruceiro de Cepeda, puxémonos
en contacto coa Dirección Xeral de Patrimonio e coa compañía aseguradora do coche. Temos
constancia de que a citada compañía redactou o proxecto que pedía Patrimonio e xa llo
mandaron fai meses.
Estamos á espera da comunicación de Patrimonio do comezo das obras de reparación.

3. Existen moitas queixas pola situación do alumeado público na parroquia, especialmente
pola situación totalmente deficiente do alumeado no lugar de Eo dos Ferreiros.¿Ten previsto  o
grupo de goberno  tomar algunha  decisión para solucionar este tema?
Resposta o Sr. Alcalde que ninguén dixo nada de carencias no alumado nesa parroquia.
En canto o seu escrito entrou no concello falamos coa empresa que xestiona o alumado
para que fixera as reparacións necesarias no lugar de Menecos.

4. ¿En que situación están unhas supostas axudas para o Centro social de Agoso?
Resposta o Sr. Alcalde que non hai ningunha axuda, polo momento, para o Centro Social de
Agoso.
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BNG: O Grupo Municipal do B.N.G facéndose eco das queixas veciñais quere solicitar
información sobre un desmonte que está a acontecer na Casalonga (lugar de Calo) e que
veciños vinculan á empresa Rodiñas. Dase a situación que as obras do importante desmonte
as cales nos estarnos a referir realízanse a altas horas da madrugada e non á luz do día
empregando para o mesmo maquinaria pesada e persoal.
O Grupo Municipal do B.N.G quere saber:
1 .¿Contan estas obras coas autorizacións municipais pertinentes?
2.¿Sábese en canto a concentración parcelaria, en que estado se atopa o devandito monte da
Casalonga?
3. En caso de que se estea a incumplir a lei, ¿Qué medidas tomara o grupo de gobemo
respecto a este tema?
4.¿Coñécese se a empresa Rodiñas está vinculada aos feitos?.

O Sr. Alcalde resposta que as obras foron paralizadas dirixíndose a acción contra Rodiñas e
se está tramitando expediente de reposición da legalidade urbanística e hai denuncias do
Seprona e da policía autonómica.

BNG: Durante estes días o grupo municipal do B.N.G recolleu o malestar dun grupo de
veciños que puxeron no noso coñecemento o seguinte tema.  Coincidindo coas obras do
AVE que se están a realizar na zona de Vilar de Francos(Calo), derrubouse ao mesmo tempo
que se está a construir unha nova ponte, a ponte existente no lugar coñecida como Ponte de
Vilar (Ponte que comunicaba o lugar de Vilar de Francos coa N-550).  Os restos da mesma de
bastantes anos de antiguedade pódense ver nas fotos anexas. O grupo municipal do BNG
quere saber:
1.¿Era necesario por cuestións técnicas o derrubo da vella ponte existente no lugar?
2.¿Non podería ter quedado como paso peatonal?
3.¿Qué vai acontecer coas pedras da ponte derrubada?
4.¿Periga polo tanto o cruceiro existente a carón da antigua ponte derrubada?

O Sr. Alcalde resposta que supón que sería necesario o derribo da ponte que forma parte do
proxecto, e que pedimos as pedras da ponte para nós pero aínda non respostaron, e que non
teñen noticia de que cruceiro estea en perigo.

BNG: Rafael C. Sisto Edreira, concelleiro do BNG en Teo, diante do feito de que un
concelleiro do grupo de goberno comunicou a algúns vecinos a intención de proceder ao
tendido da auga e do saneamento pola aldea de Regoufe, pero só ao longo da pista que vai
dende Espasande cara a Cacharroa pregunta: ¿E esta información correcta?, ¿existe esa
intención?.
De ser así ¿Cales son os criterios que se tiveron en conta para tomar como prioridade na aldea
a condución ao longo desa estrada?
¿Considerouse a posibilidade de, antes de facer esa obra que beneficia a moi poucos veciños
(entre eles a min), facer as conduccións polo medio da aldea de xeito que, ademais de
beneficiar a moitos máis veciños, se aproveitase a circunstancia para reparar o camiño interior
da aldea que está intransitable?

O Sr. Alcalde resposta que está no POL tal como fala aquí o seu compañeiro e se mira o
plano vai pola metade da aldea.
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BNG: Rafael C. Sisto Edreira, concelleiro do BNG en Teo, diante da instalación na carballeira
de Luou dun transformador da empresa Unión Fenosa pregunta: ¿Solicitou a empresa Unión
Fenosa licenza municipal, e concedeuse, para a instalación dun transformador eléctrico na
carballeira de Luou?
No caso de ter a empresa presentado solicitude para a súa instalación ¿Avaliouse por parte do
concello o impacto visual provocado pola instalación, no medio e medio dun entomo
privilexiado? ¿Estudáronse outras alternativas como a instalación soterrada do
transforrnador? ¿Aproveitarase esta situación para proceder á eliminación do tendido aéreo
que tanto afea o entorno?
Resposta o Sr. Alcalde que Fenosa ten licenza para instalación do transformador e se estaba
negociando para un menor impacto e pensa que sacarán os tendidos fora.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que cando o BNG presenta as preguntas por escrito
se contestan igual que se as fixeran verbalmente ou por moción, porque o Alcalde non da
datos.
En canto á policía local respóstolle eu: Ningunha, e foi por directrices políticas.
Respecto do desmonte que farase unha actuación conxunta co PSG-PSOE.
En canto a Oza desde o ano 1999 está paralizada, e remata sinalando que respecto da
contaminación do Tinto tampouco me deu resposta e que o Alcalde non resposta ás
preguntas.

PREGUNTAS VERBAIS:
BNG:
1) Perto dos Tilos puxeronse carteis informativos sobre o que pode facerse ou non e están
redactados en castelán e extrañalle porque aquí a cuestión idiomática está normalizada. Sinala
o Sr. Alcalde que hai que cambialos.
2) Respecto do asunto do gas en Carballal, os tubos están ó aire e é un perigo nocturno. O Sr.
Alcalde informa que xa houbo a rotura dunha roda e están os concelleiros niso, que van
tapalo istes días para que non haxa problemas e comezar despois as obras.

