
 

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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO O DÍA 14 DE DECEMBRO 
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 trinta minutos 
do día catorce de decembro 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 28 DE SETEMBRO DE 2018. 
 
 Remitida aos señores concelleiros a acta da sesión celebrada o día 28 de setembro de 2018 e 
non existindo desconformidade coa mesma, é aprobada por unanimidade. 
 
 
II.-CONTA XERAL 2017 
 
 Dáse conta da tramitación do expediente da conta xeral correspondente ao exercicio 2017 con 
toda a documentación incorporada á mesma, informes preceptivos e publicación da mesma no BOP 
de data 16 de outubro de 2018 sen que se presentasen alegacións á mesma. 
 Vistos os antecedentes, o Pleno, por oito votos a favor (grupo municipal do PP), dúas  
abstencións (do grupo municipal do BNG) e un voto en contra (do PS de G-PSOE), acorda aprobar a 
Conta Xeral correspondente ao exercicio 2017, sendo o seu resumo o seguinte: 
 ACTIVO........................................................................................... 17.000.863,55 € 
 PASIVO........................................................................................... 17.000.863,55 € 
 
 
III.- PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ 2019. 
 
 Dáse conta da tramitación do Plan de obras e servizos (Plan único de concellos) POS+ 2019, no 
que se recollen os proxectos a incluír no Plan, que foi informado favorablemente pola Comisión de 
Obras, Servizos e Urbanismo. 
 Polo concelleiro D. Alfredo Souto faise referencia a que o lugar de Eirexe non existe en Calvos 
e se se sitúa en Calvos a obra quedaría partida en dous proxectos o que non ten ningunha lóxica, pois 
habería dous contratistas facendo a mesma obra. 
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 O señor Alcalde unha vez cotexados os distintos proxectos manifesta que a obra denominada 
como Eirexe non está localizada en Calvos senón en Foxás. 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao, en nome e representación do grupo do BNG, manifesta 
que as obras están ben, e son necesarias, pero coma sempre sobra asfalto e fanse pequenos parches 
parciais, especificando que é preciso empezar a planificar o Concello, e realizar investimentos noutras 
cousas posto que existen ata 15 casos distintas nas que se pode investir; polo que avoga por unha 
planificación clara, investindo a financiación do Plan noutras cousas, anunciando o voto do seu grupo 
en contra. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que a votación do seu grupo será contraria ao Plan polo 
exposto e non porque estea en contra das obras, dos que nalgúns casos están de acordo e noutras 
non. 
 O señor Alcalde manifesta que hai moitas estradas que están abandonadas no medio das 
aldeas e outras que conectan coas parroquias tamén abandonadas, especificando que non se pode 
investir todo en aglomerado porque é imposible polo custo que supoñen. 
 A señora concelleira Dª Sandra Beis manifesta que por exemplo a estrada vella de Fao a 
Novefontes está moi deteriorada e é moi utilizada polos veciños. 
 O señor Alcalde manifesta que nese caso hai unha boa estrada que une as dúas parroquias. 
 A señora Sandra Beis manifesta que se utiliza mías a estrada vella, que está deteriorada e 
necesita un arranxo. 
 O señor Alcalde contesta que hai casos urxentes, por exemplo en Prevediños, e a de Fao está 
en bo estado, existindo unha boa estrada de acceso. 
 O señor concelleiro D. Jesús Martínez manifesta que a outra estrada tamén habería que 
ancheala. 
 Por Dª Sandra Beis manifesta que pola estrada nova non pasa ninguén, reafirmando a 
necesidade de ancheala. 
 O señor Alcalde manifesta que os medios son limitados e que e preciso investir non soamente 
nunha obra en concreto senón tamén noutras actuacións como as sendas e as estradas en mal estado. 
 A señora concelleira Dª Gemma V. López de Fuentes manifesta que desde a Agrupación 
socialista de Touro quere agradecer e recoñecer a importante achega que desde a Deputación da 
Coruña se está levando a cabo co Plan único que hoxe nos trae a este pleno. 
 Sen dúbida, sen ningún xénero de dúbida, cree que é prioritario comezar recordando a este 
