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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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO O DÍA 12 DE XULLO DE 
2019. 

 
 
Asistentes: 
 
ROBERTO CASTRO ROCAMONDE 
MARÍA JOSEFA CODESIDO BARREIRO 
ADELA ISABEL IGLESIAS TOJO 
GEMMA VERÓNICA LÓPEZ DE FUENTES 
XOÁN ANTÓN LOUZAO RODRÍGUEZ 
MARÍA ELVIRA MARTÍNEZ LÓPEZ 
JESÚS MARTÍNEZ PEREIRA 
MANUEL PUGA GARCÍA 
DARÍO REY SUÁREZ 
ALFREDO SOUTO CASTELO 
 
 Na Casa do Concello de Touro (A Coruña), sendo as trece horas e corenta e cinco minutos do 
día doce de xullo de dous mil dezanove, reuníronse os señores concelleiros da marxe ao obxecto de 
celebrar sesión extraordinaria 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: 
 
 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro Rocamonde, en nome e representación do grupo 
Marea Veciñal de Touro, plantea unha cuestión de orde, especificando que é preciso tratar a cuestión, 
xa planteada por escrito, en relación cos medios materiais e persoais e de local establecidos no artigo 
27 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais. 
 Polo señor Alcalde contéstase que non entra na orde do día e non se pode tratar. 
 O señor concelleiro D. Roberto Castro Rocamonde manifesta que se trata dunha cuestión de 
orde, que xa foi solicitada por escrito solicitando a inclusión na orde do día, presentándose a pertinente 
reclamación propoñendo a súa inclusión ante a falta de resposta do señor Alcalde. 
 O señor Alcalde manifesta que non está na orde do día e que o tema proposto xa se 
solucionará. 
 
 
I.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE 15 DE XUÑO DE 2019. 
 
 Pola señora concelleira Dª Gemma Verónica López de Fuentes, en representación do PSG-
PSOE, maniféstase que se ten omitido o seu nome na acta, cando se procede á promesa do seu cargo. 
 Igualmente por D. Roberto Castro Rocamonde maniféstase que existe unha data errónea na 
acta. 
 Polo señor Secretario-Interventor maniféstase que efectivamente existen eses erros que serán 
corrixidos na acta, aprobándose, con esas salvidades, por unanimidade a acta da sesión do día 15 de 
xuño de 2019. 
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II.- PROPOSTA DE CREACIÓN DE GRUPOS MUNICIPAIS E DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES. 
 
 Dáse lectura da proposta da Alcaldía en relación coa creación dos grupos municipais e 
designación de portavoces. 
 Estando de acordo coa mesma, o Pleno, por unanimidade, acorda: 
 Primeiro.- De conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei de Bases de Réxime Local,  a 
creación de catro grupos políticos municipais: 

- Grupo municipal do Partido Popular (PP), integrado por seis membros. 
- Grupo municipal Marea veciñal Touro, integrada por tres membros. 
- Grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG), integrado por un membro. 
- Grupo municipal do Partido dos Socialistas de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PS 

de G-PSOE), integrado por un membro. 
Segundo.- Habéndose designado por cada grupo político os portavoces de cada un deles, danse 

por acreditados os mesmos conforme á lexislación vixente: 
Portavoz de grupo do PP:  
- Titular : Ignacio Codesido Barreiro. 
- Suplente: Adela Isabel Iglesias Tojo. 
Portavoz do grupo Marea Veciñal Touro: 

 - Titular: Roberto Castro Rocamonde 
 - Suplentes: Darío Rey Suárez e María-Elvira Martinez López  

Portavoz do grupo Bloque nacionalista galego (BNG): 
 - Xoán Antón Louzao Rodriguez. 
 Portavoz do grupo  do Partido dos Socialistas de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PS 
de G-PSOE: 
       -  Gemma Verónica López de Fuentes. 
 
 
III.- PROPOSTA SOBRE PERIODICIDADE DAS SESIÓNS ORDINARIAS DO PLENO. 
 