PSG-PSOE:
1) Respecto do asunto de Texexe sinalar que xa anunciou Martiño que ámbolos grupos
solicitarán un Pleno extraordinario para que dean unha explicación política.
2) Respecto do día contra a violencia de xénero, ¿qué se pretende co informe asinado pola
psicologa?. Resposta o Sr. Alcalde que él non o fixo.
¿A partires deste informe vostede pensa que existe algunha actuación delictiva?. Resposta o
Sr. Alcalde que non o sabe, engadindo o Sr. Concelleiro pero vostede sabe que algúns
traballadores do concello se están a convertir en acusadores; engade que non había trinta
persoas, había seis traballadores municipais dúas ó marxe do concello e un grupo de persoas
da Asociación Teeenses pola Igualdade e sinala que cando él falou de inasistencia  foi do
grupo de goberno, non do concello.
3) ¿Porqué non foi ningunha persoa do grupo de goberno á inauguración da sede de Teenses
pola Igualdade?. Resposta o Sr. Alcalde que non puido.
4) ¿Porqué non se lles concedeu o salón de actos?. Porque a Xunta de Goberno Local
denegouno por non consideralo adecuado ó lugar e previo consenso con Deportes para
utilización do pavillón da Ramallosa, ¿parécelle ben iste tipo de resposta de deixalo en mans
de Deportes?.
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5) ¿Onde estaba o grupo de goberno o día contra a violencia de xénero, que por outro lado se
dicía con financiamento da Deputación?. Resposta o Sr. Alcalde que non teño datos da
colaboración da Excmª. Deputación.
Sinala o Sr. Concelleiro que o acto foi impresentable porque alí non se falou de violencia de
xénero e por encima se obriga a persoal a facer informes. O Sr. Alcalde resposta que quen lle
mandou, pregúntelle vostede á señorita.
6) O acto de inuaguración de Pontevea, ¿foi un acto institucional ou de partido?. Resposta o
Sr. Alcalde que institucional ó que se lles ia a convidar no Pleno onde se levantaron vostedes.
7) Respecto do asunto da desviación do camiño portugués ¿vostede sabía algo da desviación
si ou non?. Resposta o Sr. Alcalde que cando viñeron a dicilo os veciños sí. ¿Cando tivo
coñecemento pola prensa? Resposta o Sr. Alcalde que non me recordo diso. ¿Non se
entrevistou co Sr. Picón veciño dos asinantes do escrito?. Resposta o Sr. Alcalde que non
recorda e que mandou escrito á Xunta de Galicia.
8) ¿Qué xestións fixo o goberno de Teo diante da Xunta para incorporar proxectos para Teo?
Resposta o Sr. Alcalde non me acordo.
9) ¿Que vai facer o concello coa infracción tributaria por impago do IRPF?. Resposta o Sr.
Alcalde que no seu momento se mirará.
10) Hai unha denuncia presentada polo Sr. Parajó, Concelleiro de Urbanismo, contra
concelleiros do PSG-PSOE, ¿se incoará expediente de reposición da legalidade?. Resposta o
Sr. Alcalde non o sei.
11) Respecto do tema da autodenuncia do PSG-PSOE, ¿se incorrá expediente de reposición
da legalidade? Resposta o Sr. Alcalde non o sei.
12) Respecto do pacto de goberno, ¿teñen un acordo programático de goberno? Resposta o
Sr. Alcalde non o sei.
13) Respecto do campo de fútbol de Oza, ¿en que situación se encontra? Resposta o Sr.
Alcalde non o sei.
14) ¿Cando se vai pechar definitivamente o pago de subvencións ás asociacións? Resposta o
Sr. Alcalde non o sei.
15) ¿Cando se van pagar as axudas de estudios e bolsas para estudiantes? Resposta o Sr.
Alcalde non o sei.
16) ¿Cal é o sistema de contratación da calefacción? Resposta o Sr. Alcalde non o sei.
17) ¿Canto costou o convite que vostede montou na feira de Francos? Resposta o Sr. Alcalde
non o sei.

ROGOS:
-.Que o concello organice a feira de Francos porque aquelo era un auténtico caos como dixo o
Sr. Concelleiro Raices.
-. A ver se por fin se asfalta o tramo da pista de Penelas cerca do parque infantil.
Sinala o Sr. Alcalde que depende de Estructuras Agrarias.

O Sr. Concelleiro Conde Tarrio pregunta:
-. Fai un ano fixo un rogo que segue sen atender: Que os selos do Concello se fagan en
galego.
-. ¿Cómo está  a ponte de Sestelo?.Resposta o Sr. Alcalde que mediuse o terreo e están os
técnicos con elo.
-.Que lle da a impresión de que na antiga ponte do Castañal faltan pedras. Sinala o Sr. Alcalde
que non o sabe pero que se mirará.
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-.Que a un veciño de Pedreira (Casa de Perol) se lle está baixando o muro por excavación que
fixo unha empresa, que habería que mirar iso.
-.No Bar Moas, ¿Teñen pozos negros?.
O Sr. Concelleiro Castroagudin Valladares informa que non hai niveis e ten que verse coas
obras de Renfe como se fai.
-.¿Como está o paso da vía?, ¿Pode chegarse á aldea?. Resposta o Sr. Alcalde que non sei
como está, podemos enterarnos e se lle diria.
-. Na Pedreira ¿Como se vai facer o alcantarillado ás casas que colgan?: Resposta o Sr.
Castroagudín Valladares que as casas teñen alcantarillado, está vostede moi mal informado.
O Sr. Alcalse sinala que si lle chama e lle pregunta por estes asuntos él lle respostará.
-.Respecto da estrada de Raices, ¿Leva retraso?,¿Cono está a ponte inclinado?. Resposta o Sr.
Alcalde que non o sabe.
Seguen existindo enseres tirados no cruce do Carballal que non se pode resistir.
Resposta o Sr. Alcalde que empezaron o día 25  a recoller e que ata que haxa un punto limpo
non se pode controlar iso, posto que deixan que pase o camión e botan pola mañán.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as dezaseis horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en
cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 9 DE DECEMBRO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as oito
horas e trinta minutos do día 9 de decembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da
data para a que foron previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Manuel Tallón Mesías.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge.
NON ASISTE:
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste:
Dª. Monica I. Lado Varela, Interventora do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:
O Sr. Alcalde sinala que falta o Sr. Parajó Liñares por motivos de enfermidade.

1º) ANALISE E DEBATE DOS CONTIDOS, COMPROMISOS E CONSECUENCIAS
DERIVADOS DA APROBACIÓN DA PROPOSTA DA ALCALDIA SOBRE O PLAN DE
SANEAMENTO FINANCIEIRO.

O Sr. Alcalde informa que a duración do primeiro turno é de seis minutos e a do segundo de
tres minutos ó abeiro do regulamento orgánico municipal.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o obxectivo do Pleno solicitado por concelleiros do
BNG e do PSG-PSOE é que os veciños coñezan a situación económica do Concello,
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engadindo que o Sr. Alcalde e o Sr. Parajó gastáronse preto de 300 millóns das antigas pesetas
que non estaban presupostadas o ano pasado; sinala que o plan de saneamento financieiro o
obriga a facer a lei cando se dan istas situacións de déficit financieiro; que iste plan de
saneamento financieiro está baseado na mentira porque os presupostos de 2003 viñeron en
novembro de 2003 cando xa estaba todo gastado e na liquidación do 2003 non aparece déficit
e que iso era mentira porque agora aparece iste recoñecemento de débedas; engade que as
grandes inversións que o Concello fixo foron limpezas de estradas, limpezas de viais e
pequenas chapuzas coas que o Sr. Alcalde e o Sr. Parajó van vendendo favores por aí, e que
non hai que olvidar que o ano 2003 foi ano electoral, agora hai que ver como se pagan;
engade que gastos de publicidade enormes e festas foron as grandes inversións do goberno,
na festa da terceira idade e da nai gastáronse 6.500.000 das antigas pesetas que agora imos
pagar con máis impostos e sobre todo falta de vergonza porque con falta de vergonza admiten
istas débedas, e remata sinalando que aparte de hipotecar a xestión destes tres anos van
hipotecar a xestión de moitos anos máis.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere deixar constancia da súa protesta pola hora do
Pleno, que é un secuestro da democracia, que o Sr. Alcalde intenta con istas horas que os
veciños non sepan o que pasa no Concello.
Engade que no plan de saneamento financieiro se di que hai unha doble motivación: para
facer investimentos e porque hai unha débeda municipal de máis de 300 millóns das antigas
pesetas, débeda que vostede negou na campaña electoral e que segue a negar o Sr. Alcalde
como fixo na Televisión de Galicia.
Engade que a situación de débeda fai necesario o plan de saneamento financieiro no que se
fala de cinco causas: incremento do gasto, os danos dos temporais, a falta de adecuación de
ordenanzas, a suspensión das normas urbanísticas e deficiente xestión administrativa, e expón
o Sr. Concelleiro que todo isto é imputable á Alcaldía agás os temporais, e para solucionar
isto vostedes falan de tres cousas: endebedar ainda máis ó Concello, racionalización de
ingresos e racionalización de gastos.
Con respecto á cancelación das débedas con préstamos bancarios existen contradiccións no
documento porque poñen en tela de xuízo a tesourería para facerlles fronte. Respecto das
medidas para a mellora da xestión recadatoria, ¿cales son as medidas?.
En canto á racionalización do gasto falan de estudios pero non hai medidas concretas, ¿onde
está o plan de investimentos?.
O Sr. Alcalde sinala que convocouse un Pleno coas correspondentes comisións informativas
onde puideron estudiar e analizar todo e no Pleno foi expulsado un señor por non gardar as
normas e vostedes solidarizaronse e marcharon; ese día era cando tiñan que debatirse e cando
se tomaron os acordos, e iso foi xa debatido e aprobado engadindo que non sabe para que
solicitan o Pleno ainda que están no seu dereito e por iso convocouse.
Continua dicindo que cando o Alcalde dixo que non se debía ningún crédito era así, e o
repite, e remata sinalando que él non vai entrar no debate e se non quiseron compartir con nós
eses asuntos porque marcharon, non é responsabilidade do equipo de goberno.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o motivo do Pleno é pola expulsión dun
concelleiro no anterior Pleno e que o que non garda as formas é o Sr. Alcalde. Engade que
quere protestar pola hora de celebración do Pleno, que é a primeira vez na historia do
Concello que se celebra un Pleno ás 8,30 horas e que o Alcalde é un provocador.
Sinala que respecto da débeda, sen contabilizar o ano 2004, temos máis de 300 millóns das
antigas pesetas de débeda, e que o Concello debe endebedarse para investimentos, pero non
para despilfarro, e remata sinalando que está vostede facendo unha política de terra queimada
porque sabe que non vai volver gobernar.
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O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que no Pleno o Sr. Alcalde fixo un uso restrictivo do
tempo e demostrou o seu talante autoritario, polo que abandonaron o Pleno.
Con respecto ás comisións informativas sinala que os seus concelleiros do equipo de goberno
están desinformados e non dan explicacións, e pregunta ¿cales son as medidas para a mellora
da xestión recadatoria?, ¿cales son as medidas concretas para a execución do planeamento?,
¿onde está o plan de investimentos?.
Engade que lle parece que o plan de saneamento está imposto polos técnicos municipais e
porque hai unha xestión calamitosa; engade que gobernar é facelo con eficacia e a prol dos
veciños.
O Sr. Alcalde sinala que isas preguntas as contestaría no Pleno no que vostede levantouse e
marchou, que non é o seu problema.

