A C T A 7/2020
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
– 29 DE XULLO DE 2020 –
Na Casa do Concello, a vinte e nove de xullo de dous mil vinte, reúnense en primeira
convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo
a presidencia do sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto de celebrar a sesión
ordinaria

correspondente

ao

día

da

data,

convocados/as.
ASISTENTES:
Alcalde:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Concelleiros/as:
D.ª Iria Otero Romero
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D.ª María López Álvarez
D. José Manuel Guerra Calvelo
D. Antonio Reyes Sánchez Crespo
D.ª María Vázquez Rey
D.ª María Dolores Nariño Facal
D.ª María Teresa Castro Framil
D.ª Lucía Calvo de la Uz
D.ª Margarita Rosende Domínguez
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
D. Roberto Moñino Gil
D.ª María Josefa Argibay da Silva
D. José Manuel Elías Noya
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
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para

a que foron

debidamente

Secretaria acctal:
D.ª Mª Elena Sueiro Fernández
ORDE DO DÍA:
1.- DACIÓN DE

CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA

576/2020 Á

655/2020)
2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON
CARGO AO RLTGX CO OBXECTO DE REDUCIR A DÉBEDA
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA MEMORIA
DESCRITIVA NO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A PROXECTOS SINGULARES
DE ENTIDADES LOCAIS QUE FAVOREZAN O PASO A UNHA ECONOMÍA BAIXA
EN CARBONO (FEDER-POCS 2014-2020)- FASE II
4.- MOCIÓNS
5.- ROGOS E PREGUNTAS
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o sr. alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos, declara público e aberto o
acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria,
que son os seguintes:
1.- DACIÓN DE

CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA

576/2020 Á

655/2020)
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 18 de xuño de 2020 ata o
23 de xullo de 2020, que comprenden os números 576 ao 655, indicando o sr. alcalde
que están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se
así o desexan.
O Pleno da Corporación dáse por enterado.

2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON
CARGO AO RLTGX CO OBXECTO DE REDUCIR A DÉBEDA.
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O sr. alcalde da conta da proposta de 14 de xullo de 2020, que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Facenda e
Asuntos Económicos do 23 de xullo de 2020.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Suplemento de crédito con cargo ao RLTGX co
obxecto de reducir a débeda

A liquidación do orzamento do exercicio 2019 do concello de Teo aprobada por
resolución da Alcaldía do 2 de xuño de 2020 contempla, no Informe de Intervención
asinado o 25 de maio, un Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais
(RLTGX) de 2.044.820,78€.
Tomando en consideración o disposto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, no seu artigo 32 e na disposición
adicional sexta, complementado coas aclaracións do Ministerio de Facenda e Función
pública na “Aplicación de la normativa de estabilidad presupostaria de las entidades
locales” (marzo, 2018), o concello debe atender, en primeiro lugar, as obrigas
pendentes de aplicar a orzamento (xa realizado no pleno de xaneiro) e, posteriormente,
a reducir o nivel de endebedamento.
Tomando en consideración esta exposición de motivos, proponse ao Pleno a adopción
do seguinte