 Dáse lectura á proposta da Alcaldía sobre periodicidade das sesións ordinarias do pleno que 
textualmente di: 
 “De conformidade co establecido no artigo 46.2, apartado a), da Lei 7/1985, modificada pola 
Lei 11/1999, proponse ao Pleno a celebración dun pleno ordinario cada tres meses, que coincidiría co 
último venres do terceiro mes do trimestre natural, ás trece horas e trinta minutos, correspondendo 
celebrar o primeiro pleno ordinario o venres, día 27 de setembro do ano en curso.” 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro Rocamonde, portavoz do grupo Marea Veciñal de 
Touro, ponse de manifesto que é preciso facer unha valoración do contexto da proposta, expresando 
que a proposta está carente de toda racionalidade, operatividade e transparencia, carente dos 
mínimos principios democráticos básicos, especificando que a proposta responde a outras finalidades 
cales son a remuneración dos concelleiros do grupo do Partido Popular. Así mesmo, fai referencia a 
que chama a atención a proposta porque trata de impedir o exercicio dos controles pola oposición, 
tratando de reducilos á mínima expresión, por canto que propón a celebración dun pleno ordinario 
cada tres meses, e non se propoñen menos porque non llo permite a lei, non servindo o criterio de 
que non hai asuntos que levar o pleno, porque os órganos que teñen repercusión en salarios si teñen 
unha proposta de periodicidade fóra do normal, como por exemplo a Xunta de Goberno, que é un 
órgano potestativo e que se propón unha periodicidade de tres ou máis ordinarias e as extraordinarias 
para subir as remuneracións, todo claramente co obxectivo de tratar que haxa a menos transparencia 
posible e o mínimo control posible sobre o goberno, aprobando complementos salariais e nula 
transparencia, polo que a proposta do seu grupo e a de realizar os plenos ordinarios cunha 
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periodicidade dunha sesión por mes, atendendo aos principios básicos de transparencia e bo goberno, 
presentando a eses efectos a correspondente emenda. 
 O señor Alcalde manifesta que se está a falar doutras cousas distintas da proposta. 
 O señor concelleiro D. Xoán Antón Louzao, en nome e representación do grupo do BNG, 
manifesta que en relación coa proposta do grupo de goberno, o seu grupo propón un pleno ordinario 
cada dous meses en horario de tarde para que poida asistir o público e haxa participación dos veciños, 
así mesmo propón que as dietas baixen a 100 euros por pleno e desa forma manter o mesmo nivel de 
gasto. 
 Pola señora concelleira Dª Gemma V. López de Fuentes, en nome e representación do grupo 
do PSG-PSOE, maniféstase que o seu grupo presenta a mesma emenda que o grupo do BNG, 
entendendo que un pleno cada tres meses dificulta a máxima participación polo que propón a 
celebración dun pleno cada dous meses e un horario que facilite a participación veciñal, propoñendo 
o venres a última hora da tarde ou calquera outro día incluído o sábado. 
 Sométense a votación  as emendas do grupo municipal Marea Veciñal de Touro, que propón a 
celebración dun pleno ordinario cada mes, quedando rexeitada a emenda por seis votos en contra (do 
grupo do PP), tres votos a favor (Marea Veciñal de Touro) e dúas abstencións (grupos do BNG e PSG-
PSOE). 
 Sométese a votación a emenda conxunta do grupo do BNG e do PSG-PSOE, pola que se propón 
a celebración dun pleno ordinario cada dous meses, rexeitándose a mesma por seis votos en contra 
(grupo do PP), dous votos a favor (grupos do BNG e PSG-PSOE) e tres abstencións (grupo de Marea 
Veciñal de Touro). 
 Sometida a votación a proposta do grupo do Partido Popular, por seis votos a favor (grupo do 

PP) e cinco en contra (grupos Marea Veciñal de Touro, BNG e PSG-PSOE), o Pleno do Concello acorda, 

de conformidade co establecido no artigo 46.2, apartado a), da Lei 7/1985, modificada pola Lei 

11/1999, a celebración dun pleno ordinario cada tres meses, que coincidiría co último venres do 

terceiro mes do trimestre natural, ás trece horas e trinta minutos, correspondendo celebrar o primeiro 

pleno ordinario o venres, día 27 de setembro do ano en curso. 

 
IV.- PROPOSTA SOBRE A CREACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL. 
 