órgano, que, gracias aos fondos da Deputación da Coruña, o Concello de Touro pode levar a cabo estas 
obras que aquí se presentan e, o máis importante, como estime oportuno. 
 Este plan da a posibilidade de mellorar o firme das estradas, de mellorar tamén a seguridade 
viaria, a través da realización e trazado de sendas peonís, de ampliar o saneamento nalgunha parroquia 
como Bama. 
 Ademais, pon en valor, a obxectividade de criterios que a Deputación demostrou na 
distribución do mesmo, concedendo as achegas a todos e cada un dos concellos, coas mesmas 
condicións, con idéntica liberdade de disposición dos fondos, sexa quen sexa o partido que goberne. 
Agora ben, por outro lado, dicir, como en moitas outras ocasións, que pensa, que está convencida que 
os compañeiros do BNG terán unha idea similar, que o señor Alcalde comete un erro cando volve a 
prescindir de novo dos portavoces da Corporación do Concello de Touro, que representan unha parte 
da poboación do mesmo, para decidir sobre a elección das obras necesarias. 
 Todas as obras, as melloras viarias, son sempre fundamentais para a calidade de vida e a 
seguridade de cada veciño e veciña, e o noso apoio é absoluto ao plan da Deputación, tal como acaba 
de reflectir, pero dado que señor Alcalde non contou co partido socialista de Touro para a toma de 
decisión das obras que aquí nos trae, ela non se vai opoñer á realización de ningunha, ao contrario, 
pero como non puido aportar nada, non contou o señor Alcalde con ela para a realización; ela houbera 
incluído a mellora da accesibilidade que axude a persoas con mobilidade reducida (vivimos nun 
concello onde a xente maior é predominante), remataría sendas peonís que están sen terminar, parece 
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como se foran feitas a cachos, dicíndoo en modo coloquial, e en base a todo isto o seu voto é a 
abstención. 
 Apuntar tamén que a pesar de que o señor Alcalde está lexitimado cunha maioría absoluta e 
iso conleva que non posúe a obrigación de poñer en coñecemento estes proxectos na súa fase de 
preparación, si que cree que diría moito o seu favor se empezara a contar seriamente con toda a 
corporación, que , sen atención ao color, representan lexitimamente a toda a veciñanza, e pode ser a 
mellor maneira de ter en conta os intereses de todos. 
 O señor Alcalde manifesta que a Deputación ten a obriga de investir o diñeiro nos concellos 
posto que é un mediador que distribúe os fondos segundo unhas bases, facendo fincapé en que este 
ano baixaron en 140.000 euros as achegas ao Concello de Touro 
 Dª Gemma V. López manifesta que se trata de poñer de manifesto que a Deputación realiza 
con criterios obxectivos o reparto de fondos e que se debe contar coa oposición na realización do plan. 
 O señor Alcalde reitera que se trata de fondos dos concellos que deben repercutirse nos 
concellos, especificando que a Deputación, neste caso, e quen fai o reparto pero nada máis. 
 Dª Gemma V. López manifesta que non se trata soamente de repercutir determinados fondos, 
senón de que se repartan de maneira obxectiva. 
 O señor concelleiro do BNG, D. Xoán A. Louzao, manifesta que efectivamente existe un criterio 
obxectivo no reparto e non se atribúen arbitrariamente coma noutros casos, poñendo de manifesto 
que iso non impide que a posición política do BNG sexa crítica coas deputacións. 
 O señor Alcalde manifesta que as deputacións son necesarias para os concellos pequenos polos 
servizos que prestan. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que os criterios non son discrecionais  como no caso da 
Xunta, senón que existen unhas bases que e determinan polo esforzo fiscal, territorio, etc, 
especificando que os cartos son da Deputación que reparte con criterios obxectivos, cando antes 
dábanse aos concellos doutra maneira existindo un cambio evidente para mellor. 
 O señor Alcalde reitera que en calquera caso a Deputación da Coruña é a que mellor funciona 
desde sempre e que é un intermediario no apoio aos concellos pequenos e que tamén antes se tiveron 
criterios parecidos na distribución dos cartos. 
 Debatido o asunto, o Pleno, por oito votos a favor (grupo do PP), dous en contra (grupo do 
BNG) e unha abstención (grupo do PSG-PSOE), acorda: 

