
  

1 

 

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 18 DE DECEMBRO 
DE 2019. 

 
 
Alcalde-Presidente: 

IGNACIO CODESIDO BARREIRO 

Concelleiros:  

ROBERTO CASTRO ROCAMONDE 
MARÍA JOSEFA CODESIDO BARREIRO 
ADELA ISABEL IGLESIAS TOJO 
XOÁN ANTÓN LOUZAO RODRÍGUEZ 
MARÍA ELVIRA MARTÍNEZ LÓPEZ 
JESÚS MARTÍNEZ PEREIRA 
MANUEL PUGA GARCÍA 
DARÍO REY SUÁREZ 
ALFREDO SOUTO CASTELO 

Secretario: 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ PEDREIRA 
 

Na Casa do Concello de Touro (A Coruña), sendo as trece horas e corenta e cinco minutos do 
día dezaoito de decembro de dous mil dezanove, reuníronse os membros do Pleno do Concello arriba 
relacionados, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria para a que foran previamente 
convocados. 
 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 DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 27 DE SETEMBRO E 21 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
 En relación coa acta do 27 de setembro de 2019, polo concelleiro D. Xoán A. Louzao Rodríguez, 
en nome do grupo do BNG, fanse as seguintes precisións: 

- Na páxina 40 onde pon: “GBN” debe poñer BNG. 
- Na páxina 42, onde pon “BNMG” debe poñer BNG. 
- Na páxina 45, onde pon “Solución” debe poñer “Subvención”. 
- Na páxina 48, onde pon “sometida a votación a proposta do grupo Marea Veciñal de Touro”  

debe poñer “sometida a votación a proposta do grupo do BNG”. 
Polo señor concelleiro D. Roberto Castro Rocamonde, en nome do grupo de Marea Veciñal de 

Touro, ponse de manifesto que non están de acordo coa redacción da acta por entender que as 
intervencións do Alcalde non se reflicten correctamente e parece que houbera unha segunda sesión 
da mesma, e que tampouco se reflicten correctamente as intervencións do seu grupo nin o texto das 
mocións. 

Por outra parte o señor D. Roberto Castro Rocamonde manifesta que non está de acordo coa 
incorporación da interpretación que se reflicte na introdución do texto do artigo 100.1 do 
Regulamento de organización, pois o seu grupo abandonou o Pleno antes do inicio da deliberación do 
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asunto relativo á Conta Xeral, polo tanto abandonou o Pleno antes de que se iniciara o debate, pois 
aínda non se había lido a proposta da comisión correspondente. 

Polo señor Secretario maniféstase que lle parece un artigo obsoleto e que o acordo adoptouse 
nos termos que constan na acta, sendo a interpretación do artigo a que se lle queira dar, especificando 
que podería interpretarse nos termos de que “O grupo Marea Veciñal de Touro non participou na 
votación e debate polo tanto non pode interpretarse como abstención”. 

Por D. Xoán A. Louzao Rodríguez maniféstase o seu voto favorable coas correccións expostas. 
Sometido a votación o asunto, o Pleno, por sete votos a favor (grupos do PP e BNG) e tres en 

contra (Marea Veciñal de Touro), acorda a aprobación da acta do día 27 de setembro de 2019. 
Sometida a votación a acta do día 21 de outubro de 2019, o Pleno, por unanimidade, acorda a 

súa aprobación. 
 
 
II.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN 

ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ 2020. 
 

Polo señor concelleiro D. Roberto Castro Rocamonde, en nome do grupo Marea Veciñal de 
Touro, manifesta que non se está a explicar a veciñanza un investimento de algo máis de 500.000 
euros, que o Concello non ten elaborado ningún Plan municipal de obras e vías no que se definan cales 
investimentos hai que facer, estando exclusivamente a realizarse as obras en función dos intereses dos 
concelleiros, obras que se fan se pasan por diante da porta dalgún deles ou en algunha eira, 
especificando que se invisten algo máis de 500.000 euros en regos de asfaltos, poñendo de manifesto 
que presentan unha emenda a totalidade en contraposición á proposta do equipo de goberno 
consistente na realización dun centro de día, na emenda que textualmente di: 

“O grupo municipal da Marea Veciñal de Touro, formula a seguinte emenda á totalidade á 
proposta presentada polo Grupo de Goberno de Touro de Plan Único de Concellos “POS+ 2020” da 
Deputación da Coruña para o pleno extraordinario do 18/12/2019: 

Que a totalidade do Plan Único de Concellos “POS+ 2020” da Deputación de A Coruña, o 
concello de Touro o destine á execución dun CENTRO DE DÍA municipal para persoas maiores e/ou 
dependentes.” 

O señor concelleiro D. Roberto Castro Rocamonde segue a manifestar que as actuacións 
propostas poden traerlle algúns réditos electorais, pero as prioridades son outras, posto que ningún 
veciño vai deixar de facer vida en Touro se non se asfaltan camiños, especificando que non debe rirse 
da veciñanza, porque os veciños van a deixar de facer vida ou non se teñen unha gardería, transporte 
público, servizos asistenciais ou centros de saúde que non estean por debaixo do mínimo. 