 Dáse lectura á proposta da Alcaldía sobre a creación da Xunta de Goberno Local que 
textualmente di: 
 “De conformidade co establecido no artigo 20.1.b) da Lei 7/1985, reguladora das bases de 
réxime local,  e aínda cando neste Concello non se superan os 5.000 habitantes e sendo potestativa a 
creación da Xunta de Goberno Local, estímase como necesaria a creación da mesma. 
 Tendo en conta os antecedentes, proponse ao Pleno: 
 Primeiro.- A creación da Xunta de Goberno Local como órgano integrante da organización 
municipal e con tódalas competencias que lle son inherentes e que, no seu caso, lle sexan delegadas 
conforme á lexislación vixente. 
 Segundo.- A Xunta de Goberno Local estará integrada polo Alcalde e tres concelleiros 
nomeados polo mesmo, de acordo co establecido no artigo 23.1 da Lei 7/1985, reguladora das bases 
de réxime local. As competencias serán as establecidas legalmente para a Xunta de Goberno e aquelas 
que lle sexan delegadas polo Alcalde ou o Pleno. 
 Terceiro.- A Xunta de Goberno Local celebrará sesións ordinarias tres veces ao mes,  no horario 
e datas que  determine o Alcalde. Así mesmo poderá  celebrará as sesións extraordinarias que sexan 
convocadas polo señor Alcalde de conformidade co establecido na lexislación vixente. 
 Cuarto.- Publíquese no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa inmediata entrada en 
vigor desde a data en que se aprobe polo Pleno da Corporación.” 
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 Polo señor concelleiro D. Dario Rey Suárez, en nome e representación do grupo Marea Veciñal 
de Touro, manifesta que lle parece unha proposta fantástica e que votarán en contra por considerar 
que se está a crear un órgano ad hoc con soldo encuberto, posto que se propón a celebración de tres 
sesións cada mes cun soldo de 600 euros a cada membro da Xunta de Goberno, que con outras 
comisións chega a 700 euros, que é un salario que non cobran moitos veciños, e que lle parece coma 
se fora unha lotería, polo que o seu grupo entende que non debe haber Xunta de Goberno, polo que 
se emenda a proposta. 
 Polo señor Xoán Antón Louzao, portavoz do grupo do BNG, maniféstase que o seu grupo si está 
a favor da creación da Xunta de Goberno, pero non de que haxa tres sesións cada mes, polo que o seu 
grupo propón a celebración de dúas sesións cada mes, especificando que este tema xa foi debatido, 
antes celebrábanse dúas ordinarias e unha extraordinaria e despois da posta en evidencia polo grupo 
do BNG, acordaron celebrar tres ordinarias, poñendo de manifesto que a celebración de tres sesións 
ordinarias non ten xustificación algunha, sendo máis razoable unha cada 15 días coa finalidade de non 
dilatar procedementos. 
 Por Dª Gemma V. López de Fuentes, portavoz do PSG-PSOE, maniféstase que o seu grupo xa 
votou en contra da modificación no seu día entendendo que debe existir porque é preciso que se 
tramiten as licencias e demais asuntos que afectan á veciñanza, tamén se traen ao Pleno cuestións que 
se tratan na Xunta de Goberno e fan os plenos máis dinámicos, especificando que a proposta do seu 
grupo é a realización dunha sesión ordinaria ao mes e unha extraordinaria debidamente xustificada, 
especificando que desa forma quedaría avalada unha forma eficiente de resolver os problemas dos 
cidadáns. 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro, portavoz do grupo Marea Veciñal de Touro, tómase 
a palabra para manifestar que a proposta debe decaer por cuestións técnicas por canto que non se 
determina quen son os compoñentes da Xunta de Goberno e polo tanto o Pleno non sabe cales van a 
ser os seus membros. 
 Polo Secretario-Interventor tómase a palabra para manifesta que se trata de crear un órgano 
e que despois o Alcalde por resolución deberá nomear aos seus membros dando conta ao Pleno, 
especificando que non dubida sobre o procedemento a seguir. 
 Sometida a votación a emenda do grupo Marea Veciñal de Touro (non creación da Xunta de 
Goberno Local), o Pleno, por seis votos en contra (grupo do PP), tres votos a favor (Marea Veciñal de 
Touro) e dúas abstencións (grupos do BNG e PSG-PSOE), rexeita a mesma. 
 Sometida a votación a emenda do grupo do BNG (creación da Xunta de Goberno con dúas 
sesións ordinarias ao mes), a mesma é rexeitada polo Pleno, por seis votos en contra (PP), un a favor 
(BNG) e 4 abstencións (Marea Veciñal de Touro e PSG-PSOE). 
 Sometida a votación a emenda do grupo do PSG-PSOE (creación da Xunta de Goberno Local, 
cunha sesión ordinaria e unha extraordinaria debidamente xustificada), é rexeitada por seis votos en 
contra (PP), catro abstencións (Marea Veciñal de Touro e BNG) e un voto a favor (PSG-PSOE). 
 Sometida a votación a proposta do grupo do Partido Popular e de conformidade co establecido 