ACORDO
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Expediente de Modificación de créditos núm.
14/2020, baixo a modalidade de suplemento de crédito, consistente en incorporar na
partida 011/91100 un importe de 284.680,95€ con cargo ao Remanente líquido de
Tesourería para gastos xerais (RLTGX), co obxectivo de devolver todos os créditos
contratados con entidades bancarias privadas.
Segundo.- Expoñer o citado expediente ao público por prazo de quince días, por medio
de edicto no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, coa finalidade de que as persoas e
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entidades interesadas poidan presentar as reclamacións que xulguen oportunas, de
conformidade có disposto o artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo. De non presentarse reclamacións en prazo, o expediente entenderase
aprobado definitivamente, e será inxerido no Boletín Oficial da Provincia”.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do BNG, sr. Fernández, sinala
que xa no Pleno de maio o seu grupo falaba deste tema en dúas mocións: unha para
derrogar a Lei Montoro e outra sobre o Plan de reactivación económica, vinculada a
esa derrogación. O Concello vese obrigado con cargo ao seu aforro a atender en
primeiro lugar ás obrigas pendentes de aplicar e posteriormente para pagar débedas
aos bancos, que parece a prioridade neste momento tal e como denunciaban, nesta
complicada situación que nos deixou a COVID-19. Nesa mocións dicíase que os
concellos deberían ter autonomía para utilizar estes remanentes para o beneficio das
persoas e para o que consideren necesario, e non para os bancos, e que se puidese
utilizar os remanentes orzamentarios aínda que se incumprise a estabilidade
orzamentaria e a regra de gasto para rescatar persoas e non bancos. Hoxe máis que
nunca é necesario derrogar a Lei Orgánica 2/2012, para que os concellos e
deputacións poidan adoptar medidas de reactivación económica.
A sra. Lemus, concelleira do PSdeG-PSOE apoia a proposta da Alcaldía.
A sra. Calvo de la Uz, concelleira do PP, indica que o seu grupo non está en contra da
proposta, senón todo o contrario, e o informe de intervención é favorable. Partindo de
que o goberno central tarde ou cedo requisará para as súas arcas o remanente dos
municipios, parécelles ben liquidar para atender á débeda. Non obstante, vanse a
abster porque no mes de abril o grupo do PP presentou unha proposta neste senso
pero dirixida ás pymes, ao pequeno comercio local, ás persoas..., porque consideran
que hai que priorizar antes ás persoas e logo as entidades bancarias, o cal non quere
dicir que non se cumpran as débedas. Vanse abster para non obstaculizar os pagos e
as débedas.
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O sr. alcalde coincide plenamente ca intervención do sr. Fernández e en canto á
intervención do grupo do PP aclara que son cousas que poden ir en paralelo, que non
son contraditorias, porque o remanente non se podería destinar a eso polas restricións
legais.
Finalizado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
oito votos a favor (4 Son de Teo e 4 PSdeG-PSOE) e nove abstencións (7 PP e 2
BNG), acorda:
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Expediente de Modificación de créditos núm.
14/2020, baixo a modalidade de suplemento de crédito, consistente en incorporar
na partida 011/91100 un importe de 284.680,95€ con cargo ao Remanente líquido
de Tesourería para gastos xerais (RLTGX), co obxectivo de devolver todos os
créditos contratados con entidades bancarias privadas.
Segundo.- Expoñer o citado expediente ao público por prazo de quince días, por
medio de edicto no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, coa finalidade de que
as persoas e entidades interesadas poidan presentar as reclamacións que
xulguen oportunas, de conformidade có disposto o artigo 169 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. De non presentarse reclamacións en prazo, o
expediente entenderase aprobado definitivamente, e será inxerido no Boletín
Oficial da Provincia.

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA MEMORIA
DESCRITIVA NO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A PROXECTOS SINGULARES
DE ENTIDADES LOCAIS QUE FAVOREZAN O PASO A UNHA ECONOMÍA BAIXA
EN CARBONO (FEDER-POCS 2014-2020)- FASE II

O sr. alcalde cede a palabra á concelleira de urbanismo, Dna. Uxía Lemus de la Iglesia.
A sra. Lemus da conta da proposta de 16 de xullo de 2020, que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo,
infraestruturas, sostibilidade e servizos básicos do 23 de xullo de 2020.
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Asunto: modificación da memoria descritiva, á que se refire ao artigo 12.4.c.
do Real Decreto 616/2017, no programa de subvencións a proxectos
singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa
en carbono (FEDER-POCS 2014-2020)- FASE II
Visto o Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión
directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o
paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER
de crecemento sustentable 2014-2020 (BOE nº 144, de 17 de xuño de 2017).
Tendo en conta que o Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria urxente
celebrada o 17 de xullo de 2017, aprobou a participación do Concello de Teo no
programa das subvencións a proxectos singulares de entidades locais que
favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa
operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020, no que poderiamos
denominar a fase I, con dúas actuacións, acordo no que se incluía a aprobación das
memorias descritivas das mesmas:
OBXECTIVO
ESPECIFICO

MEDIDA

ACTUACIÓN

IMPORTE

OE431

7

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA
DAS INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN DE
AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE TEO

546.974,49

AXUDA
SOLICITA
DA
437.579,59

OE432

15

INCORPORACIÓN DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS DE PRODUCIÓN DE
ELECTRICIDADE EN EDIFICIOS
MUNICIPAIS

