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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 28 DE SETEMBRO 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 oito de setembro 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 29 DE XUÑO DE 2018. 
 
 Remitida aos señores concelleiros a acta da sesión celebrada o día 29 de xuño de 2018 e non 
existindo desconformidade coa mesma, é aprobada por unanimidade. 
 
 
II.- CONTA XERAL 2017. 
 
 Dáse conta da formación da conta xeral correspondente ao exercicio 2017. 
 En trámite de aprobación provisional, pendente da súa exposición ao público, o Pleno, por oito 
votos favorables (do grupo municipal do PP), dúas abstencións (grupo do BNG) e un voto en contra 
(grupo do PSG-PSOE), acorda a súa aprobación provisional. 
 En explicación de voto pola señora concelleira Dª Gemma Verónica López, en representación 
do grupo do PSG-PSOE, manifesta que o seu voto en contra é porque existindo un aforro de preto de 
500.000 euros, debería de investirse en necesidades do Concello, entre elas a da asistencia social. 
 Polo señor Secretario explícase a problemática derivada da necesidade de que 
obrigatoriamente haxa superávit. 
 Polo señor concelleiro D. Xoán Antón Louzao, en nome e representación do grupo do BNG, 
maniféstase que esa cuestión foi imposta por un goberno do PP. 
 O señor Alcalde manifesta que é preciso cumprir coas normas e expresa que sempre se deu 
prioridade aos servizos sociais. 
 
 
III.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE PERÍODO MEDIO DE PAGO E OUTROS. 
 
 Polo Secretario-Interventor dáse conta do cálculo do período medio de pago correspondente 
ao segundo trimestre que queda fixado en 2,07 días de media. 
 Así mesmo, dáse conta do cumprimento da regra do gasto e de estabilidade orzamentaria. 
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IV.- MODIFICACIÓN BASE 17 DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO. 
 
 Dáse conta da proposta de modificación da base 17 de execución do orzamento no sentido de 
fixar o soldo bruto correspondente á dedicación exclusiva do Alcalde en 41.416,06 euros, que ven 
establecido como máximo na disposición adicional trixésimo quinta da Lei de orzamentos do Estado 
para o ano 2018. 
 Por D. Xoán A. Louzao, en representación do grupo do BNG, maniféstase que o seu voto será 
en contra porque o límite marcado na lei é un máximo e non implica que sexa obrigatorio, 
especificando que non entende este cambio cando xa estamos no final do exercicio económico 
tratando de actualizar ata o último euro. 
 Así mesmo, manifesta que se trata dun traballo que ten responsabilidade que debe ser 
retribuída especificando que no tramo de poboación o salario podería fixarse en 35.000 euros, 
reiterando que non ten ningún sentido facelo cambio nestes momentos do exercicio económico, e 
especificando que en todo caso non é obrigatorio. 
 Por Dª Gemma Verónica López, en nome e representación do grupo do PSG-PSOE, maniféstase 
que polo señor Alcalde comentouse cando lles informou desta subida de seu soldo, que levaba como 
10 anos co mesmo conxelado, e escoitoulle dicir tamén pola súa parte que ao persoal da función 
pública se lle aplicaba tamén un incremento salarial este ano. Con ilo quere expoñer varias 
puntualizacións: 

- Ao persoal da función pública non só lle conxelaron o soldo senón que tamén lles foron 
recortadas as retribucións en conceptos que viñan percibindo ata a data (pagas extras, lles 
retiraron o complemento específico). 

- Para este persoal da función pública, no exercicio do ano 2018, o incremento salarial será do 
1,75 por cento máis uns 300 euros en paga única para empezar a recuperar o que perderon. 
En base a isto, non entende porque o señor Alcalde pretende subirse o seu salario por encima 
do pactado para o ano 2018 aos traballadores deste país. 