Así mesmo, expón –D. Roberto Castro Rocamonde- que a problemática das beirarrúas de Loxo 
non se resolve con desfacer unha obra doutra administración realizando outra beirarrúa encima, unha 
infraestrutura non racional, sendo outra oportunidade perdida de dotar de servizos á veciñanza e 
ademais cara. 

Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao Rodríguez, en nome e representación do grupo do 
BNG, maniféstase que ten presentado emendas ao plan POS+ 2020 nos seguintes termos: 

“O plan POS+ da Deputación da Coruña destina no ano 2020 ao concello de Touro, nesta 
primeira fase, 531.060,32 €, cantidade que se poderá incrementar nos plans adicionais que a 
Deputación pode implementar máis adiante. 

Dende o BNG consideramos que o obxecto destes fondos debe estar orientado 
maioritariamente á realización de investimentos que apoien as iniciativas económicas e empresariais, 
que permitan mellorar os equipamentos do concello e garantan uns servizos municipais de calidade, e 
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non somentes á mellora das infraestruturas viarias que é o destino principal ao que os asigna o grupo 
de goberno. 

Neste senso aportamos unha serie de propostas que ao noso entender responden a eses 
principios enumerados máis arriba, de ir dotando ao concello de equipamentos, infraestruturas e 
servizos que permitan desenvolver as actividades econ6micas tradicionais, promover aquelas que 
xeren emprego e valor engadido no concello e tamén fomentar actividades que melloren a oferta 
cultural, educativa, deportiva, de lecer, etc. 

PROPOSTAS 

 Elaboración dun plan plurianual de mantemento de vias municipais. En concreto actuacións 
inmediatas en: 
- Ampliación Ponte Rio do Burgo (estrada Bama-Loxo). 
- Ampliación ponte rio Mogo no limite entre os concellos de Touro e O Pino. Actuación 

conxunta co concello do Pino. 
- Mellora firme estrada Bendaña- Obra e Obra-Grixó. 

 Mellora accesos pista forestal ao encoro nº 2 (Touro) en Calvos. Dende o núcleo de Vilar e 
dende a estrada Circes-Calvos. 

 Creación dun plan de acondicionamento e mantemento dos equipamentos municipais e 
lugares de ocio: das áreas recreativas, dos recursos turísticos como a limpeza dos accesos as 
fervenzas de Choufano e Mince, dos parques biosaudables e das fontes públicas. 

 Revisión continuada do estado das fosas sépticas. 

 Creación dunha rede de sendas peonís (sendas verdes) entre os diferentes núcleos de 
poboación que permitan a práctica da actividade de camiñar de maneira segura. 

 Elaboración dun plan de saneamento dos núcleos de poboación, comezando por aqueles que 
teñen máis urxencia e necesidade: 
- Saneamento no lugar de obra (Foxás). 

 Creación dun punto limpo. 

 Substitución da sinaléctica no concello. 

 Creación dun viveiro de empresas para o fomento e o apoio ás iniciativas de novos proxectos 
empresariais en Touro.” 

O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao Rodríguez manifesta que existe un problema de 
planificación, posto que se están a realizar asfaltados de estradas e non sendeiros, posto que o medio 
ambiente é prioritario, así mesmo manifesta que o seu grupo non está de acordo coa asignación de 
216.000 euros a gastos correntes, que representan o 50 por cento da primeira fase dos investimentos, 
así mesmo especifica que o resto vai todo para estradas e tampouco se utiliza a totalidade do 
préstamo. 

O señor Xoán A. Louzao Rodríguez segue a manifestar que pode utilizar o remanente que o 
señor Montoro lle impide gastar en obras de saneamento, equipamentos municipais como parques 
biosaudables, a necesidade dun punto limpo, e moitas outras cuestións nas que se pode investir e non 
soamente no arranxo de estradas, nas que se invisten un millón de euros por ano, polo que anuncia o 
seu voto en contra da proposta do equipo de goberno. 

Polo señor Alcalde maniféstase que parte das propostas que propón o señor Xoán A. Louzao 
están no proxecto que se presenta, referíndose a determinadas obras, a limpeza anual das fosas 
sépticas e control por Espina & Delfín SL e realización de sendas peonís. 

O señor Xoán A. Louzao Rodríguez manifesta que o que fai o grupo de goberno son cunetas e 
non sendas seguras e verdes. 

Así mesmo, manifesta o señor Alcalde que el tamén quere un centro de día e en relación co 
punto limpo, que se están a recoller as cousas e lévanse para a nave. 
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O señor Xoán A. Louzao Rodríguez manifesta que non é igual a proposta de punto limpo que o 
que se está a facer ata o de agora. 

