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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 DECEMBRO DE 
2018. 

 
 
Asistentes: 
 
SANDRA BEIS SILVA 
MARÍA JOSEFA CODESIDO BARREIRO 
ADELA ISABEL IGLESIAS TOJO 
GEMMA VERÓNICA LÓPEZ DE FUENTES 
XOÁN ANTÓN LOUZAO RODRÍGUEZ 
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 vinte e sete 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 accidental, D. Jesús Martínez 
Pereira, por enfermidade do Alcalde titular, 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 14 DE DECEMBRO DE 2018. 
 
 Remitida aos señores concelleiros a acta da sesión de 14 de decembro de 2018 e non existindo 
desconformidade coa mesma, é aprobada por unanimidade. 
 
 
II.- ORZAMENTO 2019. 
 
 Dáse conta da tramitación do orzamento correspondente ao exercicio 2019, cos informes 
preceptivos favorables de Intervención e da Comisión de Facenda. Así mesmo dáse lectura ás emendas 
presentadas polo grupo do BNG, nos seguintes termos: 
 “Emenda 1. Eliminación da xunta de contratación de obras menores. 
 Emenda 2. Inicio dun plan para o cambio de toda a sinalética do concello. 
 Emenda 3. Proxecto de creación dunha área recreativa no río Ulla. 
 Emenda 4. Creación dun punto limpo no concello. 
 Emenda 5. Ampliación da ponte no rego do Burgo na estrada entre as parroquias de Loxo e 
Bama que percorre pola beira do monte Picón. 
 Emenda 6.- Ampliación, en colaboración co concello do Pino da ponte do río de Mogos nos 
límites entre estes dous concellos na entrada da parroquia de Bama. 
 Emenda 7.- Creación dunha partida orzamentaria para bolsas de estudo de temas relacionados 
co concello: historia do concello de Touro, elementos patrimoniais, tradicións, toponimia. 
 Emenda 8. Creación de “rutas explicativas” consistente no estudo daquelas zonas demais 
interese (histórico, toponímico, natural, etc) polas que discorren as rutas de sendeirismo do concello. 
Unha vez realizado este estudo instalación de paneis informativos nesas zonas. 
 Emenda 9. Creación dunha partida orzamentaria para conceder axudas a todos aqueles 
propietarios que utilicen especies frondosas autóctonas nas plantacións forestais. 
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 Emenda 10. Creación dunha liña de bus interparroquial que comunique as parroquias co 
núcleo de Fonte Díaz. 
 Emenda 11. Creación liña de crédito para a realización de obras de acondicionamento de áreas 
comúns das diferentes parroquias como zonas de lecer, fontes, lavadoiros, etc.” 
 O señor concelleiro do BNG, D. Xoán Antón Louzao, manifesta que os orzamentos son 
exactamente iguais aos do ano pasado o que resulta realmente sorprendente. Tamén expresa que hai 
unha baixa en investimentos que van o 90 por cento destinados a pistas. 
 O señor Xoán Antón Louzao manifesta que hai que facer algo máis que abrir camiños e asfaltar 
pistas. 
 Os orzamentos non recoller alternativas ao de sempre, existindo unha similitude cos dos anos 
pasados, cunha baixada de 15.000 euros en promoción cultural e de 13.000 en promoción do emprego, 
polo que anuncia o voto de seu grupo en contra. 
 Por outra parte, o señor Xoán Antón Louzao quere facer a queixa de que os orzamentos foron 
entregados o venres pasado a oposición, sen que houbera tempo material para o seu exame e poder 
facer outras emendas, manifestando que as emendas que se presentan son realmente de devolución 
do orzamento. 
 Pola señora concelleira, Dª Gemma López de Fuentes, en nome do grupo do PSG-PSOE, 
manifesta que dará o seu apoio ás emendas do BNG, especificando que votarán en contra do 
orzamento, por canto que é unha repetición dos anos anteriores, non se teñen en conta as necesidades 
dos veciños de Touro e non se fan propostas que veñan a arranxar as graves necesidades do concello, 
incidindo novamente nos mesmos erros doutras anos e séguese sen contar cos demais partidos para 
a elaboración dos mesmos. 
 Sometida a votación a emenda proposta polo grupo do BNG, o Pleno, por sete votos en contra 
(do grupo do PP) e tres a favor (dos grupos do BNG e PSG-PSOE), rexeita as mesma, someténdose 
seguidamente a votación o orzamento nos termos propostos polo grupo do Partido Popular. 
 Sometido a votación, o Pleno, por sete votos a favor (grupo do PP) e tres en contra (grupos 
BNG e PSG-PSOE), acorda: 
 Primeiro.- Aprobar o orzamento correspondente ao exercicio 2019, que tanto en ingresos 
como en gastos ascende á cantidade de 3.393.661,40 euros, sendo o seu resumo por capítulos o 
seguinte: 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