2º) ANALISE E DEBATE DOS CONTIDOS, COMPROMISOS E CONSECUENCIAS
DERIVADOS DA APROBACION DA PROPOSTA DA ALCALDIA SOBRE O
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITO E EXPEDIENTE DE
MODIFICACION ORZAMENTARIA E CONCERTACION DE OPERACION DE
CREDITO.

O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que resulta algo triste que a un se lle achaque que non
sabe comportarse no Pleno, que hai que ter moi pouca vergonza para esperar ó Sr.
Concelleiro Vazquez Pallas máis de cinco minutos nun Pleno anterior e expulsar a un
Concelleiro por mor do tempo; engade que é un perigo que poña os Plenos ás 8,30 horas
porque é mellor que veña ó Concello ás 11,30 horas porque senón vai gastar moitísimo máis.
Engade que o Sr. Alcalde basea a xestión na irresponsabilidade e na mentira; por un lado di
que non hai débedas e por outro dí que hai que pagar a débeda e que agora tamén imos
deberlle ós bancos, que as asociacións que fan a política cultural do Concello están afogadas
por falta de cartos e pregunta ¿porqué na xestión das súas economías non fan a xestión que
fan aquí?; ademais a política económica está baseada na mentira porque o recoñecemento
extraxudicial de créditos está na lei con carácter excepcional para facer fronte a un gasto
extraordinario, pero aquí se convirte na norma. Engade que as imprevisións son: facturación
de auga potable, bonos escolares, tratamento do residuos sólidos urbanos de todo o ano 2003,
e pregunta, ¿qué pensaba que isto ia a sairlle gratis?, sinala que todo isto vaille estoupar na
cara e que hai que ser moi inconsciente para chegar á situación que chegamos.
Remata sinalando que nas comisións informativas os concelleiros non son capaces de
respostar a nada, porque todo pasa polas mans do Alcalde.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non teñen confianza en vostedes para levar a cabo o
plan de saneamento financieiro.
Engade que para que o PSG-PSOE apoiara iste plan de saneamento era necesario:
-. Que o Sr. Alcalde pedira disculpas por terlles enganado, porque en documento electoral o
Alcalde dicia que non había débedas.
-. Que o Sr. Alcalde explicara as razóns disa débeda acumulada, que están seguros que moitos
compromisos o Alcalde non os vai cumprir.
-.Que tiña que haber un proceso de maior participación  para ver a xestión diste plan; así no
último Pleno rechazouse a comisión de seguimento plantexada por nós; vostedes non están
polo labor da transparencia.
Como isas tres condicións non se dan non estaban en condicións de aprobalo ainda que
desde o punto de vista técnico é correcto.

3



Insiste nas preguntas, ¿está suficentemente argumentada a solvencia da tesourería para
facerlle fronte ós préstamos?, ¿cales son as medidas para a mellora da xestión recadatoria?,
¿cales son as medidas concretas para a maior celeridade na execución do planeamento?.
Cando falan de racionalización do gasto, falan de medidas e prazos, ¿manteñen istes
compromisos de que van facer iste estudio en tres meses?, e tamén se compromete a
potenciar o estudio dos costes dos servizos xerais e potenciación dos convenios coas
asociacións.
O Sr. Alcalde sinala que xa o dixo antes, que tiveron toda a documentación a súa disposición
e vostedes nas comisións informativas e no Pleno tiveron todo a disposición para debate, pero
vostedes fóronse.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o Sr. Alcalde non di nada porque non ten nada
que dicir, e que dubidan que o Sr. Alcalde sexa capaz de conter o gasto, e pregunta, ¿leva así
a súa casa?.
Engade que os créditos vánnos endebedar por quince anos e que os pagarán todos os veciños
de Teo, que van darlle as gracias por iste regalo.
Remata  sinalando que despilfarro e  mala xestión son as causas diste plan de saneamento.
Sinala o Sr. Alcalde que él a súa casa levouna durante moitos anos e iste Concello tamén, que
vostede está a facer teatro, que é o que fan porque están os medios de comunicación.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que cando o Sr. Alcalde fale das comisións informativas
debe preocuparse porque os seus concelleiros estén informados, que non teñen nada de
información e que eles nunca teñen información dos políticos porque non a teñen.
Engade que o PSG-PSOE sempre está polo diálogo, sempre pretenden presentar iniciativas
concretas e vostede quere aniquilar á oposición, nunca fai ofertas de diálogo e está máis
preocupado polo reloxo que polo entendemento entre os grupos.
Engade que teñen moita desconfianza na execución do plan de saneamento financieiro, que
non hai ningunha medida concreta que lles dea confianza, creemos unha comisión para
colaborar no plan de saneamento.
O Sr. Alcalde sinala que os concelleiros nas comisións informativas teñen información pero
non teñen porqué dicirlle a vostede todo o que vostede quere saber.

3º)ANALISE E DEBATE DOS CONTIDOS, COMPROMISOS E CONSECUENCIAS
DERIVADOS DA APROBACION DA PROPOSTA DA ALCALDIA DE APROBACION
DE ORDENANZAS FISCAIS.