1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) “POS+  2019” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se 
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada 
aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega 
provincial 2019”,”achega provincial 2018” e “préstamo provincial 2019”: 

A) Financiamento do pago a provedores: 

 Capítulo II Capítulo VI Total 

Achega provincial 2018 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

- - - 

Achega provincial 2019 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

- - - 

Subtotal pago a provedores 0 0 0 

B ) Financiamento de gastos correntes:        

 Deputación 

Achega provincial 2019 aplicada ao financiamento de gastos correntes  225.000,00 

Subtotal gasto corrente 225.000,00 
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C ) Financiamento de investimentos: 
 

ACHEGA PROVINCIAL 2019 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 
total 

 Mellora do firme do viario de Corneda á AC-240 
en Quintáns e outros. 

73.399,38 - 73.399,38 

Subtotal investimentos achega provincial 2019 73.399,38  - 73.399,38 

 

ACHEGA PROVINCIAL 2018 
(Investimentos financeiramente sostibles) 

 
Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total 

 Mellora do firme no lugar de Chaos (Circes) e 
outros. 

68.360,99  - 68.360,99 

 Mellora do forme do viario de Obra a Bendaña. 64.049,89 -  64.049,89 

 Mellora dofirme do viario de Sar a estrada de 
Prevediños e outros. 

74.968,87 -  74.968,87 

Subtotal investimentos achega provincial 2018  207.379,75 - 207.379,75 

 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2019 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 
Deputación 

Achega 
Concello 

Orzamento 
total 

 Mellora do firme do viario de Peixón ás Quintás e 
outros. 

 47.364,60  -  47.364,60 

 Mellora dofirme do viario de Eirexe a Xestelo.  36.351,91  -  36.351,91 

Mellora do firme do viario da Muiña a AC-240 
(Quión) e outro.  

 40.720,86  -  40.720,86 

 Mellora da seguridade viaria en Abelenda e 
outros. 

 50.562,63  -  50.562,63 

Subtotal investimentos préstamo provincial 2019  175.000,00  - 175.000,00 

 
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2019 e que se 
relacionan nestas táboas. 
 
D) Redución de débeda con entidades financeiras: 
 

Entidade financeira 
Número/código do 
préstamo 

Importe de “préstamo provincial 
2019” aplicado á redución da débeda 

- - 0,00 

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras 0,00 

 
E) Resumo: 
 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

 
A-  PAGO A PROVEDORES 

Achega 2018 
 

0,00  0,00 
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 Achega 2019 
 

0,00  0,00 

B- GASTOS CORRENTES   
Achega 2019 
 

225.000,00  225.000,00 

 
 
C- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2019 
 

 73.399,38 0,00   73.399,38 

Achega 2018 
 

207.379,75 0,00 207.379,75 

Préstamo 
2019 
 

175.000,00 0,00 175.000,00 

D- REDUCIÓN DÉBEDA 
Préstamo 
2019 
 

0,00  0,00 

 
 
T O T A L 

Achega 2019 
 

 298.399,38 0,00   298.399,38 

Achega 2018 
 

207.379,75 0,00 207.379,75 

Préstamo 
2019 
 

175.000,00 0,00 175.000,00 

TOTAL 
 

680.779,13 0,00 680.779,13 

 
2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2019 no que se inclúen os investimentos 

financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou 
pregos de prescricións técnicas: 
  

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 
 (mínimo do 25% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

Mellora da seguridade viaria en Capilla e outros 58.383,81 

Mellora do firme doviario de Beseño a Gordela (Beseño) e outros 55.506,12 

Mellora dofirme do viario de vial de Cruz ao Cascallón e outros 63.789,46 

  

TOTAIS  177.679,39 

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 
execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións 
administrativas que legalmente sexan necesarias. 

4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2019 os fondos necesarios 
para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2019, se a houbera. 

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e 
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se 
produce efectivamente. 

6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso 
de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de 
cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 
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7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal 
de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello 
está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente. 
 
 
 E non habendo máis asuntos que tratar, polo señor Alcalde declarouse finalizada a sesión 

sendo as catorce horas e quince minutos do día ao principio indicado, levantándose a presente acta 

autorizada coa firma do señor Alcalde e de min, o Secretario, que dou fe. 

 