 
1. Operacións non financeiras 

 

 
1.1. Operacións correntes 

 

1 Impostos directos 621.186,56 
2 Impostos indirectos 33.000,00 
3 Taxas, prezos públicos e outros ingresos 178.190,00 
4 Transferencias correntes 1.993.620,71 
5 Ingresos patrimoniais 5.000,00 
 

1.2. Operacións de capital 
 

6 Enaxenación de investimentos reais 0,00 
7 Transferencias de capital 387.664,13 

 
2. Operacións financeiras 

 

8 Activos financeiros 0,00 
9 Pasivos financeiros 175.000,00 

 
Total presuposto de gastos 3.393.661,40 
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 ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

 
1. Operacións non financeiras 

 

 
1.1. Operacións correntes 

 

1 Gastos de persoal 936.224,27 
2 Gastos correntes en bens e servizos 1.614.198,00 
3 Gastos financeiros 800,00 
4 Transferencias correntes 96.300,00 
 

1.2. Operacións de capital 
 

6 Investimentos reais 743.939,13 
7 Transferencias de capital  2.100,00 

 
2. Operacións financeiras 

 

8 Activos financeiros 0,00 
9 Pasivos financeiros 100,00 

 Total presuposto de gastos 3.393.661,40 

 
 Segundo.- Aprobar, igualmente, as bases de execución de dito orzamento. 
 Terceiro.- Aprobar o cadro e plantilla de persoal coa modificación da mesma referida a un 
posto de auxiliar administrativo e a adaptación das remuneracións aos postos de traballo, derivados 
da modificación do salario mínimo, e adaptación das funcións de cada un deles segundo se reflicte no 
correspondente cadro e plantilla de persoal e adaptación ao Real decreto ley 24/2018, de 21 de 
decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector 
público; aprobando as correspondentes remuneracións. 
 Cuarto.- Expoñer o orzamento ao público por prazo de 20 días hábiles, a efectos de 
reclamacións ao orzamento, bases de execución e modificación do cadro-plantilla de persoal. 

Quinto.- Que no suposto de non presentarse reclamacións contra o mesmo considerarase 
definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido por capítulos, 
no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios deste Concello, xuntamente co cadro de 
persoal, segundo dispoñen os artigos 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, e 169.3 
do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais; e noutro caso procederase de acordo co prevido no número 1 deste 
último artigo. 

Sexto.- Que, de conformidade co número 4 do mesmo artigo, se remita copia do referido 
presuposto á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. 
 
 
III.- SISTEMA DE FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA. 
 
 Dáse conta do expediente instruído en relación coa implantación do sistema de fiscalización 
previa limitada, conforme ao establecido no Real Decreto 424/2017, de 28 de abril. 
 Vistos os informes favorables do Secretario-Interventor, da Comisión de Facenda e Especial de 
Contas e as disposicións que se recollen na lexislación de aplicación. 

No BOE do 12 de maio de 2017 saíu publicado o Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,  polo 
que se regula o réxime xurídico de control interno nas entidades do sector público local, entre as que 
se encontran as entidades locais. 
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Establece este Real decreto, no artigo 3 que o control interno da actividade económico-
financeira do sector público local se exercerá  polo órgano interventor mediante o exercicio de función 
interventora e  o control  financeiro. 

A función interventora ten por obxecto controlar os actos que dean lugar ao recoñecemento 
de dereitos ou á realización de gastos . 

O control financeiro ten por obxecto verificar o funcionamento dos servizos do sector público 
no aspecto económico financeiro para comprobar o cumprimento da normativa e en xeral, dos 
principios da boa xestión financeira comprobando que a xestión dos recursos públicos está orientada 
pola eficacia, a eficiencia, a economía , a calidade e a transparencia e polos principios de estabilidade 
orzamentaria e sostibilidade financeira no uso dos recursos públicos locais. O control financeiro , 
comprende o control permanente e a auditoría pública. 

No artigo 4 do citado Real Decreto, establécese que o órgano interventor, no exercicio das súas 
funcións de control interno estará sometido aos principios de autonomía funcional, exercicio 
desconcentrado e procedemento contraditorio e que exercerá o control interno con plena autonomía 
respecto das autoridades e de demais entidades cuxa xestión sexa obxecto de control. 