- Considera entón que nun concello subvencionado onde non hai ningunha creación de 
emprego, onde o investimento en servizos sociais non se incrementa, entre outras moitas 
cousas, este aumento de soldo que o señor Alcalde propón executar, parécelle abusivo e 
desproporcionado.  
É por iso, que o seu voto é en contra. 
O señor Alcalde manifesta que efectivamente estase a propoñer o máximo que establece a lei 

especificando que lle parece pouco para o traballo que se está a desempeñar e que certamente hai 
que mellorar moito máis os servizos, facendo referencia aos servizos sociais, como unha mellora 
conseguida. 

Sometido a votación, o Pleno, por oito votos a favor (grupo do PP) e tres en contra (grupos do 
PSG-PSOE e BNG), acorda modificar a base 17 de execución do orzamento no sentido de fixar en 
41.416,06 euros o salario bruto anual correspondente á dedicación exclusiva do Alcalde, conforme as 
táboas establecidas na disposición adicional trixésima quinta da Lei de orzamentos do Estado para o 
exercicio 2018, con efectos de 1 de xaneiro. 
 
 
V.- MODIFICACIÓN ORDENANZA TAXA DE ABASTECEMENTO DE AUGA. 
 
 Dáse conta da proposta de modificación da ordenanza reguladora do servizo de 
abastecemento de auga, para adaptar a taxa pola prestación do servizo á variación do IPC no período 
decembro-2016/decembro 2017, que ascende segundo o INE ao 1,10 por cento. 
 Dáse conta, así mesmo, do informe favorable da Comisión de Facenda á aprobación da 
mencionada modificación da ordenanza. 
 Vistos os antecedentes, o Pleno, por unanimidade dos membros presentes, acorda: 
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  Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza reguladora do servizo de 
abastecemento de auga a domicilio, que transcrita na súa literalidade coa introdución das 
modificacións propostas di: 
 “Artigo 1.- De conformidade co previsto no artigo 17 do R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais este Concello  establece a 
Taxa polo subministro de auga que se rexerá pola presente Ordenanza. 
 Artigo 2.º- As concesións de auga faranse aos propietarios de fincas urbanas, aos arrendatarios 
ou a calquera usuario, sempre que estean autorizados para introducir a auga nos edificios que ocupan 
polos donos dos mesmos. 
 Artigo 3.º- As concesións faranse a título persoal, previo pago das tarifas vixentes. 
 Artigo 4.º- Non se farán concesións gratuítas aos particulares, corporacións, institucións,  
organismos oficiais ou outros similares. 
 Artigo 5.º- A auga  subministrarase mediante contador, que medirá en volumes a cantidade 
consumida, que será a que o abonado deba pagar segundo as taxas desta Ordenanza, partindo dun 
mínimo igual para tódolos usuarios. 
 Artigo 6.º- As concesións de auga serán para usos domésticos ou industriais, entendéndose 
por tales: bebida, preparación de alimentos, limpeza, aseo persoal e outras similares. 
 Artigo 7.º- As concesións de auga coa rede xeral serán autorizadas pola Xunta de Goberno 
Local, previa solicitude do interesado, e serán realizadas única e exclusivamente polo persoal 
encargado de dita xestión polo Concello. 
 Artigo 8.º- Desde a peza de toma colocada no ramal correspondente da rede do 
abastecemento, a instalación farase polo Concello, sendo de conta do  abonado o custo 
correspondente da instalación e conservación. 
 Artigo 9.º- O Concello, en evitación de abusos, poderá exercer unha vixilancia sobre tubaxes, 
aparatos de condución e media de auga. O persoal encargado do servizo de augas estará autorizado 
para entrar nas fincas e inspeccionar e practicar os recoñecementos que xulguen convenientes. 
 Artigo 10.º- Tódalas concesións faranse polo sistema de contador, podendo os abonados 
establecer no interior das súas fincas, despois do contador, o número de billas que consideren 
convenientes. 

