
O Concello de Ames paraliza
dúas antenas de telefonía móbil
Ambas se estaban instalando sen licenza na zona de Milladoiro

E.A.R. 12/10/2007

O Concello de Ames ten
paralizadas nestes
momentos sendas
instalacións de antenas de
telefonía móbil en dúas
zonas de Milladoiro dado
que ambas carecían da
preceptiva licenza
municipal de obras. O
primeiro dos expedientes
abriuse fai semanas nunha zona da parroquia de Biduído, á que
pertence Milladoiro, principal núcleo urbano de Ames, que
recentemente superou a barreira dos dez mil habitantes. A
paralización das obras realizouse tras ter constancia de que a
empresa instaladora carecía dos permisos que debe conceder o
Concello para calquera tipo de obra.

O segundo caso destapouse o pasado luns, cando veciños da avenida
Rosalía de Castro denunciaron que no número 32 da rúa estábase
levantando a estrutura de cemento para posteriormente instalar nela
un repetidor de sinal para telefonía móbil. Tras a notificación veciñal,
axentes da policía local recibiron a orde da alcaldía amiense de
acudirse no lugar para comprobar as queixas veciñais e tomar as
oportunas medidas. Logo de constatar que os traballos carecían de
permiso municipal, o mesmo luns pola tarde ditouse unha orde de
paralización dos traballos. Na mañá de onte iniciouse un expediente
máis completo, idéntico ao que o Concello de Ames abriu pola
instalación sen licenza da antena que se pretendía instalar na
parroquia de Biduído, e que o Concello de Ames tamén ten
paralizada, provocando ao consecuente apertura dun expediente
sancionador.

Nestes momentos na zona de Milladoiro, concretamente na contorna
de Vilar de Calo, no límite entre o termo municipal de Ames e de Teo
tamén se está tramitando un expediente para a instalación dunha
antena de telefonía móbil. A diferenza dos dous casos anteriores,
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nesta terceira antena o Concello confirma que os solicitantes están
seguindo o proceso establecido, que pasa por informar a todos os
veciños potencialmente afectados polo proxecto, para que o coñezan
e poidan expor alegacións ao mesmo.

Demanda crecente

A proliferación de iniciativas para instalar antenas de telefonía móbil
en Milladoiro é consecuencia directa do incremento exponencial de
poboación que viviu este núcleo urbano nos últimos anos, o que
disparou o número de usuarios de telefonía móbil nunha das zonas
de maior densidade demográfica da área metropolitana.

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.

Polígono de Sabón, Arteixo, A CoruÑA (España)

R.M. da Coruña: tomo 2438 do Arquivo, Sección Xeral, folio 114 vto., folla C-2141. CIF: A-15000649.

Comercializa publicidade local:

Comercializa publicidade
nacional:

La Voz de Galicia. O diario máis lido de Galicia grazas á participación... http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_622...

2 de 2 05/10/2008 23:47


