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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 19 DE AGOSTO DE 
2019 (PRIMEIRA DO DÍA). 

 
 
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 trinta minutos do día 
dezanove de agosto 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: 
 
 
I.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOIO ÁS ALEGACIÓNS TRAÍDAS AO PLENO. 
 

Polo Sr. Concelleiro D. Darío Rey en nome do grupo municipal Marea Veciñal de Touro tómase 
a palabra para dar conta das alegacións que se presenta o Pleno polo seu grupo coma declaración 
institucional. A eses efectos manifesta que é preciso contextualizar as mesmas , expresando que no 
ano 2018 comezouse a poñer en marcha o proxecto de transporte metropolitano que se prevían 1.500 
rutas coas correspondentes paradas de autobuses , despois esta previsión cambiou e tratouse de 
adaptar as necesidades de cada Concello, pasado un ano concretase un novo mapa de rutas no 
primeiro trimestre de 2019 e coa exposición o público do traballo detallado con todos os Concellos de 
Galicia, salvo os Concellos de Vigo e Touro que non colaboraron coa Xunta , posto que non se habían 
enterado ata fai dúas semanas de que había un cambio no transporte , cuestión fundamental para o 
Concello. 

O Concello de Touro non fai nada cando outros Concellos a mediados de 2018 xa tiñan 
realizado as súas previsións. En agosto de 2018, marea veciñal de Touro fai unha reunión diante da 
casa de cultura cos veciños ( por non terlle dado permiso  o Concello), tomando a iniciativa no asunto. 
Fai mais dun mes Marea Veciñal de Touro ten instado o Alcalde para a convocatoria dun Pleno, e tendo 
en conta que o Alcalde non quixo convocalo, tívose que forzar este pleno extraordinario. Tratábase de 
chegar a un acordo sobre as alegacións tendo en conta que o seu grupo leva mais dun ano coa iniciativa 
, sendo en realidade os veciños os que presentan as alegacións, sendo meros transmisores das mesmas 
, polo que debe entenderse que se trata das alegacións da veciñanza. 



 

2 

 

Polo Sr. Concelleiro D. Darío Rey faise referencia a cada unha das alegacións comentando 
inicialmente a referida a liña Turces-Castiñeiriño-Santiago E.A. posto que no anteproxecto ten carácter 
lectiva e o seu grupo entende que debe pasar a ser de carácter anual, así mesmo, manifesta, en período 
lectivo deberá estenderse a súa frecuencia semanal, incorporando un traxecto en sentido Santiago os 
domingos a media tarde, de xeito que permita a conexión dende Santiago Estación de Autobuses con 
outros puntos estratéxicos da comunidade, tales como universidades institutos etc, especificando que 
trátese dun recorrido estratéxico que vertebra unha área moi importante do Concello. 

D. Darío Rey segue a manifestar, que a liña Turces-Castiñeiriño-Santiago Estación de Autobuses 
deberá ter inicio na parroquia de Beseño, por non dispoñer no anteproxecto de comunicación algunha, 
e incluír no seu traxecto a parada en Cornado de xeito que permita unha mellora da comunicación 
demandada pola veciñanza. 

Outra das alegacións que se propoñen polo grupo Marea veciñal de Touro refírese , segue coa 
palabra D. Darío Rey, a relativa a necesidade de inclusión de novas liñas non previstas no anteproxecto, 
que sirvan de retorno dende Fonte-Díaz ao resto das parroquias, posto que todos os núcleos de 
poboación (principalmente os situados na parte Oeste da capital municipal), carecen de medio algún 
para retornar de Fonte-Díaz. Estas novas liñas terían o mesmo recorrido e paradas que as liñas 
integradas e con carácter lectivo, partindo de Fonte-Díaz entre as 12:30 ou 13:00 con frecuencia 
semanal de luns a venres, e baixo petición de demanda incluiríase novamente o regreso dende os 
puntos de orixe ao CPI de Fonte-Díaz. Polo que respecta o período non lectivo, hai unha enorme 
deficiencia na comunicación das parroquias con Fonte Díaz , polo que se propón a implementación de 
dúas novas expedicións ; unha liña Novefontes, Fao, Ribeira, Foxás, Bendaña, Vilar, Prevediños, Bama, 
Enquerentes-Fontes Rosas, Loxo, Touro, e outra liña de Beseño, Turces, Calvos, Circes, Cornado, 
Andeade, Quión ,Touro. 

Polo que respecta a a Liña Turces-Codeso-Santiago Estación de Autobuses, na parte final, unha 
vez chega a Andeade, debe continuar por Cornado, Calvos, Circes, Turces e final en Beseño. Mellorando 
a conexión de Fonte Díaz con todas as parroquias situadas ao leste en horario de tarde, tanto para 
retornar de Santiago como de Fonte-Díaz. Igualmente plantexa a modificación ampliación da liña 
Merés –Santiago E.A., incluíndo unha nova expedición de liña Merés-Santiago con frecuencia semanal 
de luns a venres, e temporada anual en días non festivos con saída de Santiago as 20.00., modificando 
tamén o trazado incluíndo parada en Novefontes. 

