
                                                                                           

Moción dos Grupos PSdeG-PSOE e BNG de O Pino,
instando, o Concello de O Pino, a presentar novas

alegacións o proxecto Mineiro Touro-O Pino

Exposición de Motivos

Unha  vez  máis,  toda  a  oposición  do  Concello  de  O  Pino,  por
responsabilidade  e  atendendo  as  peticións  dos  nosos  veciños  e
veciñas, traemos a este Salón de Plenos unha moción relacionada co
proxecto de reapertura da antiga mina Touro – O Pino.

Sr.  Alcalde,  concelleiros  e  concelleiras  do  equipo  do  goberno,
créannos, non é a nosa intención caer na reiteración, o noso deber,
como membros desta corporación municipal, é defender os intereses
do noso Concello. 

A estas alturas, toda Galicia sabe que este proxecto non conta co
apoio  social  nin  político.  Falamos dun proxecto  polémico,  onde os
haxa, pero que segue co seu trámite administrativo. 

Cada semana que pasa, a poboación galega, vai  coñecendo novos
informes como o de  ICOMOS (organismo asesor da UNESCO), que
alerta das futuras e nefastas consecuencias que podería traer para o
Camiño de Santiago o complexo mineiro. 

Así mesmo, tamén coñecemos as contestacións que vén de dar Cobre
San  Rafael  o  informe  municipal,  é  dicir,  a  empresa  promotora,
confirma que, no hipotético caso da reapertura da Mina, se eliminan
varias infraestruturas e dotacións municipais, como;  un centro de
captación de auga;  un depósito e planta de tratamento;  un
miradoiro,  parte dunha senda, etc… E non debemos esquecernos
das futuras expropiacións de terreos para proceder ao desvío do leito
do  afluente  norte  do  Rego do Burgo,  e  todo  isto  a cambio de
nada. 



                                                                                           

Concluíndo, temos, encima da mesa, novos datos e documentos, e
polo tanto, os grupos da oposición de O Pino, entenden que se deben
presentar  novas  alegacións,  facendo  partícipes  das  mesmas  aos
nosos veciños e veciñas.  

Non solicitamos nada novo Sr.  Alcalde,  concelleiros  e concelleiras.
Esta moción demanda o que estipula o informe municipal encargado
por  vostedes.  Onde  se  indica  que  (textual):   a  documentación
modificada debe ser remitida de novo ao Concello de O Pino
para a súa avaliación e informe. 

Por todo iso, os grupos da oposición de O Pino, solicitamos ao Pleno
da Corporación a adopción do seguinte:

Acordo

O Concello de O Pino como, administración local, titular de dereitos e
intereses  individuais  e  colectivos,  e  tras  coñecer  os  novos
documentos  e  informes  relativos  á  Mina  Touro-O  Pino,  formulará
novas alegacións o proxecto mineiro. Fixando, mediante Bando, un
prazo  para  recoller  todas  aquelas  achegas  que  os  veciños/as
afectados consideren. Achegas, que se axuntarán as novas alegacións
municipais. 

    En O Pino, a 17 de decembro de 2018

        Asdo. Óscar Vilar Chento Asdo. José Luis Vidal Brocos
(Voceiro do PSdeG-PSOE de O Pino) (Voceiro do BNG de O Pino)

Sr. Alcalde – Presidente da Corporación Municipal de O Pino