O señor Alcalde manifesta que se pode mellorar se se tiveran máis cartos. 
O señor Xoán A. Louzao Rodríguez manifesta que habería máis cartos se non se gastaran en 

estradas, especificando que existe vantaxismo nas propostas, manifestando así mesmo que non hai 
planificación e que nunca fixo unha proposta en relación coas estradas. 

O señor Alcalde manifesta que anteriormente estiveron arranxando os núcleos e que as 
estradas son principais todas ou ningunha, porque onde hai unha persoa hai unha necesidade. 

Sometida a votación a emenda do grupo Marea Veciñal de Touro, o Pleno, por tres votos a 
favor (grupo Marea Veciñal de Touro), seis votos en contra (grupo PP) e unha abstención (grupo BNG), 
rexeita a mesma. 

Sometida a votación a emenda do grupo do BNG, o Pleno, por un voto a favor (grupo BNG), 
seis votos en contra (grupo PP) e tres abstencións (grupo Marea Veciñal de Touro), rexeita a emenda. 

Sometida a votación a proposta do grupo do Partido Popular, o Pleno, por seis votos a favor 
(grupo PP) e catro en contra (grupos Marea Veciñal e BNG)a, acorda: 

1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) “POS+  2020” 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 2020”,”achega provincial 2019” e “préstamo provincial 2020”: 
 
A) Financiamento do pago a provedores: 
 

 Capítulo II Capítulo VI Total 

Achega provincial 2019 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

    

Achega provincial 2020 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

   

Subtotal pago a provedores - - - 

 
B ) Financiamento de gastos correntes:       
  

 Deputación 

Achega provincial 2020 aplicada ao financiamento de gastos correntes  216.000,00 

Achega provincial 2019 (Excepción da Base 2.2 final) - 

Subtotal gasto corrente 216.000,00 

 
C ) Financiamento de investimentos: 
 

ACHEGA PROVINCIAL 2020 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 
total 

Mellora do Firme do Viario de Vilanova A Pista de 
Castelo (Beseño-Andeade) e Outro. 

 30.402,99 - 30.402,99 

        

Subtotal investimentos achega provincial 2020  30.402,99 - 30.402,99 
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ACHEGA PROVINCIAL 2019 
(Investimentos financeiramente sostibles) 

 
Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total 

Camiño de Ponte Barreira A Foxas de Abaixo e 
Outros. 

 59.631,77 - 59.631,77 

        

Subtotal investimentos achega provincial 2019  59.631,77 - 59.631,77 

 
 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 
Deputación 

Achega 
Concello 

Orzamento 
total 

Mellora de Seguridade Viaria en Arinteiro (Loxo) e 
Outro. 

 59.619,64 - 59.619,64 

Mellora da Seguridade Viaria en Castro (Prevediños) 
e Outro. 

 70.380,36 - 70.380,36 

        

Subtotal investimentos préstamo provincial 2020  130.000,00 - 130.000,00 

 
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2020 e que se 
relacionan nestas táboas. 
 
D) Redución de débeda con entidades financeiras: 
 

Entidade financeira 
Número/código do 
préstamo 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020 
 aplicado á redución da débeda 

  - 

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras - 

 
E) Resumo: 
 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

A-  PAGO A PROVEDORES 
Achega 2019 -  - 

Achega 2020 -  - 

B- GASTOS CORRENTES   

Achega 2020 216.000,00  216.000,00 

Achega 2019 
(Excep. Base 2.2) 

-  - 

 
C- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2020  30.402,99 - 30.402,99 

Achega 2019 59.631,77 - 59.631,77 

Préstamo 2020 130.000,00 - 130.000,00 

D- REDUCIÓN DÉBEDA Préstamo 2020 -  - 

T O T A L 

Achega 2020  246.402,99 - 246.402,99 

Achega 2019 59.631,77 - 59.631,77 

Préstamo 2020 130.000,00 - 130.000,00 

TOTAL 436.034,76 - 436.034,76 
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2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2020 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 50% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

Mellora da seguridade viaria enTribás (Loxo). 41.364,30 

Mellora da Pista de Bugalleira a AC-960 (Vilar) e Outros. 64.031,82 

Mellora da Pista de Foxás de Abaixo A Grixo (Foxás) e Outros. 71.539,88 

Mellora do Firme da Pista de estrada Dep. A Lago (Quión) e Outros. 51.895,24 

Mellora do Firme da Pista de Subres A Mané (Cornado) e Outro. 84.592,35 

Proxecto de mellora de Local Social de Prevediños e Outros.  31.765,61 

TOTAIS  345.189,20 

 
3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 

execución dos investimentos, e que está a resolver todo o relacionado coas concesións e autorizacións 
administrativas que legalmente sexan necesarias, estando pendente das correspondentes resolucións 
dos órganos competentes en cada materia. 

4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2020 os fondos necesarios 
para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2020, 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. 

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 corenta minutos do día ao principio indicado, levantándose a presente acta 
autorizada coa firma do señor Alcalde e de min, o Secretario, que dou fe. 
 