O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que o que lle molesta ó Sr. Alcalde é que os medios
de comunicación estean todos ás 8,30 horas, e engade que a xente poida saber o que pasa
aquí depende dos medios de comunicación.
Respecto das taxas o Sr. Alcalde solidarízase co resto dos concellos cando fan un aumento
das taxas, que repercutirá nos veciños; así no lixo, os coches,...etc, por solidariedade, e
pregunta, ¿o resto dos concellos dan os mesmos servizos que o Concello de Teo?, ¿imos
cobrar o mesmo que os outros concellos dando uns servizos tan deficientes?, e continua
sinalando que é unha suba moi brusca, porque podia facela gradualmente no ano 2003;
pregunta, ¿aumentan os salarios dos traballadores do Concello como aumentan as taxas?,
porque os salarios aumentan como o IPC, ¿porqué non se solidariza aí?, engade que vostede
fala moito pero fai pouco e que está meténdolle un pufo ós veciños e que os veciños lle lo
cobrarán cando sepan os servizos que se lles prestan e comparen con outros concellos.
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O Sr. Alcalde sinala que se puxemos ó Pleno ás 8,30 horas foi por problemas do Alcalde e de
compañeiros e por outras causas, engadindo que pese ós panfletiños que poñen por aí veñen
as mulleres e os seus fillos ós Plenos, non ven ninguén máis.
Engade que estiveran no Pleno o outro día onde lles respostaría o que preguntan e que
vostedes só falan de subas de impostos pero non de baixadas, así hai algún que baixa o 50% e
que os veciños saben a quen teñen.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o comportamento do Sr. Alcalde restrinxe a
participación da oposición e por iso fóronse do Pleno, e sinala que o horario do Pleno hai que
consensualo cos grupos da oposición, aquí hai un exemplo de que vostede non dialoga coa
oposición.
Engade que acaba de dicir o Sr. Alcalde que os seus concelleiros ocultan información, que iso
é gravísimo; que non contesta ás preguntas que lle fixeron  e ten políticas agresivas coa
oposición, buscando a crispación e pregunta, ¿vostese contribue á vida democrática no
Concello?.
Continua sinalando que cando se fala de actualización de taxas debe dicir vostede suba de
impostos; engade que eles en principio non teñen ningún problema coa suba de impostos,
que pode ser gravosa ou non  en función dos servizos que se dan, por iso a suba neste
Concello é gravosísima; sinala que desde iste punto de vista non poden aprobar ista suba de
impostos porque non teñen a súa confianza de que a suba se traduza en mellores servizos; se
vostede sube os impostos para seguir como estamos non o poden aprobar e que non é certo
que se faga porque o fixo a mancomunidade porque a mesma non o pode facer.
O Sr. Alcalde sinala que vostedes nunca apoian nada e que a triquiñuela de irse pensa que foi
máis ben para vostedes.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que iste Pleno é tan legal como o do outro día, son igual
de lexítimos os dous, e que non se excusen en que se fixo no outro Pleno, vostede xoga a
mentir e a ocultar e os veciños coa televisión dánse conta.
Engade que o problema non é que haxa que pagar os servizos, o problema é que se recibe a
cambio; así se vostede vai a Ames hai piscina cuberta, hai catro persoas contratadas na
bilblioteca e aquí temos os libros regalados pola Xunta pudríndose, alí recollen ós nenos e os
levan o colexio e aquí non.
Engade que o Alcalde debe ir coa verdade por diante e que a oposición debe reclamar
permanentemente o cumprimento da legalidade e agora teñen que pagar todo os veciños.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a cuestión de fondo é a mentira do Alcalde ós veciños
cando dixo que non habia débeda municipal; engade que o Concello estará endebedado
durante moito tempo, e sinala que aquí non hai suficiente persoal administrativo, non hai
suficientes policías locais, non temos equipamentos deportivos e culturais suficientes, non hai
un plan de investimentos, non hai mecanismos de control democrático do seguimento do plan
de saneamento financieiro, estáse hipotecando o futuro do Concello a cambio de nada e
remata sinalando que non hai ningún tipo de xesto que lles permita confiar en vostedes.
O Sr. Alcalde sinala que están sempre co da mentira e que cando o Alcalde dixo que non
habia débedas en créditos segue manténdoo, e en segundo lugar que a débeda do Concello
non lle quita o sono, e respecto do de confiar non lle preocupa porque nunca apoiaron nada,
son do non polo non.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as nove horas e corenta minutos, de todo o que como Secretario certifico,
de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo
remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
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Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 24 DE DECEMBRO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dez horas
do día 24 de decembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez,
co obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Manuel Tallón Mesías ( con retraso).
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge ( con retraso).
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
DO 30.11.2004 E 09.12.2004.

O Sr. Concelleiro Conde Tarrío sinala que quere facer unha observación: Na páxina 52 do
borrador do 30.11.2004 nas preguntas onde di: No Bar Moas, ¿ Teñen pozos negros?. O que
dixo foi que enfrente do Bar Moar ¿onde se vai poñer o pozo negro?.
Sometidos a votación o Pleno por unanimidade dos quince membros presentes dos dezasete
que legalmente o compoñen acorda aprobalos coa observación sinalada.

2º) APROBACIÓN DA CONTA XERAL DE 2002.

Incorpórase neste intre ó Pleno con retraso ó Sr. Concelleiro Tallón Mesías.
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Dada conta da proposta da Alcaldía do seguinte teor:
Formulada e rendida a conta xeral do presuposto do concello de 2002, e dictaminada
favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión de data 13 de outubro de 2004,
sometida a exposición pública durante o prazo de quince días hábiles consonte co art. 116 da
Lei 7/85, do 2 de abril, mediante anuncio no BOP. núm: 248, do 27 de outubro de 2004 e no
taboleiro de edictos do concello e non presentándose durante dito prazo e os oito días hábiles
seguintes ningunha reclamación, reparo ou observación, segundo certificación de Secretaría
obrante no expediente, por esta Alcaldía propónse a adopción do seguinte acordo:

1º) Aproba-la conta xeral do presuposto do Concello de 2002.
2º) Consonte co art. 212 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei  reguladora das facendas locais, rendi-la conta xeral para a fiscalización
externa ó Tribunal de Contas ( Consello de Contas en Galicia ).

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que os orzamentos se presentaron fora de prazo e que
isto non debe tomarse a broma porque cando se presentan os orzamentos o 15 de novembro
se lles impide tomar ningunha decisión razoable para saber en que se vai a gastar o diñeiro.
Engade que a aprobación da liquidación que debería estar aprobada o 31 de marzo de 2003 é
aprobada con máis dun ano de retraso, e agora con ano e medio de retraso ven a conta xeral;
sinala que hai que mirar as críticas dos informes do Consello de Contas para tratar de mellorar
ano tras ano, pero non aprendemos nada do que din.
Continua sinalando que ten dous informes da Intervención distintos porque era absurdo que ó
remate do exercicio de 2002 se tivese unha cantidade diferente en obrigas recoñecidas que a
data do 01.01.2003, que existían erros e se refixo entón, ¿que liquidación asinou vostede?.
Sinala que ainda así seguen sen dar as contas porque as obrigas pendentes de pago a 31.12.
2002 non se corresponden coas existentes o día seguinte, é dicir que se corrixe e non se
corrixe ben; engade que non lle parece serio facer istas rectificacións vía informes da
Intervención sinalando que vostede contratou a un mago non a un adxunto á Intervención.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que quere facer unha pregunta, ¿porqué se presentan as
contas do ano 2002 no ano 2004?.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que os orzamentos foron aprobados en novembro de
2002 e nun mes fixeron transferencias de créditos polo importe do 5% do mesmo; engade que
queren criticar severamente o método de contratación do Concello onde as obras se lle dan ós
amigos, fraccionan as obras para así ofertarlles a tres contratistas, case sempre os mesmos, e
que isto está entrando nun clima de xestión practicamente mafioso, así nun Plan de Turismo
da Deputación hai dúas empresas que ofertan igual cos mesmos céntimos: 4,96 euros por riba
do presuposto.
O  Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que conste en acta que o Sr. Alcalde non respostou a súa
pregunta.
Incorpórase neste intre ó Pleno con retraso o Sr. Concelleiro Rego Jorge.
Engade o Sr. Concelleiro Leis Carlés que é un feito obxetivo que o Concello de Teo figura na
lista negra do Consello de Contas polo sistemático incumprimento das normas legais e
presupostarias, todo fora de prazo, incluso o presuposto para 2005 xa está fora de prazo, e
sinala que hai un claro desaxuste entre as contas e a situación real do Concello, que existe
enxeñería contable.
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Engade que faríalle un rogo: Que coas empresas que traballan co Concello vostede se
preocupara de esixirlle as certificacións de estar ó corrente con Facenda e coa Seguridade
Social, con tódalas empresas que traballan para o Concello, porque é o establecido
legalmente.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que seguramente isto debía facerse antes e que ainda
que sexa con bastante retraso cumplen as recomendacións do Consello de Contas; que outros
concellos están en moita peor situación e remata sinalando que supón un exercicio de
responsabilidade polo equipo de goberno asumindo os posibles erros que se producisen na
contabilidade.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello con nove votos a favor dos grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), e con oito votos en contra dos grupos municipais do BNG
(4) e do PSG-PSOE (4) acorda consonte coa mesma:
1º) Aproba-la conta xeral do presuposto do Concello de 2002.
2º) Consonte co art. 212 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei  reguladora das facendas locais, rendi-la conta xeral para a fiscalización
externa ó Tribunal de Contas ( Consello de Contas en Galicia ).