no artigo 20.1.b) da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local,  e aínda cando neste Concello 

non se superan os 5.000 habitantes e sendo potestativa a creación da Xunta de Goberno Local, o Pleno, 

por seis votos a favor (grupo do PP), tres en contra (Marea Veciñal de Touro) e dúas abstencións (BNG 

e PSOE), acorda: 

  
 Primeiro.- A creación da Xunta de Goberno Local como órgano integrante da organización 
municipal e con tódalas competencias que lle son inherentes e que, no seu caso, lle sexan delegadas 
conforme á lexislación vixente. 
 Segundo.- A Xunta de Goberno Local estará integrada polo Alcalde e tres concelleiros 
nomeados polo mesmo, de acordo co establecido no artigo 23.1 da Lei 7/1985, reguladora das bases 
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de réxime local. As competencias serán as establecidas legalmente para a Xunta de Goberno e aquelas 
que lle sexan delegadas polo Alcalde ou o Pleno. 
 Terceiro.- A Xunta de Goberno Local celebrará sesións ordinarias tres veces ao mes,  no horario 
e datas que  determine o Alcalde. Así mesmo poderá  celebrará as sesións extraordinarias que sexan 
convocadas polo señor Alcalde de conformidade co establecido na lexislación vixente. 
 Cuarto.- Publíquese no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa inmediata entrada en 
vigor desde a data en que se aprobe polo Pleno da Corporación. 
 
 
V.- PROPOSTA DE CREACIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS E A SÚA COMPOSICIÓN. 
 