55.074,00

44.059,20

602.048,49

481.638,79

TOTAIS

Por Resolución de data 21 de xaneiro de 2019, estimouse favorablemente a
solicitude de axuda ao Concello de Teo, formulada no contexto do RD 616/2017, de
16 de xuño, para o proxecto “MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS
INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE
TEO”, cun coste elexible solicitado de 546.974,50 euros , e unha axuda solicitada e
concedida de 437.580,00 euros.
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Dito proxecto foi licitado e adxudicado, dividido en 4 lotes, dos que 3 van ser
obxecto de modificación.
LOTE 1: EDAR CALO adxudicado a Demain Obras y Servicios, S. L.
con CIF B36627180 , por un importe de 160.248,71 euros (IVE excluido), con
contrato formalizado en data 7 de xaneiro de 2020.
LOTE 2: EDAR OS TILOS, adxudicado a Esqueiro, SL, con CIF B15590581,
por un importe de 113.862,68 euros (IVE excluido), con contrato formalizado
en data 7 de xaneiro de 2020.
LOTE 3: EDAR PONTEVEA, adxudicado a Espina Obras Hidráulicas, S. A.
con CIF A15168156, por un importe de 91.700,00 (IVE excluido), con contrato
formalizado en data 3 de xaneiro de 2020.
Tras a actualización dos datos de funcionamento das EDAR nos últimos meses,
necesarios para establecer as necesidades reais a cubrir polo sistema de aireación,
constatouse pola dirección de obra, a enxeñeira industrial Fátima Pombo, a
necesidade de modificar os equipos inicialmente propostos incrementado a súa
capacidade de subministro, aproveitando a aparición no mercado de equipos que
podan mellorar o comportamento das estaciones de depuración, axustándose de
forma óptima ás demandas das mesmas e optimizando o seu consumo enerxético e
os seus custes operativos.
De conformidade co artigo 205 da Lei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público para as modificaciones non previstas no prego de clausulas
administrativas particulares,

o modificado a realizar sobre a memoria valorada

deriva da necesidade de axustar o deseño proposto ás necesidades reais
observadas nas plantas no último período de medición; non altera a natureza global
do contrato, posto que se limita á substitución da solución proposta por outra
equivalente, pero máis axustada á demanda real observada, e non suporá en
ningún caso un incremento sobre o prezo do contrato.
Ademais da modificación dos pregos, esta modificación inclúese dentro do previsto
do artigo 8.1 do RD 616/2017 anteriormente citado, sobre obrigas esenciais dos
beneficiarios, ao ser unha modificación que supón a alteración de calquera dato
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incluído na memoria descritiva aportada inicialmente, debendo ser aprobada esta
nova memoria descritiva polo mesmo órgano competente que a orixinal.
En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte
ACORDO:
Primeiro.- Aprobar a memoria descritiva modificada ás que se refire ao artigo
12.4.c. do Real Decreto 616/2017:
- “Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de depuración de augas
residuais do Concello de Teo” , de xullo de 2020, redactada pola enxeñeira industrial
Fátima Pombo.
Segundo.- Facultar expresamente o alcalde para todo o relacionado coa tramitación e
xestión do presente acordo e o correspondente expediente. ”.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do BNG, sr. Fernández, sinala
que o seu grupo está de acordo.
A sra. Calvo de la Uz, concelleira do PP, indica que van a apoiar a proposta, pedindo
que se lles dea conta dos trámites e xestións que se leven ao efecto.
Finalizado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade, acorda:
Primeiro.- Aprobar a memoria descritiva modificada ás que se refire ao artigo
12.4.c. do Real Decreto 616/2017:
- “Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de depuración de augas
residuais do Concello de Teo” , de xullo de 2020, redactada pola enxeñeira
industrial Fátima Pombo.
Segundo.- Facultar expresamente o alcalde para todo o relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente

4.- MOCIÓNS.