Establece, así mesmo, este artigo que o órgano interventor disporá dun modelo de control 
eficaz e para isto se lle deberá habilitar os medios necesarios e suficientes. 

O artigo  9 establece que a fiscalización previa dos dereitos e ingresos da Tesourería da 
Entidade local se poderá substituír, sempre que o acorde o Pleno, por o control inherente á TOMA DE 
RAZÓN EN CONTABILIDADE e o control financeiro posterior. 

O artigo 13 establece que previo informe do órgano interventor e á proposta do Alcalde, o 
Pleno da corporación poderá acordar o réxime de FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA, 
en cuxo caso o órgano interventor se limitará a comprobar os requisitos básicos. 

No caso de non aprobar o réxime de requisitos básicos aos efectos da fiscalización e 
intervención limitada, así  como para os gastos de contía indeterminada será  de aplicación o RÉXIME 
XERAL DE FISCALIZACIÓN E INTEVENCIÓN  PREVIA. 

Non obstante, a parte da fiscalización e intervención limitada previa, todas as obrigas ou gastos 
serán obxecto  doutra PLENA  con posterioridade. 

Por todo o cal, e tendo en conta o informe da secretario interventor, o Pleno, por unanimidade, 
acorda: 

Primeiro.- Substituír a fiscalización previa dos dereitos e ingresos da tesourería  municipal , 
polo control inherente á toma de razón en contabilidade e o control financeiro posterior. 

Segundo.- Aprobar o réxime de fiscalización e intervención limitada previa, limitándose o 
órgano interventor á fiscalización dos actos, documentos ou expedientes susceptibles de producir 
obrigas de contido económico ou movementos de fondos e valores e á intervención previa da 
liquidación de gastos  ou recoñecementos de obrigas mediante a comprobación dos seguintes 
extremos: 

 a) a existencia de crédito orzamentario e que o proposto é o adecuado á natureza do gasto ou 
obriga que se propoña contraer entendéndose que o  é cando financie obrigas a contraer ou nacidas 
e non prescritas a cargo de Tesourería municipal que cumpran os requisitos dos arts. 172 e 176 do 
texto refundido da lei reguladora das facendas locais. 

Nos casos nos que o crédito orzamentario dea cobertura a gastos con financiamento afectada 
comprobarase que os recursos que os financian son executivos, acreditándose coa existencia de 
documentos fehacientes que acrediten a súa efectividade. 

Cando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual comprobarse, 
ademais , se se cumpre o preceptuado no artigo 174 do texto refundido  da lei reguladora das facendas 
locais. 

b) que as obrigas ou gastos se xeran por órgano competente. 
En todo caso comprobarase a competencia do órgano de contratación, do concedente da 

subvención, do que celebra o convenio de colaboración, do que resolve o expediente de 
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responsabilidade patrimonial e, en xeral, do que dite o acto administrativo, cando dito órgano non 
teña  atribuída a facultade para a aprobación ou compromiso do gasto, ou recoñecemento da obriga  
de que se trate. 

c) aqueles outros extremos fixados no Acordo do Consello de Ministros vixente en cada 
momento, con respecto ao exercicio  da función interventora en réxime  de requisitos básicos, 
naqueles supostos que sexan de aplicación ás Entidades locais. 

Terceiro.- Cando con motivo do exame de calquera acto, documento ou expediente se advirta 
polo órgano interventor que se omitiu a fiscalización previa preceptiva do mesmo, non se poderá 
comprometer o gasto, recoñecer a obriga, tramitar o pago nin intervir favorablemente esta actuacións 
ata que se coñeza e resolva dita omisión nos termos previstos no art. 28 do RD 424/2017.  Nestes 
supostos o órgano interventor poñerá de manifesto dita circunstancia ao órgano xestor 
correspondente nun informe ( que non terá  natureza  de fiscalización ), co contido sinalado no  art. 
28, para a súa elevación ao Alcalde ou Pleno da Corporación , segundo proceda, a fin de que determine 
a continuación ou non do procedemento e as demais actuacións que procedan. 
 
 
IV.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE MOROSIDADE E OUTROS. 
 

Polo Secretario-Interventor infórmase do período medio de pago que non terceiro trimestre 
ascendeu a 3,10 días. 

Así mesmo, dáse conta do cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e demais 
documentación remitida ao Ministerio de Facenda. 
 
 
V.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DO IMPOSTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA. 
 