Artigo 11.º- O contador de auga será propiedade do abonado, convenientemente verificado 
pola Delegación de Industria da Provincia. 
 Artigo 12.º- En cada toma de auga  instalarase unha chave de paso, que só poderán manexar 
os encargados do servizo. Os abonados faranse cargo dos gastos de conservación e reparación de dita 
chave. En caso de avaría na toma de auga, o Concello poderá ordenar o seu precintado de forma 
temporal. 
 Artigo 13.º- Os usuarios no poderán vender nin ceder gratuitamente a auga a terceiras persoas, 
aínda que sexa para dedicar ó  mesmo uso para o que se ten concedida. 
 Artigo 14.º- As concesións de auga van unidas ás fincas que as desfrutan, non podendo, por 
tanto, transferirse dunha a outra, nin en parte nin na súa totalidade. 
 Artigo 15.º- Os abonos comezarán a contar desde o día no que empece  a correr a auga pola 
tubaxe do abonado. 
 Artigo 16.º- O usuario poderá causar baixa cando o desexe, solicitando nas oficinas municipais 
a baixa correspondente, momento no que  procederán os encargados do servizo a cortar o 
subministro. 
 Artigo 17.º- O abonado ou os seus herdeiros serán responsables do pago da cota. No caso de 
baixa, o pago terá efecto ata o primeiro día do mes seguinte. 
 Artigo 18.º- A tarifa da auga ten un mínimo mensual de consumo de dez metros cúbicos. 
 Artigo 19.º- No caso de avaría do contador, durante o tempo no que estea inutilizado  
calcularase o consumo en base ó gasto habido na mesma finca en igual época dos anos anteriores. Esta 



 

4 

 

circunstancia  notificarase ó abonado por escrito, dándolle un prazo de 15 días para solicitar o cambio 
de contador, e a substitución correrá por conta do abonado. 
 Artigo 20.º- Os abonados que alteren o funcionamento dos contadores para obter un maior 
volume de auga do que os aparatos sinalan, pagarán una multa de trinta euros, e ademais, o triplo da 
tarifa mensual a partir do día no que os empregados do servizo efectuaron o último control ata que se 
advertiu o  fraude. 
 Artigo 21.º- A falta de pago do recibo trimestral leva consigo a suspensión automática do 
subministro de auga sen previo aviso ó usuario. Igualmente,  suspenderase o servizo en caso de que 
fora negada a entrada no domicilio ó encargado das visitas de inspección oficial. 
 Artigo 22.º- As solicitudes para conectar na rede xeral do abastecemento de auga potable 
dirixiranse á Alcaldía e pasarán á aprobación da Xunta de Goberno Local, sendo de conta do solicitante 
o  importe dos materiais, as obras de apertura e peche de gabias, colocación de tubaxes arqueta para 
rexistro. Tódalas obras necesarias serán realizadas polos encargados do servizo de augas no seu caso. 
 Artigo 23.º- Os recibos  pagaranse trimestralmente de acordo coas indicacións do contador. 
 Artigo 24.º- Os abonados serán responsables dos danos ou prexuízos que a existencia das 
tubaxes poida causar a terceiros. 
 Artigo 25.º- Se o caudal das augas experimentara variacións por razóns climatolóxicas ou 
outras de forza maior, non darán dereito esta circunstancia aos abonados para que reclamen cantidade 
algunha a título de indemnización polos danos sufridos. 
 Artigo 26.º- Cando o abonado observe variacións ou deficiencias no subministro, deberá dar 
conta con rapidez ao Concello ou ao servizo de augas. 
 Artigo 27.º- Cando as circunstancias técnicas ou climatolóxicas así o impoñan, pola Alcaldía  
poderase cortar o subministro ou regular o seu uso de forma temporal. 

Artigo 28.º- A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a fixada na tarifa seguinte: 
 - mínimo ata 30 m3 por abonado ao trimestre..: 0,4369 €/m3    
 - de 31 m3 a 45 m3 por abonado ao trimestre...: 0,5041 €/m3    
 - máis de 45 m3 por abonado ao trimestre.......: 0,6720 €/m3    
 Estas tarifas incrementaranse conforme ao establecido na lei co IVE que corresponda en cada 
momento. 
 Disposición final.- A presente modificación  da Ordenanza entrará en vigor o día da súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse a partir do día primeiro de xaneiro 
de 2018, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.” 