 Polo señor concelleiro D. Dario Rey, en nome do grupo Marea Veciñal de Touro, maniféstase 
que a proposta do seu grupo sobre as dietas por asistencia ao Pleno son de 95 euros e ás comisións de 
45 euros. 
 Polo señor Alcalde maniféstase que debe cinguirse á orde do día. 
 O señor Darío Rey expresa que está no seu turno de palabra, e que o que se está a propoñer é 
a culminación do chiringuito, posto que hai que darlle salario aos restantes por iso se crean tantas 
comisións informativas, expresando que o seu grupo propón a redución das comisións a dúas, unha de 
coordinación e asuntos xerais, e outra Xeral de Contas, con voto ponderado, por entender que a 
proposta do grupo do PP non sería operativa, posto que tendo en conta a lei de D’Hont non existe 
proporcionalidade en relación co grupo de Marea Veciñal de Touro, polo que anuncia que o seu grupo 
recorrerá o acordo plenario. 
 Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao, en nome do grupo do BNG, maniféstase que en 
realidade a única comisión que se está a reunir é a Comisión de Facenda e Especial de Contas, e as 
outras non deben de existir si realmente non teñen unha función específica. 
 Por outra parte, segue a manifestar o señor Xoán Louzao, tampouco está de acordo co importe 
das dietas como xa teñen expresado. 
 Así mesmo, o señor Xoán Louzao manifesta que o seu grupo propón a creación dunha Comisión 
de obras sobre a contratación, posto que os grupos non se enteran de como van as adxudicacións 
posto que non se enteran ata o final, propoñendo unha comisión de obras como unha comisión 
informativa dos contratos e onde se poida saber cales foron as propostas das empresas, especificando 
que a nova lei de contratos non o esixe, pero que entende como necesaria para asuntos importantes 
como a contratación do POS e outros plans de iguais características. 
 Con respecto a composición das comisións estima o seu grupo que lles da igual que sexa 
ponderada ou non, pero que entende que cando hai reunión de portavoces debe respectarse as 
decisións que se toman alí, posto que hai que levar resoltos os temas da casa senón non ten sentido a 
reunión, polo que entende que hai que cumprir coa palabra porque iso é o que lle da valor as reunións 
e non cambiar despois de criterio segundo o que opinen os demais membros do grupo. 
 Polo señor Alcalde maniféstase que non se vai en serio ás comisións, posto que se vai cunha 
idea fixa, sen intención de cambiala, así mesmo especifica que nunha época funcionaron e despois 
deixaron de funcionar, expresando que ten que habelas e coa disposición de axudar ao seu 
funcionamento. 
 Por Dª Gemma V. López, en representación do grupo do PSG-PSOE, maniféstase que o seu 
grupo está a favor das comisións aínda que a experiencia ven demostrando que as únicas que se 
convocan son as obrigatorias, facendo constar que que debater é síntoma de boa saúde democrática, 
polo que entende que a súa existencia é boa aínda que lle parece que a proposta de Marea Veciñal de 
Touro é boa porque supón un aforro do custo para os veciños, posto que están presentes menos 
concelleiros, sendo suficiente con que estea presente o concelleiro que leve a área correspondente. 
 Manifesta, así mesmo, que lle parece ben o voto ponderado, polo que o seu grupo apoiará a 
emenda de Marea Veciñal de Touro. 
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 Por D. Roberto Castro, en nome do grupo Marea Veciñal de Touro, tómase a palabra para 
manifestar que a súa emenda propón o voto ponderado por economía de custos, e porque segundo o 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, a representación 
nas comisións debe respectar a representación dos grupos no Pleno, e a proposta do PP non respecta 
esa proporción porque o grupo Marea Veciñal de Touro está infrarepresentado por canto que pasa de 
tres representantes a dous, existindo unha representación do BNG e PSG-PSOE con igual número de 
concelleiros nas comisións, polo que estima que o voto ponderado sería o que cumpriría co requirido 
na normativa, especificando que noutro caso recorrerían o acordo plenario, especificando que de 
aprobarse a composición que propón o grupo do PP terían que nomear aos membros da Comisión por 
imperativo legal e democrático pero que manterían o dereito a recorrer o acordo, porque existe unha 
evidente economía de custos, a proposta do grupo do PP conlevaría un custo de 1.350 euros (9x150) 
por canda sesión da comisión informativa e a proposta do grupo Marea Veciñal conlevaría un custo de 
180 euros (45x4) por sesión, especificando que a súa proposta incluída a creación dunha comisión de 
asuntos xerais, especificando que as comisións non teñen límite de tempo, e todos os asuntos poden 
ir a unha soa comisión, especificando que traerse cinco comisións para que cada concelleiro capitanee 
un chiringuito porque non se entende que teñan outra finalidade. 
 O señor Alcalde manifesta que cada un é responsable das súas opinións. 
 Sometida a votación a emenda de Marea Veciñal de Touro (dúas comisións con voto 
ponderado), a mesma é rexeitada por 6 votos en contra (PP), catro a favor (Marea Veciñal de Touro e 
PSG-PSOE) e unha abstención (BNG). 
 Sometida a votación a emenda do grupo do BNG (creación comisión informativa de 
contratación de obras), a mesma é rexeitada por seis votos en contra (PP), catro abstencións (Marea 
Veciñal e PSG-PSOE) e un voto a favor (BNG). 
 Sometida a votación a proposta do grupo do Partido Popular, o Pleno, por seis votos a favor 
(PP), catro en contra (Marea Veciñal de Touro e PSG-PSOE) e unha abstención (BNG), acorda: 

Primeiro.- En aplicación do establecido no artigo 123 e seguintes do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico, a creación das seguintes comisións informativas, 
propoñendo así mesmo para cada unha delas aos seguintes concelleiros como presidentes: 

- Comisión de obras, servicios e urbanismo: D. Jesús Martinez Pereira. 
- Comisión de servicios sociais, igualdade de xénero e familia: D. Alfredo Souto Castelo. 
- Comisión de cultura, deportes e educación: Dª Adela Isabel Iglesias Tojo. 
- Comisión agricultura e medio rural e medio ambiente: D. Manuel Puga García. 
- Comisión de Facenda e Especial de Contas: Dª María Josefa Codesido Barreiro. 
Segundo.- Acordar que a composición de cada unha das comisións informativas sexa a 

seguinte: 5 membros do grupo municipal do Partido Popular, 2 membros do grupo municipal Marea 
Veciñal Touro, 1 do Bloque Nacionalista Galego e 1 membro do grupo municipal do Partido Socialista. 

