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C O N C E L L O   D E   T O U R O   (A   C O R U Ñ A) 

R.E.L. nº 01150853 – C.I.F. P-1508600-B – MU 2000/196 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO O DÍA 29 DE XUÑO DE 2018 

 
 
Asistentes: 
 
SANDRA BEIS SILVA 
MARÍA JOSEFA CODESIDO BARREIRO 
ADELA ISABEL IGLESIAS TOJO 
GEMMA VERÓNICA LÓPEZ DE FUENTES 
XOÁN ANTÓN LOUZAO RODRÍGUEZ 
JESÚS MARTÍNEZ PEREIRA 
RAUL M. MÍGUEZ LÓPEZ 
MARÍA VICTORIA PAZOS PÉREZ 
MANUEL PUGA GARCÍA 
ALFREDO SOUTO CASTELO 

 Na Casa do Concello de Touro (A 
Coruña), sendo as trece horas e corenta e cinco 
minutos do día vinte e nove de xuño de dous 
mil dezaoito, reuníronse os señores 
concelleiros da marxe ao obxecto de celebrar 
sesión ordinaria do Pleno do Concello para a 
que foran previamente convocados, baixo a 
presidencia do señor Alcalde, D. Ignacio 
Codesido Barreiro, e coa asistencia do 
Secretario titular, D. José Antonio Gómez 
Pedreira. 
 Reunindo os asistentes o quórum 
necesario para a válida celebración das sesións, 
polo señor Alcalde abriuse a sesión cos 
seguintes puntos na orde do día: 

 
 
I.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE 22 DE MAIO DE 2018. 
 
 Remitida aos señores concelleiros a acta da sesión celebrada o día 22 de maio de 2018 e non 
existindo desconformidade coa mesma, é aprobada por unanimidade. 
 
 
II.- INFORME INTERVENCIÓN PMP. 
 
 Dáse conta ao Pleno dos datos relativos ao período medio de pago correspondente ao primeiro 
trimestre de 2018, do que se deduce que o período medio de pago correspondente ao citado trimestre 
foi de 14,15 días. 
 
 
III.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG. 
 