 Segundo.- Publicar no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia o 
anuncio de aprobación da modificación da ordenanza polo prazo de 30 días ao obxecto de que se 
poidan presentar as reclamacións que se estimen oportunas e se poida examinar o expediente polos 
interesados, de conformidade con establecido no artigo 17 do R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 
 Terceiro.- Finalizado o período de exposición pública, resolveranse as reclamacións que se 
houberan presentado, aprobando a redacción definitiva da ordenanza. No caso de que non se 
houberan presentado reclamacións entenderase definitivamente adoptado o acordo, publicándose, 
en todo caso, no Boletín Oficial da Provincia o texto íntegro da ordenanza.  
 Cuarto.- Autorizar ao señor Alcalde para a execución e tramitación do presente acordo. 
 En explicación de voto, pola concelleira Dª Gemma Verónica López maniféstase que aínda que 
recoñece que debe procederse á subida segundo o IPC o abono da taxa da auga pode ser un problema 
para moitas familias, preguntando se se contemplan axudas para familias necesitadas que lles vai a 
prexudicar esta subida, polo que é preciso saber se se ten presentado algunha partida económica para 
facer fronte a estas necesidades e a afrontar calquera imprevista económico que redunde en mellorar 
a súa maltratada economía. 
 O señor Alcalde manifesta que a subida do IPC é a esixida no contrato coa empresa, 
especificando que no caso de que exista un problema deste tipo, co informe dos servizos sociais, non 
se cobra, especificando que de darse unha situación como esa actuaríase e que el mesmo pagaría do 
seu bolsillo se fose necesario. 
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VI.- PROPOSTA DE DÍAS FESTIVOS LOCAIS 2019. 
 
 Polo grupo de goberno propóñense o día 22 de abril, luns de Pascua, e o 24 de xuño, San Xoán, 
como días festivos de carácter local; o Pleno, por unanimidade, acorda dar a súa aprobación á 
proposta. 
 Polo señor Alcalde maniféstase que de esixirse un día como suplente, propoñeríase o Martes 
de Carnaval. 
 
 
VII.- MOCIÓNS DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG. 
 
 7.a).- Moción sobre compensacións económicas polos danos causados polos encoros: 

Dáse conta da proposta do grupo do BNG que textualmente di: 
 “O río Ulla é o patrimonio natural máis importante que, ademais de moldear a fisionomía e a 
paisaxe do concello de touro, representa un activo dun valor incalculable, un recurso para actividades 
que xeran beneficio económica e un espazo para desenvolver actividades lúdicas e de lecer. 
 A principal agresión que sufre este río é a derivada da construción de varios encoros no seu 
curso. Dous destes encoros, que se ubican no noso concello, supuxeron a eliminación de terreos 
agrícolas e forestais, o deterioro ambiental, a destrución de actividades ligadas ao río, a proliferación 
deliñas eléctricas, etc, ademais de supor, tamén un impacto económico negativo. 