Terceiro.- Dar por cumprimentado o establecido no artigo 123 e seguintes do Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, quedando constituídas as 
comisión informativas do seguinte xeito: 
 1. Comisión de obras, servizos e urbanismo: 
 - Presidente: Jesús Martínez Pereira (grupo PP). 
 - Vocais: 

 4 membros do grupo do PP: Alfredo Souto Castelo, Adela Iglesias Tojo, Manuel Puga 
García e María Josefa Codesido Barreiro. 

 1 membro do grupo do BNG: Xoán Antón Louzao Rodríguez. 

 1 membro do grupo do PSG-PSOE: Gemma Verónica López de Fuentes. 

 2 membros do grupo Marea Veciñal de Touro: que se asignan indistintamente entre 
os membros do grupo, correspondente ao portavoz designar en cada caso os 
asistentes a cada comisión que se convoque. 



 

7 

 

 2. Comisión de servicios sociais, igualdade de xénero e familia: 
- Presidente: Alfredo Souto Castelo (grupo PP). 
- Vocais: 

 4 membros do grupo do PP: Jesús Martínez Pereira, Adela Iglesias Tojo, Manuel Puga 
García e María Josefa Codesido Barreiro. 

 1 membro do grupo do BNG: Xoán Antón Louzao Rodríguez. 

 1 membro do grupo do PSG-PSOE: Gemma Verónica López de Fuentes. 

 2 membros do grupo Marea Veciñal de Touro: que se asignan indistintamente entre 
os membros do grupo, correspondente ao portavoz designar en cada caso os 
asistentes a cada comisión que se convoque. 

 3. Comisión de cultura, deportes e educación: 
- Presidente: Adela Isabel Iglesias Tojo (grupo PP). 
- Vocais: 

 4 membros do grupo do PP: Alfredo Souto Castelo, Jesús Martínez Pereira, Manuel 
Puga García e María Josefa Codesido Barreiro. 

 1 membro do grupo do BNG: Xoán Antón Louzao Rodríguez. 

 1 membro do grupo do PSG-PSOE: Gemma Verónica López de Fuentes. 

 2 membros do grupo Marea Veciñal de Touro: que se asignan indistintamente entre 
os membros do grupo, correspondente ao portavoz designar en cada caso os 
asistentes a cada comisión que se convoque. 

 4. Comisión agricultura e medio rural e medio ambiente: 
- Presidente: Manuel Puga García (grupo PP). 
- Vocais: 

 4 membros do grupo do PP: Alfredo Souto Castelo, Jesús Martínez Pereira, Adela Isabel 
Iglesias Tojo e María Josefa Codesido Barreiro. 

 1 membro do grupo do BNG: Xoán Antón Louzao Rodríguez. 

 1 membro do grupo do PSG-PSOE: Gemma Verónica López de Fuentes. 

 2 membros do grupo Marea Veciñal de Touro: que se asignan indistintamente entre 
os membros do grupo, correspondente ao portavoz designar en cada caso os 
asistentes a cada comisión que se convoque. 

 5. Comisión de Facenda e Especial de Contas: 
- Presidente: María Josefa Codesido Barreiro (grupo PP) 
- Vocais: 

 4 membros do grupo do PP: Alfredo Souto Castelo, Jesús Martínez Pereira, Adela Isabel 
Iglesias Tojo e Manuel Puga García. 

 1 membro do grupo do BNG: Xoán Antón Louzao Rodríguez. 

 1 membro do grupo do PSG-PSOE: Gemma Verónica López de Fuentes. 

 2 membros do grupo Marea Veciñal de Touro: que se asignan indistintamente entre 
os membros do grupo, correspondente ao portavoz designar en cada caso os 
asistentes a cada comisión que se convoque. 