3º) APROBACIÓN DA CONTA XERAL DE 2003.

Dada conta da proposta da Alcaldía do seguinte teor:
Formulada e rendida a conta xeral do presuposto do concello de 2003, e dictaminada
favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión de data 13 de outubro de 2004,
sometida a exposición pública durante o prazo de quince días hábiles consonte co art. 116 da
Lei 7/85, do 2 de abril, mediante anuncio no BOP. núm: 248, do 27 de outubro de 2004 e no
taboleiro de edictos do concello e non presentándose durante dito prazo e os oito días hábiles
seguintes ningunha reclamación, reparo ou observación, segundo certificación de Secretaría
obrante no expediente, por esta Alcaldía propónse a adopción do seguinte acordo:

1º) Aproba-la conta xeral do presuposto do Concello de 2003.
2º) Consonte co art. 212 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei  reguladora das facendas locais, rendi-la conta xeral para a fiscalización
externa ó Tribunal de Contas ( Consello de Contas en Galicia ).

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que podería facer exactamente a mesma crítica que ás
contas do 2002, pero hai un feito importantísimo que vai acabar xudicialmente e cada un debe
asumir as súas responsabilidades. Respecto das nóminas dos funcionarios os complementos
de destino se elevan en novembro de 2003 e as nóminas de xaneiro de 2003 están asinadas
polos traballadores cos cambios xa aplicados e se lle informou que non habia outro tipo de
nóminas; en ano electoral o Sr. Alcalde elevou os complementos de destino a varios
funcionarios do Concello que é absolutamente ilegal, os orzamentos foron aprobados o 24 de
outubro e o que se tiña que facer eran nóminas complementarias dos meses que cobraron
menos e pagarlle despois os atrasos, pero os funcionarios teñen asinado as nóminas en
xaneiro dise ano xa con ises incrementos, que iso é absolutamente ilegal, e que o BNG se é
necesario actuará xudicialmente e dará conta ó Consello de Contas, que iso é un terrible
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delito; remata sinalando que en todo caso a nós gustaríanos que se recolla como ilegalidade
manifesta isa elevación de nivel.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que volve a preguntar, ¿porqué as contas do ano 2003 se
presentan en 2004?, sinala o Sr. Alcalde que xa lle respostou ó principio, que se informaron
pola Comisión Especial de Contas, estiveron expostas ó público non habendo reclamacións e
agora se aproban.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non lle resposta.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non sabe que ten que ver o ano electoral coa suba
dos complementos dos funcionarios porque a metade non están empadroados aquí.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que o Sr. Alcalde estivo pagando de xaneiro a outubro
algo absolutamente ilegal, que é un delito.
Engade que con respecto ás transferencias de crédito se fixeron por un importe de 315.000
euros, despois de aprobar o presuposto en outubro, e que a lei di cando a competencia para
aprobar istes expedientes é do Pleno e que existen transferencias que son de competencia
plenaria e que él sepa non se celebrou ningún Pleno para aprobalas; 315.000 euros se
manexan dun lado para outro, que é increíble.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que a situación é parecida á anterior e os argumentos xa
os expuxeron antes; recalcar o do desaxuste contable e a realidade propia de enxeñería
financieira e que as contas as trae aquí pola necesidade de concertar as operacións de
préstamo.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que as transferencias de crédito son dunha partida para
outra e como o expón vostede parece que as leva o fume e desaparacen, pero que coas
transferencias de crédito non desaparece o diñeiro, que é increíble.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello con nove votos a favor dos grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), e con oito votos en contra dos grupos municipais do BNG
(4) e do PSG-PSOE (4) acorda consonte coa mesma:
1º) Aproba-la conta xeral do presuposto do Concello de 2003.
2º) Consonte co art. 212 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei  reguladora das facendas locais, rendi-la conta xeral para a fiscalización
externa ó Tribunal de Contas ( Consello de Contas en Galicia ).

4º) APROBACIÓN DE ADXUDICACIÓN DE PRÉSTAMOS.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura ó dictame da Comisión Informativa de
Facenda, do seguinte teor:
1º) Adxudicar a concertación dun préstamo por importe de Un millón cento corenta e un mil  
novecentos dez euros con setenta e dous céntimos, (1.141.910,72 €), ó Banco de Crédito
Local, nas seguintes condicións:
-  Prazo total: 15 anos
- Carencia: 2 anos
- Prazo amortización: 13 anos
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros: Euribor anual + 0,015%, (sen redondeos)
- Gastos e comisións: Exento
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2º) Adxudicar a concertación dun préstamo por importe de Douscentos sesenta mil euros,
(260.000,00 €), ó Banco Gallego, nas seguintes condicións:
- Prazo amortización: Ata o día 15 de maio de 2007
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros: Euribor anual + 0,02%
- Gastos e comisións: Exento

3º) Adxudicar á entidade Caixa Galicia a concertación dos préstamos polos importes e nas
condicións seguintes:

a)-Importe:Douscentos dez mil euros, (210.000,00 €)
- Prazo amortización: 3 anos
- Carencia: Non
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros: Euribor anual + 0,05%
- Gastos e comisións: Exento

b)- Importe:Oitenta mil euros, (80.000,00 €)
- Prazo total: 15 anos
- Carencia: 2 anos
- Prazo amortización: 13 anos
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros: Euribor anual + 0,05%
- Gastos e comisións: Exento

c)- Importe:Setenta e dous mil euros, (72.000,00 €)
- Prazo total: 15 anos
- Carencia: 2 anos
- Prazo amortización: 13 anos
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros: Euribor anual + 0,05%
- Gastos e comisións: Exento