Estes efectos non só se deixan notar na zona anegada senón que se prolongan máis alá das 
presas moitos quilómetros augas abaixo: Cambios no réxime de caudais, diminución da riqueza 
piscícola, deterioro da calidade das augas, etc. 
 De feito, no pasado mes de xullo puidemos observar como as augas do Ulla baixaban toldadas 
como consecuencia do arrastre dos sedimentos que se van depositando no fondo dos encoros. Esta 
situación mantívose durante varios días polo que, aínda que é difícil determinara e cuantificar calee 
son os efectos directos sobre a biodiversidade fluvial, si que é evidente que vai ser afectada, 
especialmente os salmónidos, xa que estes sedimentos colmatan o leito do río destruíndo os 
frezadoiros onde estas especies se reproducen. 
 Observamos pois que a construción destes encoros destruíu un patrimonio público, eliminou 
terras agrícolas e forestais, modificou o clima polo aumento das  néboas no seu entorno pero non xera, 
pola contra, ningún beneficio que compense minimamente todos os danos que xera. Nin redución da 
factura eléctrica, nin sequera mellora no subministro como puidemos comprobar con temporal de 
febreiro de 2017 onde foron as aldeas máis próximas aos mesmos as que tiveron máis días sen 
subministro eléctrico. 
 A Lei 15/2008 establece o impostos sobre o dano medioambiental causado por determinados 
usos e aproveitamentos de augas encoradas. Este imposto de carácter autonómico destina a 
recadación á protección de recursos naturais, conservación e restauración do patrimonio natural 
fluvial, recadación que non redunda directamente nos concellos onde se se asentan estes 
aproveitamentos xa que é a Xunta de Galicia a destinataria deste gravame. 
 O que si resulta evidente é que este importe recoñece os danos que producen os encoros e de 
aí o seu carácter finalista de compensar en parte os danos que este provocan. 
 Parece pois de toda lóxica que os concellos directamente afectados, que son os que soportan 
todos os efectos antes mencionados, reciban compensacións económicas que palíen estes impactos. 
 En base ao exposto, o Grupo Municipal do BNG, solicita do Pleno da Corporación municipal a 
adopción do seguinte acordo: 
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 Solicitar á Xunta de Galicia e as empresas propietarias dos encoros de Touro e Brandariz (saltos 
1 e 2) no río Ulla, a creación dun convenio no que se fixen compensacións económicas para o concello 
de Touro por todos os danos que ocasionan este aproveitamentos. Este convenio a realizar entre o 
Concello de Touro, as empresas propietarias e a propia Xunta de Galicia, deberá fixar as cantidades 
económicas que cada unha das empresas propietarias aportará anualmente ao concello.” 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao manifesta que se trata de compensar o dano 
medioambiental que se está a producir polos encoros, por canto que a Xunta ven de cobrar o canon 
dos mesmo sen que repercuta no Concello, especificando que existen outros concellos que teñen en 
marcha esta cuestión como poden ser Caldas, Cuntis e Moraña, poñendo de manifesto que son 
precisamente as aldeas do lado dos encoros as que sofren máis apagóns de luz. 
 O señor Alcalde contesta que os saltos están a pagar o IBI e máis o IAE e o que xa quitamos do 
convenio aínda que non están a pagar todos os que se comprometeron, especificando que lle parece 
perfecto solicitalo, aínda que veremos se se pode facer. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que se trata de conseguir un convenio a tres bandas. 
 O señor Alcalde manifesta que de todos modos trátase dunha tasa que non se pode recadar 
polos concellos. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que é preciso conseguir que o canon reverta no concello. 
 O señor Alcalde manifesta que está de acordo en solicitalo e intentalo. 
 Sometido a votación, o Pleno, por unanimidade, acorda solicitar á Xunta de Galicia e as 
empresas propietarias dos encoros de Touro e Brandariz (saltos 1 e 2) no río Ulla, a creación dun 
convenio no que se fixen compensacións económicas para o concello de Touro por todos os danos que 
ocasionan este aproveitamentos. Este convenio a realizar entre o Concello de Touro, as empresas 
propietarias e a propia Xunta de Galicia, deberá fixar as cantidades económicas que cada unha das 
empresas propietarias aportará anualmente ao concello. 
 
 7.b).- Moción sobre presentación de alegacións as contestacións da empresa aos informes 
sectoriais: 

