
O Concello convoca un concurso
público para desmontar antenas
Son máis dunha ducia as instalacións de telefonía afectadas
cuxo procedemento chegou xa ata o final

Está en redacción o prego de condicións para contratar a
actuación contra os repetidores sen licenza documentación

La Voz 5/3/2008

O Concello decidiu ao fin
actuar contra as antenas
de telefonía móbil situadas
en distintos puntos da
xeografía compostelá que
carecen da
correspondente
autorización. Ata agora
eses aparellos viñeron
funcionando sen a
correspondente licenza, a pesar dos requirimentos de Raxoi. No
entanto, o Concello non procedeu a retiralas ata finalizado o
correspondente procedemento administrativo. Iso xa ocorreu.

«Vanse retirar todas as antenas que xa teñen ou procedemento
rematado», recalca a concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón. Son
instalacións que en ningún caso poden ser legalizadas. O contencioso
administrativo quedou resolto e non existe posibilidade de acudir a
máis vías.

Os técnicos de Urbanismo iniciaron a redacción do prego de
condicións para a convocatoria dun concurso de adxudicación da
eliminación desas antenas. O proceso xa está en marcha e a empresa
que resulte adxudicataria procederá a desmontar unha por unha os
elementos non legalizables. Segundo Mercedes Rosón, son máis
dunha ducia as que se atopan nesa situación.

Reclamacións

A erradicación deses mecanismos vén precedida dun longo ronsel de
reclamacións e denuncias veciñais contra o funcionamento ilegal dos
mesmos. Iso ocorreu especialmente en Teo, Touro e Os Concheiros,
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entre outros enclaves urbanos. A principal diana das súas protestas
foi o ex concelleiro Luis Tojo , que con todo sinalou publicamente que
a ordenanza había que cumprila ao ser aprobada unanimemente
polos grupos municipais. A permanencia das antenas fai que eses
veciños afectados móstrense escépticos ante o anuncio municipal.
Pero Rosón é clara ao insistir en que os procedementos chegaron a
termo.

As antenas cuestionadas atópanse situadas en colexios e centros
educativos, hospitais, locais sociais, parques públicos, etcétera.
Raxoi admite que estes procesos levan tempo e hai que cumprir os
pasos administrativos.
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