 
 
 
VI.- PROPOSTA SOBRE DEDICACIÓN EXCLUSIVA E DIETAS. 
 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro, en nome do grupo Marea Veciñal de Touro, tómase 
a palabra para manifesta que este tema é o menos opaco e o máis transparente, posto que non se 
trata de chiringuitos que sa sabemos que serven para xustificar salarios, porque -segue a manifestar o 
señor concelleiro- o Alcalde non forma parte das comisións porque non pode cobrar as dietas nin por 
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outras asistencias, especificando que sinceramente parécelle a única proposta transparente, 
facéndolle constar que debe realizar unha reflexión sobre o seu salario, debendo partir de que o salario 
que se propón está dentro dun abanico, polo que se pode establecer un salario medio cun 
complemento de responsabilidades especificando que lle votarían, con sinceridade, a favor, posto que, 
non é de recibo, que existindo precariedade laboral o Alcalde incremente o salario ao máximo que lle 
permite a lei, especificando que ser Alcalde non é obrigatorio, é voluntario e non ten obrigación de 
permanecer no cargo, polo que lle propón que faga unha nova proposta salarial, polo demais a súa 
emenda plantea as dietas a 95 euros para o Pleno e 45 euros para as comisións e Xunta de Goberno, 
propoñendo, así mesmo, votar separadamente as emendas relativas ao soldo do Alcalde e ás dietas. 
 Polo señor concelleiro D. Xoán Antón Louzao manifesta que respecto ao salario, estase a 
propoñer o máximo legalmente establecido, especificando que non é obrigatoria esa cifra, podéndose 
realiar unha proposta que estea no medio do tramo, especificando que estando de acordo en que o 
cargo debe ser remunerado, parécelle excesiva a  cantidade proposta, tal e como xa se ten manifestado 
con anterioridade cando se cambiaron as contías na anterior lexislatura. Tendo en conta a poboación 
do Concello e realizando un cálculo proporcional debe entenderse como axeitada a cantidade de 
31.000 euros, que ven a ser tamén a cantidade que sae de aplicar os 2.200 euros da substitución do 
Alcalde durante un ano. 
 Por outra parte, manifesta o señor Xoán Louzao, se se aumenta a poboación tamén pode 
subirse a remuneración do Alcalde, polo que sería unha especie de reto: máis produtividade, máis 
poboación, máis salario. Polo que respecta ás dietas a proposta do BNG establécese en 100 euros tanto 
para o pleno como para as comisións. 
 O señor Xoán A. Louzao manifesta se se pode introducir unha cuestión relativa a disposición 
dun local para os grupos políticos. 
 O señor Alcalde contesta que o asunto non está na orde do día. 
 Pola señora concelleira Dª Gemma V. López, en nome do grupo do PSG-PSOE, maniféstase que 
o é necesario que o señor Alcalde teña salario, posto que ten unha xornada de 365 días ao ano, pero 
entende que non pode haber unha subida coma a que se propón, que no seu día xa votara en contra 
da subida posto que o salario non se correspondía cunha produtividade, tendo en conta a precariedade 
laboral dos veciños, especificando que a súa crítica é pola subida salarial, non facendo proposta posto 
que está en contra da proposta de subida salarial. 
  O señor Alcalde manifesta que, en relación coa manifestación de que o cargo de Alcalde é 
voluntario, ten que dicir que hai que ganar as eleccións, entendendo ademais que o soldo do Alcalde 
e moi baixo. 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro maniféstase que o seu grupo súmase á proposta do 
BNG en relación coa subida salarial do Alcalde. 
 Sometida a votación a emenda relativa a fixar o salario do Alcalde en 31.000 euros, queda 
rexeitada por seis votos en contra (PP) e cinco a favor (Marea Veciñal de Touro, BNG e PSG-PSOE). 
 Sometida a votación a emenda relativa a asignación de dietas proposta polo grupo Marea 
Veciñal de Touro (95 euros pleno e 45 euros comisións), o Pleno rexeita a mesma por seis votos en 
contra (PP), tres votos a favor (Marea Veciñal de Touro) e dúas abstencións (BNG, PSG-PSOE). 
 Sometida a votación a proposta do grupo do BNG (asignación de dieta de 100 euros por 
asistencia a plenos e comisións), a mesma queda rexeitada por seis votos en contra (PP), un voto a 
favor (BNG) e catro abstencións (Marea Veciñal de Touro e PSG-PSOE). 
 Sometida a votación a proposta do grupo do Partido Popular, o Pleno, por seis votos a favor 
(grupo PP) e cinco en contra (Marea veciñal de Touro, BNG e PSG-PSOE), acorda: 
 Primeiro.- Aprobar a dedicación exclusiva do Alcalde-Presidente do Concello que percibirá por 
tal concepto unha retribución bruta anual de 42.452,24 euros. 
 Esta retribución será incompatible, de conformidade co lexislación vixente, coa percepción de 
dietas por asistencia a órganos colexiados, coas excepcións que se establecen nesa materia, no seu 
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caso, pola asistencia a comisións de selección e tribunais. Así mesmo, serán de aplicación as normas 
de incompatibilidade establecidas na lexislación vixente. 
 Quen legalmente substitúa ao Alcalde nos supostos de vacacións, enfermidade ou ausencia, 
percibirá en réxime de dedicación parcial a cantidade de 2.200 euros brutos mensuais ou os que 
proporcionalmente lle correspondan polo tempo de substitución do Alcalde-Presidente, que supoñerá 
un réxime de dedicación mínima de cinco horas diarias, durante o tempo en que o correspondente 
tenente de Alcalde substituto perciba retribución en réxime de dedicación parcial non poderá percibir 
asistencias pola concorrencia efectiva a sesións dos órganos colexiados dos que forme parte, coa 
salvidade da asistencia a comisións de selección e tribunais. 
 Segundo.- Aprobar a  cantidade de 150 euros como dieta por asistencia dos membros da 
Corporación que non teñan dedicación exclusiva, ou parcial, as sesións do Pleno, Xunta de Goberno 
Local e Comisións Informativas  
 Terceiro.- As retribucións e dietas aprobadas neste acordo entrarán en vigor desde a 
publicación definitiva no Boletín Oficial da Provincia e con efectos do día quince de xuño de dous mil 
dezanove. 
 