Páxina 8 de 13

Antes de entrar no punto quinto da orde do día relativo a rogos e preguntas, o sr.
alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de
novembro, e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal
quere presentar algunha moción de urxencia, xa que non lle consta presentada
ningunha polos grupos municipais.
O sr. Sánchez, concelleiro do PP, indica que o seu grupo presenta unha, da que
reparte copias a cada grupo municipal e á secretaria acctal.
O sr. alcalde indícalle que pase a expoñela para a votación de urxencia. O sr. Sánchez
da lectura á mesma:
“O voceiro do Partido Popular, José Manuel Guerra, abaixo asinante, en nome propio e
no do grupo municipal do PP, presenta ao Pleno, para o seu debate e aprobación se
procede, a seguinte MOCIÓN PARA A PETICIÓN DE CELEBRACIÓN DE PLENO
EXTRAORDINARIO.
Exposición de motivos:
O pasado 24 de xullo dábase a coñecer, en tempo pasado, a celebración dunha
reunión entre persoal municipal e os representantes de Toca Salgado SL (Toysal). Nela
estiveron presentes, “ademais do Alcalde Rafael Sisto e Víctor Manuel Toca, a
Secretaria Xeral, o Arquitecto municipal, a concelleira de Urbanismo, Uxía Lemus, así
como o asesor legal da empresa”.
Dende aquel momento ata a data de redacción deste documento, a veciñanza teense
non coñece cales foron os temas abordados na xuntanza non o alcance dos mesmos,
cuestión que consideramos obrigada tendo en consideración a magnitude da
problemática, a sensibilidade veciñal ao respecto e a trascendencia para o futuro de
Teo. Asemade, o equipo de goberno non se puxo en contacto en ningún momento con
este grupo municipal para facilitar a devandita información.
Por tal motivo, ao abeiro do establecido no Regulamento orgánico do Concello de Teo,
no seu capítulo II relativo ao Funcionamento do Pleno, artigo 19.3, propoño a
aprobación do seguinte ACORDO:
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1. Realizar un pleno extraordinario coa máxima brevidade posible ao obxecto de aclarar
todos os pormenores relativos á xuntanza citada no que se contemplen os seguintes
puntos na orde do día:
a. Comparecencia do Sr. Alcalde, Rafael Sisto Edreira.
b. Comparecencia da Sra. Concelleira de Urbanismo, Seguridade Cidadá, Enerxía e
Sostibilidade, Uxía Lemus de la Iglesia.”
Á vista do exposto o sr. alcalde pregunta á secretaria acctal sobre o procedemento
para solicitar un pleno extraordinario, a cal resposta que a solicitude de celebración de
pleno extraordinario pola cuarta parte de membros da Corporación no se fai a través
dunha moción, senón a través da presentación da solicitude no rexistro do concello. O
sr. alcalde entende que non ten sentido votar a proposta porque si se alcanza un
número de concelleiros a convocatoria do pleno é automática. Por parte do sr. Sánchez
indícase que se presenta así unha vez feita a consulta pola mañá á secretaria xeral,
pero que non ten problema en presentala po rexistro.
A sra. Calvo de la Uz dille ao sr. alcalde que cumpren co número, e que estaba
aceptando a moción.
O sr. alcalde insiste en que o pleno extraordinario está regulado para que si un número
determinado de concelleiros o solicita hai que concedelo, non se pode votar en contra
de algo establecido legalmente.
O sr Sánchez explica en que desde o momento en que se solicita a comparecencia é
habitual facer previamente unha votación.
A sra. Lemus di que son mecanismos diferentes, presentada a solicitude por rexistro o
pleno extraordinario se convoca automaticamente.
O sr Sánchez argumenta que é para axilizar, porque outra vez viñeron ao pleno a votar
a comparecencia estiveron 3 minutos e volveron para a casa ata o seguinte pleno da
comparecencia, non querían repetir dúas veces o pleno.
O sr. alcalde di que farán o pleno extraordinario a semana que ven, ao que o sr.
Sánchez pregunta si para que comparezan ou para que. Fai constar que este mesmo
procedemento se fixo noutra ocasión e non foi así, que nun pleno votaron a
comparencia e noutro pleno compareceron. O sr. alcalde da opcións para axilizar os
trámites.
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Explica xa que a reunión en cuestión pediuse a Alcaldía como a pode pedir calquera
veciño, e como viña acompañado de avogado pediulle á secretaria xeral, á sra. Lemus
e ao arquitecto que estivesen presentes. Indica asemade que a sra. Lemus non estará
no concello para a semana. Por outra banda expón que esa reunión foi
intranscendente, e que si houbese algo urxente que expor así llo trasladaría aos grupos
e que hoxe mesmo enviou un correo para explicarlles ás 19.30h de que ía a reunión,
xa que pola mañá tratou o tema ca plataforma, pero xa ve que non o viron.
5.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG.
O portavoz do BNG, sr. Fernández Baz, indica que o luns o seu grupo presentou unha
instancia na que se pedía a celebración dun pleno extraordinario urxente, conscientes