 Dáse conta da proposta do BNG en relación coa tramitación das contestacións da empresa aos 
informes sectoriais que textualmente di: 
 “En agosto de 2017 publicouse a solicitude da empresa Cobre San Rafael SA para a apertura 
da mina de cobre nos concellos de Touro e O Pino. Durante o período de exposición pública este 
concello presentou alegacións a este proxecto. 
 Dentro do procedemento administrativo que sigue este proceso, a empresa ven de entregar 
as súas contestacións aos informes sectoriais que foron emitidos por diferentes departamentos da 
Xunta de Galicia. 
 Estes informes sectoriais puxeron de manifesto as enormes carencias de información e 
documentación das que adolece o proxecto e deixaban ben as claras os enormes impactos ambientais 
que xeraría esta actividade así como os efectos negativos sobre as actividades agrícolas e forestais e 
sobre a saúde, concluíndo que de levarse a cabo este proxecto existiría un risco moi alto para a 
poboación e o medio ambiente. 
 No pleno do 29 de xuño de 2018 aprobouse unha moción presentada polo BNG e emendada 
polo grupo do PP na que se solicitaba á Xunta de Galicia a denegación da solicitude de apertura da 
mina por poñer en risco a saúde da veciñanza de Touro e haber risco de contaminación do medio 
ambiente e das augas. 
 Con estes antecedentes resulta fundamental coñecer cales son as contestacións que a 
empresa fai a estes informes, como resolve a carencia de documentación da que adolece o proxecto e 
que medidas propón agora para eliminar todos eses riscos e todos eses impactos que se puxeron en 
evidencia dende o primeiro momento e que non se recollían no proxecto orixinario. 
 En base ao exposto, o Grupo Municipal do BNG, solicita do Pleno da Corporación Municipal a 
adopción dos seguintes acordos: 
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1. Solicitar por parte do concello copia deses informes emitidos pola empresa e se proceda a 
presentar alegacións aos mesmos previo a emisión da Declaración de Impacto Ambiental 
preceptivo. 

2. Solicitar á Consellería de Industria que faga públicos eses informes para que poidan ser 
coñecidos e que calquera persoa ou asociación interesada poida presentar alegacións.” 

O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao manifesta que se trata de ter coñecemento da 
contestación da empresa Cobre San Rafael aos informes sectoriais, posto que o Concello e o máis 
interesado, especificando que non lle vai a gustar ao Alcalde algunha cuestión como a alternativa que 
propoñen os veciños de Arinteiro para o abastecemento da auga. 

O señor Xoán A. Louzao segue manifestando que non se recollen alternativas viables e di 
cousas como atribuírlle unha suposta importancia científica a non recuperación dos ríos, tratando de 
xustificar a súa proposta con, por exemplo, balsas de decantación e un humedal reactivo. 

O señor Alcalde manifesta que hai que ver se se están a cumprir os requisitos e noutro caso 
darlle outra volta. 

 O señor concelleiro D. Xoán Louzao manifesta que os informes sectoriais están todos 
presentados e que agora sería preciso presentar alegacións á contestación da empresa. 

 O señor Alcalde manifesta que segundo ten entendido aínda falta un informe sectorial. 
O señor Xoán A. Louzao manifesta que os informes están todos, e que é preciso facer 

alegacións posto que calquera alegación sería aceptada por Industria, especificando que o Concello 
non pode deixar de facer alegacións que é o máis interesado, debendo todo o mundo ter acceso as 
contestacións das empresas, poñendo como exemplo a Río Tinto en Andalucía, onde se paralizou o 
expediente porque adolece do erro de non someterse a exposición pública. 

O señor Alcalde manifesta que o proxecto ten que ser exposto outra vez especificando que 
está de acordo coa proposta. 

Dª Gemma Verónica López, en nome e representación do grupo do BNG, manifesta que está 
de acordo e apoia a moción que trae a esta mesa o Bloque Nacionalista Galego, en canto á esixencia 
dos informes presentados pola empresa, en contestación aos informes sectoriais dos distintos 
departamentos da Xunta de Galicia, contra o proxecto publicado no seu día para a reapertura da mina. 

Anque bota en falta o plan de rexeneración da mina antiga, que ata o día de hoxe non se 
presentou, por tanto as augas seguen contaminadas mentres non se presente un plan serio para a 
rexeneración das augas e todo o que a antiga mina deteriorou. 

Sometido a votación, o Pleno, por unanimidade, acorda: 
1. Solicitar por parte do concello copia deses informes emitidos pola empresa e se proceda a 

presentar alegacións aos mesmos previo a emisión da Declaración de Impacto Ambiental 
preceptivo. 

2. Solicitar á Consellería de Industria que faga públicos eses informes para que poidan ser 
coñecidos e que calquera persoa ou asociación interesada poida presentar alegacións. 