Debate:
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que acaban de aprobar a conta xeral do 2003 que di que
ten un superávit de 448.000 euros.
Engade que evidentemente se temos que decidir a que banco lle pedimos 300 millóns das
antigas pesetas, podemos rematar o mandato empeñados ata as orellas, aquí non hai control
de ningún tipo e encubren as ilegalidades, aquí non se negociou coas entidades como se lles
dixo na comisión, non houbo negociación, vostedes saberán se na súa casa fan igual; engade
que resulta curioso repartir entre os bancos para non asumir o risco, que o risco é para os
bancos, e remata sinalando que o feito de que o Euribor sexa máis ou menos ven sendo
indiferente e que isto é o principio do desastre.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que lle gustaría escoitar por unha vez neste mandato a voz
do portavoz do PP, que nunca escoitan ó portavoz do partido, e que en principio existe o PP e
que na comisión informativa un funcionario fixo de portavoz do PP ainda que non o
responsabilizan a él, porque vostedes están encomendándolle responsabilidades políticas ós
funcionarios ós que cando as cousas van mal lles botan as culpas.
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Pregunta, ¿porqué teñen que dicir que non a istas operacións de crédito?, e resposta primeiro
pola nefasta xestión económico financieira realizada por vostedes nestes últimos anos; en
segundo lugar porque vostede ten asumidos uns compromisos que vostede asinou no plan de
saneamento financieiro onde se fala de escrupuloso cumprimento da legalidade presupostaria,
pero seguen vostedes despilfarrando cartos, e en terceiro lugar porque incrementan o
endebedamento do Concello para algo moi grave, para nada, porque vostede non ten
compromisos concretos adquiridos; agás a Casa do Concello non sabe para que piden istes
créditos porque descoñecen que exista un plan de investimentos e pregunta, ¿qué pasa co
crédito aprobado no presuposto de 2004 para o plan xeral?, que pasa, que xa non pensa levar
a cabo o plan xeral.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que cando foi a apertura da variante da estrada
provincial o Presidente da Deputación dixo que o tema das subvencións había que revisalo
porque concellos que fan inversións, obras importantes, estaban endebedados e habería que
diferencialos dos que non fan grandes inversións e non están endebedados.
Engade que ata agora non existe ningún crédito no Concello e que xa preguntei ó BNG e
PSG-PSOE que lle dixeran un concello da redonda con menos créditos que Teo.
O Sr. Concelleiro Sisto Edreira sinala que istes 300 millóns das antigas pesetas os pedimos
porque isto é unha estratexia para que a Deputación nos dea subvencións; que o Presidente
da Deputación dixo que daría subvencións para os concellos que se endebeden e invirtan e
pregunta, ¿qué inversión fai o Concello de Teo?, ¿en que plan da Deputación invirte o
Concello?, porque no POS e no POL non invirte casi nada.
Engade que os créditos son para pagar as débedas e os empufes que aprobaron sen dotación
presupostaria.
Remata sinalando que quere facerlle dúas recomendacións:
-. Que espera que agora que ten persoal técnico no concello os contratos estén feitos
cumprindo os trámites da lei de contratos.
-.Que o ano que ven despois de pagar a parte correspondente dos créditos e os gastos fixos,
¿qué diñeiro queda para vivir no Concello de Teo, para os gastos normais?, resposta o Sr.
Alcalde que non o sabe.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que non escoitou ainda o PP niste debate, que se
confirma o que  denunciaron fai tempo, que o PP desapareceu en Teo co pacto de goberno,
pacto que descoñece a cidadanía de Teo, que o PP está desaparecido do goberno de Teo.
Engade que un concello se endebeda razoablemente cando a contrapartida é investimentos,
aquí a contrapartida é a nada, o caos, e que os veciños miran con preocupación este concello
en relación con outros da Comarca de Compostela, que o forte endebedamento está sendo
incrementado a cambio de nada.
Engade que as operacións de crédito non levan consigo ningún compromiso; ningún plan de
investimentos pola súa parte, e que se existira incluso o poderían aprobar; e que istas
operacións son unha esixencia que lle impoñen os técnicos municipais polos problemas de
solvencia económica do Concello, e remata sinalando que a nave vai á deriva e preténdese
salvala con finalidade electoralista.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que quere preguntar, ¿nestes anos non se fixeron
obras no Concello de Teo?, ¿se non se pediron créditos con que se pagaron?,con
padrenuestros; as obras que se fixeron e foron moitas se pagaron co presuposto do Concello,
onte mesmo pagáronse dezasete millóns das antigas pesetas en becas de libros e resulta que
os concellos que gobernan vostedes dan sobre un millón ou un millón e medio das antigas
pesetas, e que iso non son beneficios para os veciños claro, e remata sinalando que seguen
sen respostar que concello da redonda ten menos créditos que o Concello de Teo.
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Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello con nove votos a favor dos grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), e con oito votos en contra dos grupos municipais do BNG
(4) e do PSG- PSOE (4) acorda consonte coa mesma:
1º) Adxudicar a concertación dun préstamo por importe de Un millón cento corenta e un mil  
novecentos dez euros con setenta e dous céntimos, (1.141.910,72 €), ó Banco de Crédito
Local, nas seguintes condicións:
- Prazo total: 15 anos
- Carencia: 2 anos
- Prazo amortización: 13 anos
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros: Euribor anual + 0,015%, (sen redondeos)
- Gastos e comisións: Exento

2º) Adxudicar a concertación dun préstamo por importe de Douscentos sesenta mil euros,
(260.000,00 €), ó Banco Gallego, nas seguintes condicións:
- Prazo amortización: Ata o día 15 de maio de 2007
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros: Euribor anual + 0,02%
- Gastos e comisións: Exento

3º) Adxudicar á entidade Caixa Galicia a concertación dos préstamos polos importes e nas
condicións seguintes:

a)- Importe:Douscentos dez mil euros, (210.000,00 €)
- Prazo amortización: 3 anos
- Carencia: Non
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros: Euribor anual + 0,05%
- Gastos e comisións: Exento

b)- Importe:Oitenta mil euros, (80.000,00 €)
- Prazo total: 15 anos
- Carencia: 2 anos
- Prazo amortización: 13 anos
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros: Euribor anual + 0,05%
- Gastos e comisións: Exento

c)- Importe:Setenta e dous mil euros, (72.000,00 €)
- Prazo total: 15 anos
- Carencia: 2 anos
- Prazo amortización: 13 anos
- Liquidación: Trimestral
- Tipo de Xuros: Euribor anual + 0,05%
- Gastos e comisións: Exento
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E non habendo máis asuntos que tratar, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as once horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e
prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse copias en
cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 24 DE DECEMBRO DE 2004.

No salón de plenos da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as once
horas e trinta minutos do día 24 de decembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente ó día da
data para a que foron previamente citados.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares.
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
D. Manuel Mata Iglesias.
D. Juan B. Aller Suárez.
D. Ramón Cea Ferreiro.
D. José Albino Vázquez Pallas.
D. Manuel Cao Fuentes.
D. Martiño Noriega Sánchez.
Dª Ánxela Bugallo Rodríguez.
D. Rafael Carlos Sisto Edreira.
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
D. Alexandre Leis Carlés.
D. Manuel Tallón Mesías.
D. Germán Antonio Conde Tarrío.
D. José Carlos Rego Jorge.
D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do Pleno,
polo Sr. Alcalde declarouse público e aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos
conforme á seguinte orde do día que figura na convocatoria:

1º) INFORMACIÓN PORMENORIZADA E ORDENADA CRONOLOXICAMENTE DOS
FEITOS OBXECTO DA SOLICITUDE DO PLENO.
2º) INFORMACIÓN DETALLADA DAS ACTUACIÓNS MUNICIPAIS REALIZADAS ÓS
EFECTOS, ASÍ COMA DOUTRAS INSTITUCIÓNS DAS QUE SE TEÑAN
CONSTANCIA.
3º) ACCIÓNS QUE TEÑA PREVISTO EMPRENDER NO FUTURO INMEDIATO O
GOBERNO MUNICIPAL SOBRE DA CUESTIÓN.
4º) PROPOSTA DE RESOLUCIÓN.
Antes de proceder ó debate dos puntos incluídos na orde do día, os catro grupos políticos
integrantes da corporación acordan realizar o debate dos tres primeiros puntos de forma
conxunta.
Debate:
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O Sr. Concelleiro Parajó Liñares fai unha lectura da documentación do expediente e remata
sinalando que a policía autonómica dixo que o Concello fora moi dilixente á hora de
suspender as obras.
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que van repartir o tempo entre tres concelleiros do
grupo, e sinala que é curioso que hoxe se aproben as contas xerais de 2002 e 2003 e se celebre
o Pleno solicitado pola oposición nista data cando mañán non hai xornais, ninguén o vai
cubrir e que ó Sr. Parajó se lle escapan datos porque no expediente non están as preguntas
formuladas polo BNG; engade que non lle extraña o feito porque é por cuestión
antropolóxica, gobernan así porque sempre actuaron vostedes dista maneira, fan unha política
de feitos ilegais consumados de ti tira para diante, tarde mal e a rastro; antes había un monte e
agora non hai monte, pregunta ¿ise monte vai volver existir? isto é o que se pregunta a xente,
engade que o Alcalde debía de decretar a paralización inmediata e non o fixo, era ilegal a
simple vista porque estaban a actuar con nocturnidade e alevosía, e agora que falen de
expedientes, de que todo está feito conforme á lei, pero non existe o monte, xa escarallaron
Cacheiras e agora un monte, son vostedes os que gobernan no Concello e non teñen que
esperar a que os grupos da oposición presenten inciativas nise sentido e que está convencido
que os grupos de goberno sabían que se estaban a facer obras e que a paralización das obras e
apertura do expediente está feita polo BNG e polo compromiso de mobilización que fixeron
os veciños, senón non había nada, e despois se di que non hai información sobre os traballos
de elaboración do PXOM, xa veremos cando chegue o PXOM  con que calificación veñen
ises terreos que agora son non urbanizables, cando chegue o documento para aprobación
inicial xa veremos, e se dirá que aí había un monte e agora nada ¿que van facer co monte? ¿ e
co camiño pendurado?.
Continua sinalando o Sr. Concelleiro que vostedes amparan a política de feitos consumados,
tanto que saben do Concello e agora non saben as obras que se fan; que a xente de Calo
estaba indignada, que é escandaloso, que saiu nos xornais unha semana e despois se
paralizou, e se dicía que estamos nelo ou estamos vendo ¿qué estaban vendo, se se estaban a
facer de noite a toda velocidade?
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que quere facer un cronograma e di que eles cando se
enteraron lles pareceu increíble, que o xoves 11 un veciño lles dixo que estaban desesperados
polos ruidos das obras, que lles dixo que día 10 falou coa policía local que lle informou que
iso era cousa da Alcaldía e que viñese ó Concello a presentar escrito de denuncia.. O día 12
houbo Pleno e se presentou escrito de preguntas; o día 13 os camións saían cada cinco
minutos e na estrada quedaba moitísima terra e os camións iban a toda velocidade.
O domingo 14 sae no xornal e o 15,16,17, pasaron 11 días desde que tiveron constancia dos
feitos e despois de 12 días suspenderon as obras e que o art. 211 da lei do solo di suspensión
inmediata e que as competencias de paralización son do Alcalde e de forma inmediata. A
parte disto é moi sintomático que nunha aldea preto dunha estrada se faga desaparecer un
monte no ano 2004 e que iso poida ser normal, e que a actividade industrial ten que estar
axustada a unhas normas, debe facerse de forma lóxica e pregunta ¿qué vamos a facer?.
Engade que por último dicir que teñen coñecemento que membros do grupo popular tiñan
constancia do que estaba a pasar alí e que nunca pensou que un concelleiro da oposición teña
que estar pendente de si se cometen delitos, que para iso xa hai unha autoridade.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que o grupo de goberno da a información que lle interesa,
que él vai dar a seguinte: o 19 de agosto de 2004 Rodiñas pide licenza para peche de finca, o
13 de setembro o técnico municipal a informa favorablemente e o 20 de setembro a Xunta de
Goberno Local aproba a licenza para cerramento coas seguintes condicións:
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-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coas autorizacións previas de Estructuras Agrarias e de Augas de Galicia nas zonas
próximas o regato existente.
Engade o Sr. Concelleiro que hai un problema de legalidade e pregunta ¿está cumpríndose o
que vostedes concederon?, o problema non é só o desmonte. Según La Voz de Galicia o día
16 de novembro o Concello investiga, tres días despois no mesmo xornal se di que se encarga
o informe ó técnico municipal e o 18 de novembro chega a paralización unha semana despois
de que os feitos se deran a coñecer nos medios de comunicación; engade que non cosnta o
informe presentado polos veciños na Xunta de Galicia, que o presentan alí e á oposición
porque non confían en vostedes; acto seguido le cronograma e informe do técnico municipal
sinalando que non sabe porqué o técnico municipal informa sobre informes da policía local,
que terá que informar sobre os feitos que lle ordene o órgano político e que os terreos están
en proceso de concentración parcelaria, sinala que unha vez máis debe felicitar iste grupo
socialista o traballo que fai o Seprona, que nun país como iste con escaso respeto polo medio
ambiente ten que felicitar fundamentalmente ó Seprona, que non hai cor entre o informe da
policía autonómica e o do Seprona e que non consta no da policía autonómica a dilixencia do
Concello na paralización en ningún sitio.
Engade que o 15 de novembro os veciños presentaron denuncia na Xunta de Galicia, e que
incluso os informes do Seprona están magnificamente redactados e lles gustaría que constara
en acta o seu recoñecemento público e os seus parabéns ó Seprona.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que fálase como se o desmonte que hai alí en Rodiñas
se fixera todo agora, que fai máis dun ano hai fotografías onde xa figura que falta un trozo de
monte e que a foto sacouse agora por Internet; engade que colleu urbanismo o 12 de
novembro e a foto de Internet ten máis dun ano e que non poden imputar agora todo o feito
fai máis dun ano e que quere dicir isto: que él non vira as obras amén de que tampouco tiña
competencia para paralo, que non todo se fixo agora porque todo aquelo que hai feito levaría
facelo polo menos un ano, e que hai veciños enfrente as obras ós que non lle molestaban de
noite como din vostedes; que nos enteramos tarde pois mala sorte e respecto do solo
urbanizable sinalar que hai solo urbanizable industrial e residencial e que sepa que hai solo
urbanizable industrial.
O Sr. Alcalde sinala que desde o equipo de goberno, Alcaldía e funcionarios se seguiron
todos os pasos legais e sinala que quere preguntar a Secretaría se se diron os pasos legais. Por
Secretaría se informa que o expediente tramitouse ó abeiro da normativa urbanística, e
respecto da celeridade non corresponde apreciar a mesma a un funcionario, engadíndose que
de oficio pódese actuar, pero solicitar un informe da policía local sobre os feitos e
responsables e do técnico para por exemplo ver se estaba ou non solicitada a licenza, e saber a
clase de solo na que se realizan, parece pertinente.
Segundo turno de intervencións:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez pregunta ¿foron vostedes eficaces? e resposta sen dúbida
algunha para a empresa sí, desapareceu o monte, pregunta ¿foron eficaces para o Concello? e
resposta absolutamente ineficaces, engade que eles como grupo quixeron facer unha
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denuncia na policía local, pero non poideron porque non actua o fín de semana, nin o
Seprona, polo que acabou indo á Garda Civil do Milladoiro e lles dixeron se podían facerse
cargo dun burro abandoado do San Martiño, que isto é kafkiano, que están amparando a
ilegalidade con istes feitos, que presionan ós alrededores dos membros deste grupo e que eles
persoalmente son intocables, que non presionen.
Pregunta o Sr. Alcalde ¿a quen presionan? e resposta o Sr. Concelleiro xa o sabe vostede.
Continua sinalando o Sr. Concelleiro que lle gustaría preguntar ós concelleiros de Calo¿están
vostedes orgullosos do que pasou?, a única realidade é que non hai monte nin o vai haber,
pero que isto pasará factura política, que están convencidos delo.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que unha vez máis lle gustaría escoitar a voz do PP niste
asunto, que pensa que ós veciños do PP lles gustaría saber a opinión do PP se é que existe no
Concello.
Engade que vostedes alardean aquí de que patean todo o Concello, o din aquí por activa e por
pasiva, e curiosamente unha obra de grandísimas dimensións, de noite, resulta que vostedes
non se enteraron absolutamente de nada e resulta que non ven o que pasa diante das súas
narices; engade que o informe dos feitos da policía local e do técnico se fan en media hora,
deixaron pasar o tempo para que se consumase e que vostedes actuan só cando hai presión
polos medios de comunicación ou polos veciños; o problema non son istas obras ou
parecidas, son vostedes, estou convencido; se houbese unha política seria de control
urbanístico isto non se tería producido pero como isto é a lei da selva, cada un fai o que lle da
a a gana, e que é curioso que un concelleiro que denunciou a concelleiros do PSG-PSOE,
denuncia que ainda non se resolveu e que están esperando a que se resolva e así o dirán nos
Plenos, é curioso que ese mesmo concelleiro descoñecese as obras que se fixeron.
Hai unha cuestión onde a responsabilidade política está clara, a indolencia á hora de resolver o
problema, e que lle gustaría saber qué política de prevencións de infraccións urbanísticas hai
no Concello, que non existe, e remata sinalando que pasou o mesmo coas obras do camiño
portugués. Sinala o Sr. Alcalde que non diga burradas.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que é extraño que a Garda Civil do Milladoiro
confunda ós burros de feira con outros.
Engade que vostedes saben que nós non estamos de acordo co que pasou en Rodiñas, que se
o vira antes se paralizaria antes,  e según as fotos de Internet as obras xa se fixeron fai tempo
parte delas e que a policía autonómica na oficina municipal dixo que había dilixencia polo
Concello.
¿É verdade que as obras son ilegais? si, ¿ non se pode reparar agora? pensa que non, pero non
é culpa miña e non se pode facer demagoxia.
O Sr. Alcalde remata dicindo que pensa que está suficientemente debatido o tema e que se
fixo todo legalmente.