 Polo señor concelleiro D. Xoán Antón Louzao, en nome e representación do grupo municipal 
do Bloque Nacionalista Galego (BNG), dáse lectura á moción presentada polo seu grupo que 
textualmente di: 
 “Exposición de motivos: 
 No pleno extraordinario que se celebrou neste concello o 9 de novembro de 2017 o BNG 
presentou unha moción na que se solicitaba trasladar á Xunta de Galicia o rexeitamento da corporación 
ao proxecto de reapertura da mina, demandarlle que obligue ao titular da concesión á restauración 
dos solos e das augas subterráneas e superficiais contaminadas pola anterior actividade mineira, e 
solicitarlle a denegación da reapertura da actividade mineira. O grupo de goberno opúxose a esta 
última proposta opoñéndose somentes ao proxecto presentado pero non a reapertura da mina. 
 Dende aquela foise coñecendo polo miúdo as verdadeiras dimensións do proxecto e a 
intención real da empresa promotora. Trátase dunha explotación tradicional que consiste en realizar 
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unha actividade de baixo coste para obter a maior rendabilidade posible. Este coñecemento xunto co 
proceder desta mesma empresa noutras minas das mesmas características nas que opera, non fixo 
senón medrar o rexeitamento social, do que son os exemplos máis salientables a manifestación-
tractorada organizada pola plataforma Mina Touro O Pino Non o día 25 de febreiro, que foi a 
mobilización máis grande vivida nunca neste concello e a manifestación organizada pola Mesma 
Plataforma xunto coa Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa o día 10 de xuño que xuntou a 
decenas de miles de persoas e abarrotou a praza do Obradoiro. 
 Ademais tamén se deron a coñecer os resultados das analíticas que Augas de Galicia ven 
facendo dende fai anos en todo o entorno da mina. Neles demóstrase o que xa todos coñecíamos, que 
todas as augas que discurren polo contorno da mina están contaminadas e esa contaminación é 
persistente e continuada no tempo. Pero ademais tamén demostran que a restauración con tecnosolos 
non funciona por canto as augas que rebosan a balsa de Bama, onde se utilizou este tipo de 
restauración, seguen contaminadas con presencia de metais pesados (Al, Cu, Mn, Zn, Fe) alta 
conductividade e ph ácido. 
 Vemos pois que non existe a restauración que nos queren vender. 
 Esta constatación pon sobre a mesa outra razón máis para rexeitar a explotación pois nela 
contémplase que a restauración dos terreos farase con tecnosolos. É lóxico deducir que o que ate 
agora no funcionou tampouco o vai facer no futuro. 
 Estamos pois ante a evidencia de que non vai haber recuperación dos terreos. De feito o propio 
informe sectorial da Dirección Xeral de Patrimonio Natural cuestiona a restauración con tecnosolos 
por non testar testada a súa funcionalidade, e por poder causar efectos secundarios ao engadir materia 
orgánica e metais como chumbo e zinc ao solo. 
 Estes informes sectoriais veñen a confirmar os fortes impactos que se levan denunciando 
dende que se coñeceu o proxecto. Así, por exemplo, Medio Rural afirma que compromete a viabilidade 
de moitas explotacións gandeiras, hai risco de intoxicación por cobre do gando e os terreos nunca máis 
van poder ser usados para os mesmos usos actuais (agrícola e forestal). A dirección de Saúde Pública 
fala do perigo para a saúde das persoas e o ambiente por contaminación química, do ar, acústica e de 
rotura do muro da balsa. A Dirección Xeral de Patrimonio Natural e Augas de Galicia logo de enumerar 
as innumerables carencias de documentos e da inconsistencia dos presentados, manifesta a 
imposibilidade de garantir que a impermeabilización non vai xerar filtracións de augas ácidas, que vai 
a haber afectación ás captacións de auga, que non se garante a contaminación e verquido de augas, 
pon en cuestión o desvío dos cauces e chegan a mesma conclusión contundente: cos datos achegados 
e coa documentación aportada non se pode facer unha análise e avaliación dos efectos que causaría 
sobre o patrimonio natural, á biodiversidade e as augas. 
 En base ao exposto, o Grupo Municipal do BNG, solicita do Pleno da Corporación Municipal a 
adopción dos acordos seguintes: 
 1º. Solicitar a Xunta de Galicia a denegación da autorización ambiental do proxecto e o 
rexeitamento definitivo do mesmo polo enorme rexeitamento social manifestado e en base aos 
propios informes sectoriais que deixan claro a imposibilidade de compatibilizar esta actividade cos 
usos forestais e agrarios da zona afectada, poñer de manifesto que non hai garantías de eliminar ou 
paliar os impactos ambientais que xeraría e non acredita a restauración efectiva dos terreos ao remate 
da actividade. 
 2º. Demandar á Xunta de Galicia e a empresa propietaria un plan efectivo, contrastado con 
argumentación científica sólida, que remate dunha vez coa contaminación das augas en todos os 
regatos e ríos da contorna da anterior mina.” 
 Por D. Xoán Antón Louzao maniféstase que a moción pretende que polo señor Alcalde se quite 
a venda dos ollos porque é a propia administración a que avala a posición da proposta do BNG, non é 
o BNG o que está dicindo que non é compatible co medio ambiente e demais reparos que poñen os 
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informes sectoriais, senón que é a propia administración o que o está dicindo, especificando ademais 
o enorme rechazo social que se está xerando. 
 O señor Alcalde manifesta que non se trata de que existan máis manifestacións ou menos 
senón de que se fagan ben as cousas, seguidamente polo señor Alcalde dáse lectura a unha proposta 
alternativa do grupo municipal do PP que textualmente di: 
 “Estando en trámite administrativo a autorización referente ao estudo de impacto ambiental, 
e actualización do proxecto promovido por Cobre San Rafael SL nas antigas Minas de Río Tinto, e co 
obxecto de que se axuste á legalidade máis escrupulosa calquera decisión que se poida adoptar sobre 
esa cuestión, proponse o Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 Primeiro.- Solicitar da Xunta de Galicia, que unha vez emitidos os informes sectoriais e de 
poñer en cuestión a viabilidade da explotación mineira por afectar ás diversas áreas consideradas 
como esenciais, ou se poña en risco ou perigo de contaminación ao medio ambiente, a calidade das 
augas, ou calquera outra que afecte ou comprometa a saúde dos veciños de Touro, se proceda á 
denegación da solicitude presentada. 
 Segundo.- Solicitar dos órganos competentes da Xunta de Galicia e a empresa propietaria unha 
planificación que poña fin a contaminación das augas nos ríos e regatos que estean afectados pola 
mesma.” 