 Dáse conta do expediente de proposta de modificación do imposto sobre vehículos de tracción 
mecánica informado pola Comisión de Facenda no sentido de incluír unha bonificación do 100 por 
cento para os vehículos históricos que acrediten documentalmente esa condición, acreditada 
mediante a constatación da mesma nos documentos: permiso de circulación, matrícula ou 
equivalente. 
 Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao, en representación do grupo do BNG, maniféstase 
que está de acordo coa bonificación, pero que quere presentar unha emenda no sentido de que se 
incorpore unha bonificación do 50 por cento do importe aos vehículos de máis de 25 anos, por canto 
que se trata de vehículos que normalmente pertencen a xente maior que anda pouco no coche, e a 
diminución da recadación poderíase compensar coa eliminación da Xunta de Contratación e Compras, 
tendo en conta que segundo os cálculos o impacto sería de uns 15.000 euros. 
 Pola señora concelleira Dª Gemma Verónica López de Fuentes, en representación do grupo do 
PSG-PSOE, maniféstase que está de acordo coa emenda do grupo deo BNG jpor canto que lle parece 
unha boa medida para apoiar aos que teñen menos recursos. 
 Sometida a votación a emenda, o Pleno, por sete votos en contra (grupo do PP) e 3 a favor 
(grupos do BNG e PSG-PSOE), rexeita a introdución da emenda, pasándose seguidamente á votación 
da proposta do grupo do Partido Popular. 
 O Pleno, por sete votos a favor (grupo PP) e tres en contra (grupos BNG e PSG-PSOE), acorda: 
 Primeiro.- Aprobar a modificación da ordenanza do imposto de vehículos de tracción 
mecánica, no sentido de introducir unha bonificación do 100 por cento para os vehículos históricos, 
quedando a ordenanza redactada nos seguintes termos: 
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“Artigo 1.– De conformidade co previsto no artigo 92 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, o imposto 
esixirase conforme ás cotas do cadro de tarifas contidas no artigo 95 do citado texto ou conforme as 
actualizacións que se produzan do mencionado artigo. 

Artigo 2.– O pago do imposto acreditarase mediante declaración-liquidación ou recibo, 
debidamente validado pola entidade recadadora. 

Artigo 3: 
1) No caso de primeira adquisicións de vehículos, ou cando estes se reformen de maneira que 

altere a súa clasificación aos efectos do presente imposto, os suxeitos pasivos presentarán nos lugares 
que determine a Deputación Provincial da Coruña, no prazo de trinta días a contar da data de 
adquisición ou reforma, declaración-liquidación segundo modelo aprobado pola mesma Corporación, 
acompañando a documentación acreditativa da súa compra ou modificación, certificado de 
características técnicas do vehículo e documento nacional de identidade ou código de identificación 
fiscal do suxeito pasivo. 

2)Simultaneamente á presentación da declaración-liquidación a que se refire o apartado 
anterior, o suxeito pasivo ingresará o importe da cota do imposto resultante da mesma. Esta 
autoliquidación terá a consideración de liquidación provisional en tanto que pola oficina xestora non 
se comprobe que a mesma se efectuou mediante a correcta aplicación das normas reguladoras do 
imposto. 

Artigo 4: 
 1) No caso de vehículos xa matriculados ou declarados aptos para a circulación, a recadación 
das correspondentes cotas realizarase mediante o sistema de padrón anual no que figurarán todos os 
vehículos suxeitos ao imposto que estean inscritos no correspondente Rexistro Público a nome de 
persoas ou entidades domiciliadas neste termo municipal. 

2) O padrón do imposto expoñerase ao público anualmente para que os lexítimos 
interesados poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas. A exposición ao 
público anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e producirá os efectos de notificación da 
liquidación a cada un dos suxeitos pasivos. 

Artigo 5.- En relación co disposto no parágrafo segundo do artigo 93.2 do Texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais, os solicitantes da exención por discapacidade deberán achegar o 
certificado da discapacidade (en grao igual ou superior ao 33 por cento) emitido polo órgano 
competente ou, na súa falta, acreditación da condición de pensionista da Seguridade Social que teña 
recoñecida unha pensión de incapacidade no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou de 
pensionista de clases pasivas que teña recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por 
incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.” 
 Artigo 6.- Establécese unha bonificación do 100 por cento da cota do imposto (conforme ao 
establecido no artigo 95.5.c do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais), para os 
vehículos históricos que acrediten documentalmente tal condición mediante o permiso de circulación, 
matrícula ou documento oficialmente recoñecido. 
 Correspóndelle ao Alcalde ou, no seu caso, a Xunta de Goberno Local o recoñecemento do 
establecido no presente artigo. 
 Disposición final.- Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partir do día primeiro de xaneiro de 2020.” 