4º) PROPOSTA DE RESOLUCIÓN.

Por Secretaría, de orde do Sr. Alcalde, dáse lectura á proposta da resolución do seguinte teor:
O Pleno da Corporación de Teo acorda:
1) Reprobar a actuación neste asunto do Alcalde Armando Blanco e do seu grupo de goberno
 e, en consecuencia, esixir responsabilidades políticas pola conducta “neglixente” amosada
con evidentes perxuízos para o interese xeral.
2) Pedir o cese do señor Manuel Parajó Liñares como Concelleiro-Delegado de Urbanismo.
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3) Instar ó grupo de goberno á creación inmediata do Servizo de Inspección Urbanística para
o que haberá que destinar os recursos humanos e técnicos necesarios para a realización eficaz
do seu labor.
4) Instar ó goberno municipal á posta en marcha de:
A)Unha campaña informativa sobre do réxime legal en materia urbanística vixente en Teo e
sobre da forma de afrontar os diversos trámites relacionados con estes asuntos.
B) Unha campaña de sensibilización social acerca da necesidade de que os cidadáns sexan
respetuosos no cumprimento das súas obrigas neste eido.
5) Emprender con carácter urxente a acción reparadora que evite os evidentes riscos
xenerados para a seguridade pública no desmonte efectuado e a corrección dos impactos
ambiental, visual, etc.
6) Proceder á execución efectiva do expediente urbanístico coa determinación de
responsabilidades e sancións a que houbera lugar.

Debate:
O Sr. Concelleiro Noriega Sánchez sinala que houbo unha neglixencia  polo Concelleiro de
Urbanismo e por iso piden o cese, que o piden porque sabe que o asunto era coñecido polo
Sr. Parajó tempo antes, e son utópicos e piden iso e conxuntamente imos reprobar ó Alcalde,
ainda que sabe que non a van aprobar porque o Sr. Alcalde e o Sr. Parajó teñen dereito de
pernada.
Falar de disciplina urbanística aquí non se pode, aquí nada se move, xa o pediron moitas
veces co incremento do cadro de persoal do Concello, e respecto do tema de facer unha
campaña informativa sería desinformativa a que vostedes poderían facer.
¿E unha campaña de sensibilización? pero se vostedes non sinten nada.
Que acción reparadora imos facer se o responsable de urbanismo di que non se pode facer
nada, e respecto da execución urbanística do expediente xa falaremos diso porque aquí non
se executa nin ó apuntador.
Aquí sempre se di que actuan correctamente, que sabe que hai concelleiros no grupo de
goberno que o que votan non é o que pensan, pero vostede si é coherente porque vota o que
pensa, e remata sinalando que se lles convocou para o día de hoxe porque mañán non hai
xornais.
O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que escoitaron a voz do consorcio, pero non a do PP, e
que vindo isto se entende porqué a xente non confia nos políticos e que os erros políticos
debían ser reparados polos responsables dises erros.
Engade que é unha proposta moi equilibrada, de pasado e tamén con referencias ó futuro,
para que non volvan a darse istas situacións e espera que non estemos dentro de pouco con
outro Pleno por motivos semellantes.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que non se asusta por ir ó xulgado, que estamos todo
o día co mesmo bla, bla, bla, e nada.
Que se fai demagoxia porque se solicita un Pleno extraordinario polos cartos que conleva
ainda que pensa que iste si é un Pleno extraordinario importante, e remata sinalando que
pensa que actuaron e rapidamente como está recoñecido por outros organismos.
O Sr. Concelleiro Iglesias Villar sinala que a reelaboración da resposta de Secretaría que fixo o
Alcalde non pode ser así, porque do que se informou foi da legalidade, non da rapidez, e
quere que isto quede claro. Engade que queren que iso dalgún xeito se amañe, non pode
quedar unha pista colgada encima dun terraplén e o desmonte así como está, e que se o Sr.
Parajó era responsable desde o día 12 entón hai dous responsables: o Alcalde e Parajó, polo
que debía pedirse o cese dos dous.
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O Sr. Concelleiro Leis Carlés sinala que aquí non estamos falando só do desmonte e pregunta
¿vostedes se molestaron en comprobar que a licenza concedida se axusta á legalidade coas
condicións que se lle impuseron?¿comprobaron o cumprimento das condicións da licenza de
cerramento?.
Respecto das obras realizadas pola noite, ¿fixeron algo?.
Engade que a partir do 27 de outubro o Concelleiro de Urbanismo é o responsable a tódolos
efectos por delegación do Alcalde e o problema é un problema político que esixe
responsabilidades políticas, o tema administrativo vai e irá por outro sitio.
Engade que traballando de noite máis de vinte camións vostedes non viron nada e que hai
concelleiros que son de Calo e teñen que pasar por alí e non pode ser que non vexan nada e
remata sinalando que vexa como nos concellos do arredor existe unha persoa encargada de
dar información urbanística ós veciños.
O Sr. Concelleiro Parajó Liñares sinala que cre que o expediente vai todo correcto e que nos
próximos presupostos vai ir unha persoa responsable do control de obras.
O Sr. Alcalde sinala que o expedinte está correcto e agora seguirá a tramitación.

Votación e resultado:
Sometida a votación a proposta o Pleno do Concello con nove votos en contra dos grupos
municipais do PP (8) e Mixto (1), e oito votos a favor dos grupos do BNG (4) e do
PSG-PSOE (4) acorda rexeitar a moción.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as doce horas e cincuenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,                                                               O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.                         Asdo. Javier Nieves González.
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