O señor Xoán Antón Louzao manifesta que non van a aceptar a emenda do grupo do PP 
especificando que os informes sectoriais confirma os fortes impactos nos diversos ámbitos que afectan 
aos veciños de Touro, as análises de auga, confirman a contaminación e a inutilidade dos tecnosoles 
para recuperar as augas, así o pon de manifesto o informe sectorial da Dirección Xeral de Patrimonio 
e outras análises sobre o asunto, a incompatibilidade coa actividade agraria, forestal e gandeira, a 
imposibilidade de retorno dos terreos a actividade agraria posta de manifesto pola Consellería de 
Medio Rural; e o enorme rexeitamento social, que se pon de manifesto non só nas manifestacións 
masivas, senón coas demandas dos veciños tal e como lle teñen dito os de Arinteiro e Cornado, 
preguntándose se terá que vir todo o Concello de Touro para que se atenda as súas demandas. 

Pola señora concelleira Dª Gemma López de Fuentes, en nome e representación do grupo 
municipal do PSG-PSOE, tómase a palabra para manifestar que o grupo do PSG-PSOE opúxose dende 
o principio, a este proxecto, e incluso ante a falta de información, solicitou nun pleno a celebración 
dunha reunión da empresa coa veciñanza de Touro. 

A súa reticencia a este proxecto, está basada na apreciación de que non ase axusta á 
seguridade medio ambiental, a falta de argumentos técnicos serios e contundentes en cuestións tan 
fundamentais como o tratamento dos residuos, as repercusións nas augas, a contaminación acústica, 
a lexislación que ía rexer a actividade, e o máis importante: a falta dun compromiso real de 
restauración da zona, previo a calquera proxecto mineiro. 

Manifesta que está de acordo coa moción do BNG, en canto a que como acabo de explicar, 
rexeitamos este proxecto presentado por considerar que non garantiza o fin da contaminación das 
augas en cada río ou regato da contorna da anterior mina, como expón o punto dous da moción. 

Expresa estar de acordo e reafirmar a necesidade de garantir a eliminación do impacto 
ambiental, a restauración efectiva dos terreos ao fin das actividades , que son medidas que hoxe 
legalmente xa se esixen. 

Así mesmo lémbralle ao señor Alcalde que no informe municipal sobre o proxecto de 
explotación que o Concello presentou en outubro de 2017, no punto 2.2 fala da existencia dun 
“agravamento do drenaxe ácido da mina antiga, sobre os ríos Brandelos, Pucheiras e Lañas”, é dicir, 
que el mesmo recoñece a gravidade deste problema, e polo tanto a cuestión fundamental, na opinión 
do grupo, consiste en actuar no camiño da solución da problemática que xa existe, desde o remate da 
actividade mineira anterior. 
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Por tanto, a demanda do grupo é a adopción de medidas reais que rematen coa contaminación 
das augas, dende a parte que como Alcalde deste Concello só o Alcalde lle compete executar. 

Así mesmo manifesta: “Aquí hai un problema Sr. Alcalde, vostede é o máximo responsable 
deste Concello, é o que ten que mediar e buscar unha solución a este conflicto. 

Vostede foi elixido para resolver os problemas das veciñas e veciños, por tanto fágao, esta é a 
nosa esixencia e o noso voto é a favor da moción do BNG.” 

O señor Alcalde manifesta que se está a producir un movemento de enfrontamento, 
especificando que non se lle pode votar a culpa a el, posto que nunca sembrou cizaña posto que 
sempre respetou a todo o mundo, especificando que sempre se esixiu o máximo rigor no proxecto e 
tamén na restauración do que xa hai, e que non se poden tomar decisións en función da presión social. 

O señor Xoán Antón Louzao manifesta que o impacto ambiental é preciso telo en conta pero 
que tamén hai que valorar o impacto social dunha actuación coma esta. 