 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 
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houberan presentado reclamacións entenderase definitivamente adoptado o acordo, publicándose, 
en todo caso, no Boletín Oficial da Provincia o texto íntegro da ordenanza.  
 
 
VI.- MOCIÓNS BNG. 
 

6.a).- Dáse lectura á moción do BNG en relación con deficiencias na atención do servizo de 
pediatría no concello de Touro, que textualmente di: 

“O Servizo de pediatría no concello de Touro ven sendo compartido con do veciño concello de 
O Pino, de tal xeito que no concello de Touro somentes se atende dous días á semán. 

Está atención tan precaria tampouco está garantizada, xa que recurrentemente o servizo 
queda suspendido cando a pediatra titular ten algunha continxencia. 

De feito, na primavera do 2016 xa se intentou reducir a un só día esta atención o que provocou 
queixas dos usuarios e entrega de sinaturas contra esta medida, esixindo mantelo nas mesmas 
condicións e estudando a posibilidade de incrementar o número de días de atención. 

Lonxe desta mellora, a realidade é que dificilmente se mantén de forma continuada a atención 
estes dous días a semana, sendo frecuenta a falta de atención como aconteceu no pasado mes de 
novembro onde por vacacións da titular non houbo servizo. 

Vemos pois que non é un problema puntual, senón que estamos ante un problema estrutural 
do sistema para o que non valen as escusas de que non hai pediatras para cubrir as baixas, senón que 
a causa hai que buscala nos recortes que o goberno galego ven realizando na sanidade pública. 
Recortes que afectan especialmente ao persoal e á redución de profesionais. 

O servizo de pediatría sufre sobremaneira este recorte pola falta de especialistas, que se 
traducen nunha peor calidade asistencial pola masificación e a asistencia pediátrica por persoal non 
especialistas como médicos de atención primaria. 

Coa premisa de que a saúde é un servizo esencial e para que haxa unha atención de calidade 
é imprescindible a existencia de profesionais suficientes, e polo que o Grupo Municipal do BNG, solicita 
do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 

 O pleno do concello de Touro insta ao goberno galego a que realice todas as accións necesarias 
para manter un servizo de pediatría no concello continuo e de calidade, que garanta a atención 
a todos/as os usuarios/as por profesionais especialistas, e a substitución destes por outro/a 
pediatra nos casos de ausencia do/a titular por calquera motivo, e sen prexuízo de buscar a 
fórmula para mellorar o servizo no futuro, estudando a posibilidade de ampliar os días que 
actualmente se presta a atención pediátrica no concello.” 
O señor Xoán Louzao, en nome do grupo do BNG, manifesta que a proposta de acordo ten que 

ver co tema do estado da sanidade en Galicia, manifestacións, folgas e dimisións en bloque en Vigo 
esta semana. 

Así mesmo, manifesta que se a Sanidade é a xoia da coroa non se pode admitir que exista unha 
deficiencia no servizo de pediatría do Concello, non podendo aceptarse semellantes recortes; 
especificando que se a media de Galicia é de 5,1 médicos por 100.000 habitantes, e a do Estado é de 
5,4, a diferencia parece menor pero non o é; implica que exista unha diferencia de 153 médicos menos 
en Galicia con respecto a ratio do Estado. 

Por outra parte, continúa o señor Xoán Louzao, o Concello de Touro tense que desprazar a 
Arca, especificando que é preciso pensar nunha mellora da atención pediátrica, nunha emenda a 
totalidade do sistema e poñendo máis servizos para conseguir os obxectivos. 

Pola señora Gemma Verónica López, en nome e representación do grupo do PSG-PSOE, 
maniféstase que o seu grupo xa ten presentado unha moción neste sentido e moitas preguntas, e en 
concreto a principios de verán preguntouse ao Alcalde pola falta de pediatras e comprometeuse a ver 
que pasaba co tema das vacacións. Así mesmo, manifesta que está de acordo co que expresa o 
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compañeiro do BNG por canto que os médicos fóronse marchando e moitos médicos galegos fóronse 
a Portugal, creándose un problema na sanidade pública. 

É preciso, manifesta, que haxa un pediatra dispoñible tódolos días e é necesaria a presión do 
Alcalde, e que o grupo do PSG-PSOE vai apoiar a moción por decencia e notoria necesidade. 

Polo señor Alcalde en funcións maniféstase que o seu grupo está de acordo coa moción 
presentada. 