de que o seu grupo non ten quorum, xa que consideran que deben pedirse explicación
e debe darse conta destas cousas, e que o xoves que houbo comisións informativas
ben se puido avisar de que venres había unha reunión con Toysal. Tiñan que saber
que había o venres esa reunión, porque Toysal non é calquera empresa.
Dí que desde a primeira reunión en Francos deberían reflexionar. O luns presentou a
instancia para solicitar o pleno extraordinario, e como non era coñecedor da reunión do
venres con Toysal recibiu moitas preguntas e a inquedanza da veciñanza.
Continúa dicindo que xa que se vai celebrar ese pleno, que non vai dicir máis nada, só
que é bo dar conta deste tipo de reunións, sobre todo á plataforma, porque están
nerviosos. O seu grupo está preocupado polo proxecto e por como se vai xestionar, xa
que consideran que a Xunta de Galicia está envalentonada. Preocúpalle non xa a
explotación da canteira (que consideran que Toysal non vai facer, non se dedica a
explotar canteiras), senón a restauración da mesma. Sinala que a normativa de
restauración segue vixente.
A concelleira do BNG, Dª. Carmen Diéguez, formula os seguintes rogos e preguntas:
- Quere insistir no pino que está caendo pouco a pouco na estrada que vai a Verxeis,
agora toca a farola e a farola case non se ve.
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- A encargada do bar Casa Javier en Francos que di que os terreos de RENFE que
están enfrente dificultan a visibilidade e polo tanto a seguridade viaria. Di que é
consciente que son de RENFE, pero alguén terá que dicirlles que o limpen, e polo San
Martiño sí que o limpa o Concello.
- Que pasa coas fincas que hai en núcleo, fincas con casas deshabitadas e sen limpar,
cheas de silvas e maleza, é unha queixa dunha sra. que vive en Os Vilares nº 85 sobre
a casa de enfronte. En Ribas pasa o mesmo con varias casas.
O sr. alcalde di que se non entra pola lei de incendios, noutro tipo de actuacións é máis
complicado actuar por ter que limpar en propiedades privadas.
O sr. Fernández Baz pregunta por que o parque de Vilar de Francos está pechado.
O sr. alcalde indica que non sabe concretamente si hai outra circunstancia nese
parque, pero todos os parques do concello están pechados agás cinco, xa que o
concello non ten capacidade para desinfectar máis, tendo en conta que aínda que
desinfecten ás tres da tarde si se usan ás cinco xa podería ser necesaria unha
desinfección outra vez.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSdG-PSOE.
Os/as concelleiros/as do PSdG-PSOE non formulan ningún rogo nin pregunta.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
O concelleiro do PP, sr. Guerra, formula os seguintes:
- A pista que sube das Laxes está en estado lamentable.
- Queixa de que no campo de baile de Teo hai unhas ramas dun carballo na parte que
sube e un banco abaixo, e pódelle caer enriba a alguén.
- A masa común que hai nos Agreiros en Cornide, ten moita herba seca, piden que se
desbroce.
- Estrada de Oza, presentaron unha moción e quere saber si contestaron algo. O sr.
alcalde di que non, e que dubida que digan algo.
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O concelleiro do PP, sr. Sánchez, formula os seguintes rogos e preguntas:
- A Asociación cultural A Mámoa presentou un escrito que reflicte que o asfaltado sobre
asfaltado na praza xunto diante da asociación, foi subindo o nivel do asfaltado e
preocúpalles tamén a velocidade dos vehículos. Solicita que se teña en conta.
- A veciñanza de Luou amosa a súa confusión pola situación en que está a obra da
Horta do Cura. Todos saben que hai dúas fases, pero exactamente en que situación se
amosa a obra?
O sr. alcalde indica que se está a rematar a fase II, e non se iniciou a fase I que é a de
interior. Ao facerse primeiro a fase II viuse o problema de falta de aparcamento e se
están a buscar solucións ao aparcamento, porque son conscientes de que o
aparcamento interior é moi limitado, e por iso a Igrexa cedeu terreos. Unha vez feito o
aparcamento vaise completar o que falta da fase II. A fase I, está pendente de
aprobación.
A sra. Lemus di que a fase I está pendente de aprobación dun modificado pola
Deputación Provincial, engadindo o alcalde que esperan que estará para a primavera
que ven.
- ¿Cal é a mutua do Concello de Teo? O sr. alcalde resposta que o concello ten
Seguridade Social para calquera accidente e demais, agás os recoñecementos
médicos que se mantén a mutua anterior.
Ao fío de falar da mutua, o sr. Guerra pregunta que como foi o accidente do rapaz que
caeu desbrozando na escola de Ameneiro. O sr. Elías resposta que foi un esguince,
meteu un pé nun pequeno desnivel.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e cuarenta e sete
minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente
acta, do que eu, secretaria accidental, dou fe.
O alcalde

A secretaria accidental

Rafael C. Sisto Edreira

Mª Elena Sueiro Fernández
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