Por D. Darío Rey reitérase que se trata de alegacións que reflexan as necesidades da veciñanza 
e que son propostas que recollen as aspiracións dos veciños. 

Polo Sr. Alcalde manifestase que cando saíu o anteproxecto estívose a falar coa Xunta e coa 
empresa; que non dixo que non ía a convocar o Peno, senón que se estaba a preparar as alegacións , 
pero adiantouse a convocatoria do grupo da Marea Veciñal.; ase mesmo O Sr. Alcalde manifesta que 
as alegacións que se teñen realizadas están ben feitas e son as que se propoñen no segundo Pleno. 

Polo Sr. Concelleiro D. Xoán Antón Louzao en nome do grupo do BNG, manifestase que a 
proposta de declaración institucional non admite ningún tipo de emenda, e aínda que están de acordo 
co que se propón, adolece de cuestión esenciais, posto que non se recolle a conexión coa liña Lugo-
Santiago, posto que é normal que se recolla unha saída ,entendendo que se trata dunha eiva esencial. 
Ase mesmo manifesta que non recolle o servizo baixo demanda, o que é igualmente unha cuestión 
esencial.. 

Polo Sr. Xoán Antón Louzao manifestase que tampouco se fala para nada da conexión Touro-
Arzúa, onde se celebran dúas feiras; tamén tería que haber algunha conexión coa liña Vila de Cruces-
Santiago, especificando que lle gustaría votar a favor pero sen recoller estas cuestión que se teñen 
expresado faise imposible entendendo que a declaración de aceptarse tal e como se presenta quedaría 
coxa. 

Pola Sra. Concelleira Dª Gemma Verónica López en nome do grupo do PSG-PSOE, manifestase 
que a posición do seu grupo e similar a do BNG, especificando que sería necesario votar cada proposta 
e facer unha nova con todas alegacións ; entende que é preciso aumentar os transportes , unha 
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conexión con Lugo-Santiago, que lle parecen tamén moi positivas as alegacións do BNG, polo que a 
posición do seu grupo podería ser ir a abstención , posto que non sería necesario votar a favor. Ase 
mesmo manifesta que o final trátese de buscar todos o mesmo, e dicir, máis recursos para os veciños. 

Polo D. Darío Rey, en nome do grupo marea Veciñal de Touro, manifestase que o seu grupo 
presenta un Plan de transporte en onde se inclúen as conexión mais lóxicas, especificando que todo 
está na Consellería e que teñen falado coa empresa que está levando o Plan de transportes., 
especificando que o sería necesario sería unha reestruturación total que non se vai facer ; ase mesmo 
manifesta que o anteproxecto é un parche polo que no que queda e imposible facer ningún plan de 
reestruturación. 

O Sr. Concelleiro D. Xoán Antón Louzao manifesta que a proposta do seu grupo non está 
recollida na declaración institucional e que o segundo Pleno non ten sentido se se aproba este que se 
está a debater, preguntándose si existe contradición entre as propostas dos dous plenos. Por outra 
parte o Sr. Xoán Louzao manifesta que debería deberían aprobarse todas as alegacións que se 
propoñan, posto que o Pleno non debe limitarse, dado que xa se encargará a Xunta de cotar as 
propostas, polo que as alegacións deben ser o mais amplas posibles e consensuadas. O Sr. Darío Rey 
manifesta que non existe contradición entre as propostas de Marea Veciña de Touro e as alegacións 
que se poidan aprobar no outro Pleno. 

Polo Sr. Concelleiro D. Roberto Castro en nome do grupo Marea Veciñal de Touro, manifestase 
que hai un ano que habería que facer propostas e defendelas. Oito Concelleiros , que están presentes, 
levan catro anos e non se enteraron de nada . Manifesta que era un traballo a facer hai un ano e a 
proposta conxunta cos concellos de o Pino e co goberno de Arzúa, polo que non habéndose feito ese 
traballo no seu tempo, agora ten que ser un remedo; especificando que a proposta pode ser 
mellorable, pero que non hai medias tintas , posto que oito concelleiros Terán que acordarse do 
traballo que non fixeron.  

Sometida a votación Declaración institucional instando a estimación das alegacións o 
anteproxecto de explotación de servizos públicos de transporte regular de Viaxeiros de uso xeral por 
estrada presentada polo grupo Marea Veciñal de  Touro, o Pleno por 3 votos a favor( Marea Veciñal 
Touro), 6 votos en contra (PP), e 2 abstencións (BNG,PSG-PSOE), rexeita a declaración sometida a 
votación. 
 
 
 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. 

 