Debatido suficientemente o asunto, o Pleno, por unanimidade, acorda instar ao goberno 
galego a que realice todas as accións necesarias para manter un servizo de pediatría no concello 
continuo e de calidade, que garanta a atención a todos/as os usuarios/as por profesionais especialistas, 
e a substitución destes por outro/a pediatra nos casos de ausencia do/a titular por calquera motivo, e 
sen prexuízo de buscar a fórmula para mellorar o servizo no futuro, estudando a posibilidade de 
ampliar os días que actualmente se presta a atención pediátrica no concello. 

 
  6.b).- Moción sobre desaparición das augas na contorna da mina: 

Dáse lectura á moción do BNG en relación coa desaparición das augas na contorna da mina, 
que textualmente di: 

“O proxecto de reapertura da mina de Touro presentado por Cobre San Rafael SL contempla 
entre os seus múltiples efectos, un especialmente grave como é a eliminación de todas as captacións 
de auga ubicadas na zona afectada, que abastecen a fogares e explotacións gandeiras dos núcleos de 
Arinteiro, Os Torreis e A Goleta ademais de varias captacións que abastecen a traída municipal do 
Concello de Touro. 

Nos documentos de actualización que presenta a empresa confírmanse estas afeccións e en 
concreto detalla até once captacións, que subministran auga a máis de 400 persoas, que 
desaparecerán. Calcula que o caudal que se eliminará será, considerando só estas once captacións, de 
150 m3/día no Concello de Touro. 

Neste proxecto de actualización só se inclúen as captacións máis importantes aínda que o 
número destas que van desaparecer é moito maior, ademais de pozos, fontes que nin se citan e incluso 
algún regato como o da Reigada que vai ao Pucheiras. 

A apertura da mina suporía eliminar unha das zonas do concello con máis acuíferos, polo tanto 
faría desaparecer definitivamente o recurso máis esencial para a vida, e que no futuro máis valor terá 
pola súa escaseza, como é a auga. 

Como solución a esta desaparición a empresa propón que sexa a rede municipal a que 
subministre a auga aos fogares e explotacións que a perderían se se produce a apertura da mina. Terá 
que ser o concello de Touro con cargo a súa rede municipal o que terá que resolver o problema causado 
pola mina. 

No concello de Touro coincide a captación da traída municipal e a proposta para o proxecto 
mineiro no mesmo punto do río Lañas. Dado o alto consumo de auga que requiren este proxecto 
mineiro estimado pola empresa en 2,35 hm3/ano, 6.438 m3/día, resultando un consumo de 0,074 
m3/seg. esta situación vai provocar un serio problema de abastecemento en épocas de seca no 
Concello de Touro. Este dato supera o caudal deste río nas épocas de estío calculado, segundo Augas 
de Galicia, nun mínimo (excluído o caudal ecolóxico mínimo) de 0,037 m3/seg. 

Debemos recordar que non verán de 2017 xa houbo un problema de subministro no concello 
de Touro polo baixo caudal do río Lañas, polo que de repetirse esta situación coa explotación en 
funcionamento, o problema será moito maior e o risco de que a traída municipal non poida abastecer 
o consumo doméstico é máis que probable. 

En base ao exposto, o Grupo Municipal do BNG, solicita do Pleno da Corporación Municipal a 
adopción dos seguintes acordos: 

1. O goberno municipal fará todas as accións necesarias para manter todo o espazo agroforestal 
onde nacen estas augas en bo estado para garantir a pervivencia de todos este mananciais, 
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dos cales se abastece unha parte do concello, e de todas as fontes, pozos e regatos que nacen 
ou discorren por el. 

2. Solicitar a Augas de Galicia que non permita a eliminación e que se perdan todas estas augas 
da contorna da mina usadas para consumo humano particular, traída municipal, explotacións 
agrogandeiras, rego, usos recreativos, etc, e poidan seguir sendo usadas polos seus 
propietarios como se veu facendo historicamente.” 
Polo señor Xoán Louzao maniféstase que a reapertura da mina trae efectos secundarios que 

afectan ao Concello que será igualmente un prexudicado máis, posto que afectan o abastecemento de 
auga do Concello. 

Segundo os datos da empresa habería 400 persoas afectadas, o que implica a máis do 10 por 
cento da poboación do Concello e a alternativa da empresa é inaceptable, non podendo permitirse 
baixo ningún concepto que se alteren as condicións de vida dos veciños, tendo en conta que a auga é 
máis valiosa que o cobre. 