 
 
VIII.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
 Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao pregúntase pola denuncia formulada polo BNG en 
relación coa realización de novos sondaxes no Concello, especificando que a un veciño estivéronlle 
facendo buratos na súa leira e dixéronlle que era da universidade e con posterioridade que estaban 
facendo sondaxes. 
 Polo señor Xoán A. Louzao pregúntase se se procedeu á paralización das mencionadas 
sondaxes. 
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 O señor Secretario da conta do expediente instruído neste caso coa paralización das sondaxes, 
especificando que Cobre San Rafael ten contestado dicindo que non se realizara sondaxe algunha no 
Concello de Touro. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que segundo os seus informes, estanse a facer sondaxes tal 
e como ten relatado o veciño do Concello. 
 O señor Xoán A. Louzao pregunta pola obra que se está a realizar e que afecta ao río Portapego, 
e da que se estiveron sacando auga en cisternas e leváronse para as cunetas, cando debería de volver 
ao río, especificando que non se está a referir ao proxecto que está pendente de autorización de Augas 
de Galicia. 
 O señor Alcalde manifesta que a obra pendente de autorización non se ten iniciado e que da 
que fala o señor Xoán Louzao, o técnico de Augas de Galicia expresou que debería facerse máis obra 
para desatascar o río. 
 O señor concelleiro de obras D. Jesús Martínez manifesta que levárona a unha leira, pero que 
el díxolles que a levaran ao río. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que non pon en dúbida a obra, pero que a auga debe volver 
ao mesmo río e non tirala nas cunetas. 
 O señor Alcalde manifesta que esa é unha cuestión do contratista. 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao pregunta polas medidas que se teñen tomado en 
relación aos olores da empresa TEN, especificando que debería de habilitarse un libro rexistro de 
queixas con respostas nunha hora, preguntando se existe ese libro ou se se puxo en práctica. 
 O señor Alcalde responde que hai que saber que ten que levar ese libro. 
 O señor Xoán A. Louzao pregunta se se vai a levar o libro rexistro. 
 O señor Alcalde manifesta que se quere que sexa o concello o responsable, os demais fan as 
leis e os concellos son os que se quedan cos problemas. 
 Polo Secretario dáse conta do escrito remitido á Xunta en relación co tema solicitando a 
implementación do libro rexistro. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que en marzo do ano 2017 polo Pleno aprobouse iniciar 
trámites para esixir ás eléctricas unha taxa polo voo sobre o solo de titularidade municipal, e non se 
teñen noticias despois de ano e medio, preguntando se se fixo algo sobre o tema. 
 O señor Alcalde contesta que se empezou con ese tema pero non se dou sacado adiante, posto 
que a lei está de parte das eléctricas e parece difícil de levar a cabo, pola oposición das empresas. 
 O señor Xoán A. Louzao pregunta entón a que conclusións se ten chegado con este asunto. 
 O señor Alcalde manifesta que le e máis pesado que as empresas eléctricas nestes temas. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que xa hai sentenzas xudiciais a favor dos concellos. 
 O señor Alcalde manifesta que o dereito sempre ven do revés. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que é preciso preguntarlle aos concellos sobre como teñen 
conseguido esta taxa. 
 O señor Alcalde contesta que a Deputación tamén pode asesorar nesta cuestión, polo que se 
pode preguntar á mesma. 
 O señor Xoán Louzao pregunta por un edicto do mes de agosto no que se especificaba que non 
se colocaran carteis nos sinais de tráfico, preguntando así mesmo se tamén morreu a iniciativa de 
poñer paneis nas parroquias para a colocación da cartelería. 
 O señor Alcalde contesta que se vai poñer, que xa se ten pedido orzamento e que se poñerán 
antes das eleccións municipais. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que se trata de que se habiliten sitios para a colocación de 
cartelería para todos posto que o acordo era xenérico. 
 O señor Xoán A. Louzao fai o rogo sobre o cambio de fibra óptica, expresando que debería 
afectar a todo o concello. 