 
VII.- NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS. 
 
 7.a).- Nomeamento representante Consello Escolar do Centro Público Integrado “Fonte Díaz”: 
 
 Polo grupo do Partido Popular proponse a concelleira Dª Adela Isabel Iglesias Tojo. 
 Polos grupos Marea Veciñal de Touro, BNG e PSG-PSOE proponse ao concelleiro D. Xoán Antón 
Louzao Rodríguez. 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro, en representación do grupo Marea Veciñal de Touro, 
maniféstase que a proposta pretende ser transversal a todos os grupos e que o señor Xoán Louzao ten 
experiencia nese ámbito. 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao manifesta que a proposta fíxose sobre a marcha e que 
noutros concellos téñense nomeado a concelleiros da oposición para cubrir os postos de 
representación corporativa, especificando que el non ten interese persoal ningún. 
 O señor Alcalde manifesta que a proposta é estraña e non ten ningún sentido e que mantén a 
proposta do grupo do Partido Popular pola concelleira Adela Isabel Iglesias Tojo. 
 Sometidas a votación as propostas, obtéñense os seguintes resultados: 
 - Dª Adela Isabel Iglesias Tojo:  seis votos. 
 - D. Xoán Antón Louzao Rodríguez: cinco votos. 
 Visto o resultado da votación, o Pleno, acorda designar a Dª Adela Isabel Iglesias Tojo como 
representante do Concello de Touro no Consello Escolar do Centro Público Integrado “Fonte Díaz”. 
 
 7.b).- Nomeamento representante do Concello no GDR Ulla-Tambre-Mandeo. 
 
 Polo grupo do Partido Popular proponse a D. Ignacio Codesido Barreiro. 
 Polos grupos Marea Veciñal de Touro, BNG e PSG-PSOE proponse ao concelleiro D. Dario Rey 
Suárez. 
 O señor concelleiro D. Roberto Castro Rocamonde manifesta que se trata dun organismo que 
precisa aire fresco, e con liberdade para votar nas eleccións á Xunta Directiva. 
 O señor Alcalde contesta que a última expresión non é moi procedente. 
 A señora concelleira Dª Adela Isabel Iglesias manifesta que debe haber máis respecto cara os 
compañeiros, posto que todos os veciños, debendo discutir os temas con respecto. 
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 O señor concelleiro D. Roberto Castro manifesta as súas disculpas se alguén entende que faltou 
ao respecto, pero que as súas valoracións son exclusivamente de carácter político, e que non pode 
facer valoración se alguén as interpreta doutra maneira. 
Sometidas a votación as propostas, obtéñense os seguintes resultados: 
 - D. Ignacio Codesido Barreiro: seis votos. 
 - D. Darío Rey Suárez: cinco votos. 
 Visto o resultado da votación, o Pleno, acorda designar a D. Ignacio Codesido Barreiro como 
representante no GDR Ulla-Tambre-Mandeo. 
 
 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. 

 