Así mesmo, manifesta o señor Xoán Louzao, os veciños tamén o teñen claro, non se pode 
permitir semellante actuación, remitindo a Augas de Galicia os escritos de oposición, especificando 
que Arinteiro non se vende, nin se vai vender, querendo quitarlle a auga, uns 150.000 litros ao día, 
afectando ao 10 por cento da poboación do Concello, que non terá solución posible cando veña un 
verán seco, manifestando que a proposta é absolutamente inadmisible. 

Por Dª Gemma Verónica López, en nome do grupo do PSG-PSOE, maniféstase que está de 
acordo coa proposta do grupo do BNG, por canto que pode haber unha diminución das augas no 
ámbito da explotación mineira, quedando os veciños sen abastecemento de auga, polo que se estima 
como necesaria unha actuación nese sentido. 

Así mesmo, propón Dª Gemma Verónica introducir no acordo a necesidade de que polo 
Concello se realice unha catalogación das captacións de auga do termo municipal que estean afectadas 
pola reapertura da mina. 

Polo señor Secretario tómase a palabra para manifestar que a catalogación das captacións de 
auga podería demorar a eficacia do acordo a tomar. 

Polo señor Alcalde en funcións proponse emendar o texto no sentido de introducir no primeiro 
punto a expresión “dentro das competencias municipais”. 

Os grupos acordan igualmente introducir un punto no que se acorde remitir este acordo á 
Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria coas firmas dos veciños 
afectados. 

Debatido suficientemente o asunto e coa incorporación das emendas propostas, o Pleno, por 
unanimidade, acorda: 

Primeiro.- O goberno municipal fará todas as accións necesarias, dentro das competencias 
muicipais, para manter todo o espazo agroforestal onde nacen estas augas en bo estado para garantir 
a pervivencia de todos este mananciais, dos cales se abastece unha parte do concello, e de todas as 
fontes, pozos e regatos que nacen ou discorren por el. 

Segundo.- Solicitar a Augas de Galicia que non permita a eliminación e que se perdan todas 
estas augas da contorna da mina usadas para consumo humano particular, traída municipal, 
explotacións agrogandeiras, rego, usos recreativos, etc, e poidan seguir sendo usadas polos seus 
propietarios como se veu facendo historicamente.” 
 Terceiro.- Remitir o presente acordo, así como as sinaturas presentadas polos veciños 
afectados, á Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, para a súa 
incorporación ao expediente que está a tramitarse en relación coa reapertura da mina de cobre no 
Concello de Touro. 
 