 O señor Alcalde contesta que se está a implantar en Fonte Díaz e Quintás en Prevediños de 
momento, expresando que non sabe porque se empezou por aí, pero que pouco a pouco irase 
implantando en todo o concello, que no ano 2018 tería que estar conectado Fonte Díaz. 
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 O señor Xoán A. Louzao pregunta en relación coa problemática dos cans soltos, se o concello 
está xa incluído en Bando posto que hai unha iniciativa na Deputación. 
 O señor Alcalde contesta que xa está incluído o concello en Bando pero que se sae outra opción 
pode cambiarse, especificando que os cans sen microchip serán os problemáticos. 
 O señor Xoán A. Louzao fai o rogo de que as porterías e canastas das pistas do polideportivo 
de Fonte Díaz se ancoren ao chan. 
 O señor Alcalde manifesta que xa o están facendo. 
 Así mesmo, o señor Xoán A. Louzao fai o rogo de que se instale unha canasta de minibasket. 
 Polo señor Alcalde contéstase que se instalará. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que é preciso que se limpe a liña que vai de Portodemouros 
a San Caetano, na zona de Xondo. 
 O señor Alcalde contesta que normalmente téñena limpa pero que haberá que facer unha 
visita. 
 O señor Xoán Louzao pregunta pola nova ruta de Eurovelo, especificando que é unha 
oportunidade para o Concello, requirindo que se explique por onde vai pasar, manifestando que é 
necesario que haxa infraestruturas como albergues, etc, para potenciar este camiño polo que sería 
preciso reunir as parroquias para invitalas a facer infraestruturas, potenciando este camiño como unha 
ruta alternativa ao camiño francés, solicitando que o Concello se implique nesta cuestión. 
 O señor Alcalde manifesta que o Concello xa se ten implicado moito con Camiño do Holandés, 
que ten saído da nada. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que é preciso reunir a xente para explicarlle cun técnico, se 
é preciso, a maneira de levar a cabo iniciativas como por exemplo casas de turismo rural. 
 O señor Alcalde manifesta que en todo caso a implantación do tema do Eurovelo vai para 
bastante tempo. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que é preciso adiantarse ao que vaia a vir. 
 Pola señora concelleira Dª Sandra Beis, en nome do grupo do BNG, maniféstase que está a 
haber un xuízo pola devolución do Pazo de Meirás (os 19 de Meirás), que foi promovido pola Fundación 
Franco contra uns cidadáns que defenden o patrimonio de todos, algo inusual na Unión Europea, 
demandas por delito de danos, odio, contra o honor, etc, cando as actuacións dos denunciados foron 
de forma pacífica, pola devolución dun ben de carácter institucional polo que pide o apoio do Concello 
para instar a devolución do Pazo de Meirás e rexeitamento do xuízo polas actuacións pacíficas duns 
cidadáns, entre eles algún veciño do Concello. 
 O señor Alcalde manifesta que se pode facer unha declaración institucional, sacando unha nota 
de prensa asinada polos grupos do Concello. 
 A señora concelleira Dª Gemma Verónica López, en nome e representación do grupo do PSG-
PSOE, pregunta ao señor Alcalde sobre a Ruta do Holandés (como xa se fixo noutra sesión plenaria), 
manifestando que é necesario incorporar a ruta nos países por onde pasa e que é positivo que se selen 
credenciais, pero mellor sería comprometerse a incluíla para eses fins no Xacobeo 2021, que 
potenciaría enormemente a ruta e tamén as infraestruturas das que falaba o grupo do BNG. 
 O señor Alcalde contesta que realmente a ruta inventouse no Concello de Touro e que a Xunta 
agora vaino a chamar Eurovelo, con sinalización nas estradas, que nese sentido xa nos adiantamos e  
que a Xunta vai a poñer a ruta dentro do Camiño, unha cousa levará a outra, pero neste caso coa 
especialización das bicicletas. 
 A señora concelleira Dª Gemma Verónica López manifesta que se ten feito unha denuncia a 
Sanidade polos olores destes días e pregunta ao señor Alcalde se sabe algo do tema. 
 O señor Alcalde contesta que alguén debeu de denunciar pero que non ten ningún 
coñecemento, que se trata dos olores dos puríns e que ao Concello non chama ninguén por ese asunto. 
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 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. 
 
 