O señor Alcalde manifesta que non pode aceptar que o que máis ruído faga gane. 
O señor Xoán Louzao manifesta que existen moitas incompatibilidades, xa postas de manifesto 

coa apertura da mina, véndose comprometidas as granxas, os terreos non volverán a ser coma antes, 
comprometéndose o modo de vida de moitas persoas, sendo moitos os que van a perder. 

Así mesmo, o señor Xoán Louzao manifesta que a propia páxina de Atalaya Mining especificaba 
as catro fases para facerse con toda a capacidade de decisión no asunto, cunha aportación de catro 
millóns de euros a Cobre San Rafael para facerse co 80 por cento da sociedade, especificando que esta 
información estaba ata fai pouco na páxina web de Atalaya Mining, volvendo a poñer de manifesto 
que os veciños de Arinteiro terían unha plena incompatibilidade entre as actividades mineiras cos seus 
medios de vida. 

Polo señor Alcalde reitérase que se trata de que as cousas se fagan ben. 
Debatido suficientemente o asunto, sométense a votación as propostas do grupo do BNG e do 

grupo do PP. 
Sometidas a votación as propostas presentadas, o Pleno, por oito votos favorables á proposta 

do grupo do Partido Popular (grupo do PP) e tres votos á proposta do grupo do Bloque Nacionalista 
Galego (dous do BNG e un do PSG-PSOE), acorda: 
 Primeiro.- Solicitar da Xunta de Galicia, que unha vez emitidos os informes sectoriais e de 
poñer en cuestión a viabilidade da explotación mineira por afectar ás diversas áreas consideradas 
como esenciais, ou se poña en risco ou perigo de contaminación o medio ambiente, a calidade das 
augas, ou calquera outra que afecte ou comprometa a saúde dos veciños de Touro, se proceda á 
denegación da solicitude presentada. 
 Segundo.- Solicitar dos órganos competentes da Xunta de Galicia e a empresa propietaria unha 
planificación que poña fin a contaminación das augas nos ríos e regatos que estean afectados pola 
mesma. 
 
 
IV.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
 O señor Xoán Louzao, portavoz do grupo municipal do BNG, en relación coa área de 
investigación mineira no Concello, na que se expresa que o pasado 25 de agosto de 2017 publícase no 
DOG a exposición pública do proxecto de reapertura da mina de cobre San Rafael 2946 nos concellos 
de Touro e O Pino onde se contempla que se vai a actuar nunha área de 689 Has de concesión actual 
que abrangue unha superficie total de 1.827 Has alcanzando as 2.744 Has se se inclúe a súa demasía. 
 Así mesmo na páxina Web da cámara mineira de Galicia onde se expón o censo mineiro 
recóllense as diferentes concesións e permisos de investigación en vigor. 
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 Nese censo mineiro aparece a actual concesión cobre San Rafael 2946 dentro dunha área 
maior onde aparecen permisos de investigación nunha superficie de 122 Km2 que supera os límites 
territoriais do concello, como se recolle no mapa do anexo I. 
 Sen embargo na páxina web da empresa Atalaya Mining (copromotora do proxecto actual) 
dentro do que eles denominan proxecto Touro, contemplan un área de investigación maior que a que 
aparece no censo mineiro, en concreto 153 km2, onde se engade unha nova zona no concello cara a 
parte leste chegando até as parroquias de Beseño, Turces e Calvos (mapa Anexo II). 
 Por este motivo e polo que formulamos as seguintes preguntas e facemos a solicitude que 
expomos: 
 1ª pregunta: Ten o concello coñecemento de que se ampliase a área de investigación mías alá 
dos límites que aparecen no censo da cámara mineira?  
 O señor Alcalde contesta que non. 
 2ª pregunta: Houbo algunha comunicación ou solicitude no concello sobre cales eran as áreas 
obxecto de investigación? 
 O señor Alcalde contesta que se ten comunicado os lugares onde se ten feito os sondeos. Sobre 
as áreas de investigación  tense coñecemento das que foron xa marcadas. 
 3ª pregunta: Que opinión lle merece ao grupo de goberno o feito de que na páxina da empresa 
se amplíe a zona de investigación en máis de 30 km2? 
 O señor Alcalde manifesta que sobre esa cuestión non hai nada presentado no concello. 
 O señor Xoán Antón Louzao, en nome e representación do grupo do BNG solicita do goberno 
as seguintes actuacións: 

a) Se solicite á Consellería de Industria información sobre cales son as áreas de investigación 
que se teñen solicitado en todo o territorio do concello, que empresas son as que o 
solicitan, para que recursos e que período de vixencia teñen. 

b) Se solicite á Consellería de Industria que se manteña informado ao concello de Touro de 
todos os permiso de investigación que se soliciten e se concedan, de todos os cambios que 
se produzan nos mesmos, así como das posibles concesións que se outorguen. 