 
VII.- ROGOS E PREGUNTAS. 
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 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao manifesta que pola empresa Cobre San Rafael, tense 
alegado que existe un compromiso escrito co Concello de Touro en relación co tema do abastecemento 
de auga, solicitando do Alcalde en funcións que exprese se se ten asinado algún compromiso. 
 O señor Alcalde en funcións manifesta que desde o Concello non se ten asinado nada. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que nese caso pídeselle ao Concello que faga unha nota 
pública no sentido de que se lle pida unha rectificación á empresa de que non hai ningún acordo, que 
se faga pública esa rectificación para que non queden dúbidas. 
 O señor concelleiro Xoán A. Louzao manifesta que é preciso que o Concello saia publicamente 
dicindo que é falso o que se está a dicir e que a empresa rectifique esas manifestacións, especificando 
que esta empresa xa ten usurpado o nome da Universidade cando dixo que estaba apoiado por ela, 
cando a verdade era que estaba apoiada por algúns profesores, non deixándolle de sorprender as 
actuacións desta empresa. 
 O señor concelleiro manifesta que espera que non quede o tema coma do día dos Santos 
Inocentes. 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao manifesta que no pleno do 28 de setembro tense 
solicitado da Xunta que remitira as respostas da empresa Cobre San Rafael aos informes sectoriais, 
pero que tamén se acordou que o Concello fixera novas alegacións. 
 O señor Alcalde en funcións manifesta que non se recibiu nada. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta que é preciso facer outras alegacións porque a empresa 
recoñece os danos arqueolóxicos, existencia de mámoas, etc, polo que é preciso volver a presentar 
alegacións, posto que mentres non haxa resolución pódense presentar, o Concello é o máis interesado 
e non pode quedar ai, posto que despois pode ser tarde. 
 Así mesmo, manifesta que o Concello ten que ser parte activa no proceso, presentar alegacións 
posto que se hai que ir o contencioso teranse máis argumentos, posto que quedarán no expediente os 
acordos plenarios, polo que é preciso volver a presentar alegacións ao que se ten presentado pola 
empresa. 
 O señor Xoán A. Louzao pregunta se existe algún problema coa empresa de mantemento do 
alumado público. 
 O señor Alcalde en funcións manifesta que non existe problema coa empresa. 
 O señor Xoán A. Louzao expresa que existiu un problema xunto ao Barranco coa beirarrúa, 
cables que se tiveron que desmontar, etc, e o sábado tamén houbo un problema diante do tanatorio.  
 O señor Alcalde en funcións manifesta que a empresa estivo traballando todo o día nese tema. 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao pregunta se a empresa ten capacidade para levar 
adiante o traballo que ten encomendado. 
 O señor Alcalde en funcións manifesta que tivo que buscar a avaría e despois arranxala. 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao fai o rogo relacionado coa emenda á partida do 
orzamento relativa á protección forestal e a utilización de especies frondosas nas plantacións forestais, 
especificando que nese sentido sería unha boa medida que se puidera plantar as frondosas a catro 
metros e non quedara se repoboar a cantidade de metros que quedan desforestados. Nese sentido 
sería preciso crear unha partida para subvencionar esa posibilidade aos autónomos. 
 O señor Alcalde en funcións manifesta que se pode estudar e mirar haber se se pode facer un 
estudo nos próximos meses. 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao pregunta sobre as farolas que se puxeron no río 
Portapego, posto que se puxeron soportes en cruz sobre unha base cadrada, supoñendo que foi 
pagado con cartos do Concello, entón debería de responder sobre ese asunto, posto que non ten 
sentido realizar esa actuación dese xeito. 
 O señor Alcalde en funcións manifesta que non sabe nada do tema. 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao pregunta polos paneis para a cartelería, especificando 
que o deseñador non foi moi bo, posto que o de Fonte Díaz está no terraplén, haberá que subir para 
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colgar os carteis, manifestando que inicialmente pensou que se trataba dun cartel para publicitar unha 
obra do Concello, polo que entende que esta ubicación non é acertada. 
 O señor Alcalde en funcións manifesta que non quedou moi ben. 
 A señora concelleira Dª Gemma Verónica López, en nome e representación do grupo do PSG-
PSOE, fai o rogo, antes exposto, de realizar unha relación de tódalas captacións de auga do termo 
municipal que estean afectadas pola reapertura da mina, cuantificando as mesmas para saber como 
afrontar o problema do abastecemento de auga. 
 Por Dª Gemma Verónica López pregúntase sobre unha cuestión que xa se ten formulado 
noutros plenos, relativa á necesidade de facer unha charla explicativa das medidas obrigatorias en 
relación coas distancias das plantacións, posto que sería unha oportunidade para intentar concienciar 
aos veciños das distancias a gardar respecto das especies para as que se esixe maior separación; 
poñendo de manifesto que as charlas explicativas serían moi proveitosas para saber as distancias das 
especies autóctonas, presentando esta cuestión como unha petición, especificando que efectivamente 
houbo unha charla do PSG-PSOE, pero non do Concello, polo que estima que sería moi proveitosa. 
 Por Dª Gemma Verónica López pregúntase se hai un descenso nas actividades de cultura e 
educación e se as actividades que se ofertan responden á demanda da xente e como se elixen as 
distintas accións que se levan a cabo, ou se sempre se fai o mesmo e cos mesmos participantes. 
 A señora concelleira Dª Adela Isabel Iglesias manifesta que as actividades realízanse en función 
tamén de se noutros concellos teñen éxito e en función do número de persoas que se inscriben para a 
realización das distintas actividades. 
 Por Dª Gemma Verónica pregúntase se ao terminar esas actividades, se melloraron as 
condicións laborais dos participantes, se se fai algún tipo de seguimento, se existe un porcentaxe de 
persoas que melloraron ou non as condicións laborais. 
 Dª Adela I. Iglesias contesta que a xente que participa queda incorporada nunha lista que 
cando algún empresa pide información sobre as súas necesidades laborais se lle da. 
 Por Dª Gemma V. López maniféstase que é necesario promover cursos que teñan mellores 
saídas laborais. 
 Por Dª Adela I. Iglesias maniféstase que o obxectivo dos cursos é buscar saídas laborais. 
 Por D.ª Gemma V. López pregúntase e hai algunha constancia do vertido realizado ao río de 
Bama. 
 Polo señor Alcalde en funcións contéstase que non existe ningunha constancia no Concello, 
especificando que non se presentou ningunha denuncia no Concello. 
 
 
 E non habendo máis asuntos que tratar, polo señor Alcalde declarouse finalizada a sesión 

sendo as quince horas 0do día ao principio indicado, levantándose a presente acta autorizada coa firma 

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

 