Polo señor Alcalde maniféstase que non hai ningún problema en atender estes rogos e en 
solicitar o que se pide, outra cousa será xa que conteste. 

O señor concelleiro Xoán Antón Louzao pregunta sobre a tramitación da denuncia realizada 
sobre as sondaxes nos camiños públicos. 

 O Secretario Municipal manifesta que está en trámite, habéndose convertido en 
procedemento ordinario o que era antes simplificado co obxecto de preservar os dereitos das partes 
no procedemento sancionador. 

 O señor Xoán Louzao pregunta polas alegacións que ten presentado a empresa nas que 
manifesta que a práctica habitual da zona desde fai décadas, é que se consideran aprobadas as 
sondaxes ao non existir comunicación do Concello en contra. 

O señor Alcalde contesta que debería ser que cando se di non é non. 
O señor Xoán Louzao manifesta que lle sorprendeu que dixeran iso, especificando que os 

permisos non se poden dar de palabra ou na taberna. 
 O señor Xoán Louzao manifesta que se ten divulgado un vídeo no que a xente ten dito frases 

coma “Touro non ten nada. Está morto laboralmente“ ou “O sector primario e para dous. Aquí non se 
vive do sector primario”, “Touro agora mesmo está morto, o campo non ten ningún futuro”; 
preguntándolle ao señor Alcalde se está de acordo con estas manifestacións. 

O señor Alcalde contesta que o que montou o vídeo pediulle perdón, aínda que parece que se 
trata doutro vídeo. 
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O señor Xoán Louzao manifesta que estas manifestacións foron literais e que algo de culpa 
terán o Alcalde despois de 30 anos gobernando. 

 Estas frases foron manifestadas por persoas de Touro, sendo preciso que faga unha reflexión 
sobre manifestacións tan duras; así mesmos o señor Xoán Louzao manifesta que ten dúas opcións ou 
expresar que esas manifestacións non son verdade ou de estar de acordo con elas deberá dimitir. 

O señor Xoán Louzao manifesta que lle doen moito estas situacións e que ten a obriga de 
defender ao Concello. 

O señor Alcalde manifesta que non pode aceptar que lle diga o que ten que facer e que a 
cuestión resólvese nas próximas eleccións e que se os veciños queren serán  eles os que o boten á 
calle. 

Así mesmo, o señor Alcalde manifesta que sería estupendo que todo fora moi ben e que 
houbera moitas oportunidades. 

Así mesmo, o señor Alcalde manifesta que en relación ao expresado polo señor Xoán Louzao 
que cada un e dono das súas palabras. 

Así mesmo, manifesta que a súa opinión é outra e que menos mal que Explotaciones Gallegas 
está aí. 

 O señor Xoán Louzao expresa que na comarca de Arzúa o 20 por cento dos postos de traballo 
pertencen ao sector agro gandeiro, especificando que eses datos non son clandestino senón que foron 
sacados do Instituto Galego de Estatística, especificando que é falso que se estea enfrentando ao 
sector gandeiro co industrial, manifestando que non foron contra ninguén, soamente contra os cheiros 
de TEN, pero que non pretenden cerrar nada. 

 O señor Xoán Louzao presenta un rogo en relación coas analíticas da auga, preguntando se 
existiron algúns parámetros por encima do normal. 

O señor Alcalde contesta que xa se ten dado esa información por escrito a algún veciño que o 
ten solicitado. 

O señor Xoán Louzao manifesta que sería bo poñer as analíticas na páxina web para maior 
información. 

O señor Xoán Louzao, en representación do grupo do BNG, fai o rogo de realizar unha 
declaración institucional para declarar persoas non gratas aos membros da manada. 

O señor Alcalde contesta que está de acordo podendo facerse unha declaración que sexa 
firmada polos portavoces dos grupos municipais. 

A señora concelleira Dª Gemma Verónica López, en nome e representación do grupo do PSG-
PSOE, manifesta que: 

 Quero facerlle un rogo, Sr. Alcalde, con respecto á problemática creada coa aplicación da Lei 
9/2017 de 26 de decembro de Medidas fiscais e administrativas sobre a prevención de incendios no 
rural galego. 

 Como todas e todos estamos vendo, hai un descoñecemento sobre a aplicación desta Lei: 
 1.- De quen é a responsabilidade de comunicar aos propietarios as esixencias desta Lei? 
 2.- A quen corresponde fixar o procedemento administrativo en canto á execución das 

limpezas de terreos, e os prazos, métodos de comunicación, decomiso e poxa de madeira, corta e 
arrincado de eucaliptos sobre terreos clasificados como agrarios, etc...? 

 Ante todas estas dúbidas e desconfianzas que poidan aparecer e que xa están aparecendo, 
entre as veciñas e veciños de Touro; e xa que Xunta de Galicia lle transfire as competencias de 
aplicación desta Lei aos alcaldes. 

 Nós pedímoslle a convocatoria de reunións informativas nesta materia, que sirvan para 
clarificar esta norma. 

O señor Alcalde contesta que todos os veciños xa teñen comunicación de cales son as 
distancias e as responsabilidades e que deben ser eles os que realicen as cortas que marca a lei. Así 
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mesmo, manifesta que a competencia nos núcleos correspóndelle ao Concello e noutros ámbitos á 
Xunta. 

A señora concelleira Gemma V. López manifesta que é preciso clarexar ademais das distancias, 
os prazos polo que é moi importante a reunión. 

O señor Alcalde manifesta que é preciso ter un pouco de vontade neste tema, porque ás veces 
non hai que cortar, pero por exemplo, as limpezas deben facerse xa. 

Así mesmo, expresa que algúns veciños seguen a plantar incluso nas cunetas. 
A señora Gemma V. López manifesta que hai moita xente que non o ten claro polo que a 

reunión informativa e moi necesaria para que se explique ben. 
O señor Alcalde manifesta que xa non hai ninguén que non saiba o que hai que facer pero que 

pola súa parte non hai problema en convocar a reunión. 
A señora concelleira Gemma V. López manifesta, en relación co tema recurrente do Servizo de 

pediatría do Centro de saúde de Touro, que coa chegada do período de vacacións e ante o anuncio do 
SERGAS de que non vai cubrir máis prazas de Pediatría, nós estamos moi preocupados e necesitamos 
saber se a situación de falta de pediatra durante os seus días correspondentes  de vacacións, vai ter 
cobertura ou se as rapazas e rapaces do nosos Concello terán que desprazarse a Santiago como noutras 
ocasións. 

 Nós solicitámoslle que, cumprindo as súas funcións de Alcalde, pida á Xerencia de Santiago se 
vai manter a cobertura deste servizo no Centro de Saúde, nos meses de vacacións de verán, que a 
estas alturas xa teñen deseñados os cadros de vacacións de cada área. 

O señor Alcalde manifesta que se vai a agrupar con Arca e sempre haberá un pediatra 
dispoñible. 

A señor concelleira Gemma V. López manifesta que haberá que desprazarse e sería preciso que 
se comunica coa Xerencia do Sergas para ver como se está organizando o tema das vacacións. 

O señor Alcalde contesta que se fixa en Arca o servizo polo Camiño de Santiago e que desa 
forma garántese que sempre haberá un pediatra dispoñible, e que ese tema non se deu solucionado 
doutra forma. 

A señora concelleira Gemma V. López manifesta que debería avisarse á oposición cando veñan 
representantes doutras administracións en actos oficiais e tamén sería preciso que se tivera en conta 
á oposición cando se adquiren materiais como por exemplo os desfibriladores, para que a oposición 
que tamén representa a veciñanza estea informada e poida informar do que se adquire no Concello. 

O señor Alcalde manifesta que o normal é que cando veña un representante doutra 
administración se avise a todos os concelleiros polo que pide desculpas. 
 
 
 E non habendo máis asuntos que tratar, polo señor Alcalde declarouse finalizada a sesión 
sendo as quince horas do día ao principio indicado, levantándose a presente acta autorizada coa firma 
do señor Alcalde e de min, o Secretario, que dou fe. 
 


