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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 27 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 vinte e sete de decembro de 2019, reuníronse os membros do Pleno do Concello arriba 
relacionados, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria 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 INICIAL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

FORESTAIS. 
 
 Dáse conta do informe da Comisión de Obras, Servizos e Urbanismo, na que se ten informado 
favorablemente a aprobación inicial do plan municipal de prevención e defensa contra incendios 
forestais, e na que se ten determinado o procedemento a seguir coa aprobación inicial, exposición ó 
público durante un mes e aprobación definitiva. 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro Rocamonde, en nome e representación do grupo 
Marea Veciñal de Touro, tómase a palabra para manifestar que a posición do seu grupo foi en contra 
na comisión porque se trata dun plan que non sirve para nada, un simple documento descritivo das 
faixas no que non se fai estudo de parcelas, nin está orzamentado, sendo meramente descritivo, polo 
que solicita a súa retirada, porque se trata de documentos inocuos que queren substituír un plan 
necesario que tería que estar redactado e aprobado, reiterando a retirada do mesmo. 
 Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao Rodríguez, en representación do grupo do BNG, 
manifesta que se trata dun plan elaborado mediante o convenio Xunta-FEGAMP-SEAGA, que ten 
moitas carencias pero que é mellor ter este plan que non ter ningún, polo que anuncia o seu voto 
favorable a pesar das carencias, especificando que é preciso que os veciños teñan información, 
facendo constar que xa teñen solicitado en Pleno que se subvencionase a plantación con especies 
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autóctonas das faixas de protección, especificando que votará a favor e que considera que é preciso 
informar aos veciños sobre cales son as franxas e cales son os deberes que lles corresponden. 
 Sometido a votación, o Pleno, por sete votos a favor (grupos do PP e do BNG) e tres en contra 
(grupo Marea Veciñal de Touro), acorda: 
 Primeiro.- Aprobar inicialmente o Plan de prevención e defensa contra incendios forestais. 
 Segundo.- Someter a información pública durante o prazo dun mes o mencionado plan con 
publicación no Boletín Oficial da Provincia. 
 Terceiro.- Unha vez transcorrido o prazo de reclamacións, someter o plan ó Pleno para a súa 
aprobación definitiva. 
 
 
II.- DEDICACIÓN PARCIAL CONCELLEIRA DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES. 
 
 Dáse lectura a proposta de dedicación parcial para a concellería de educación, cultura e 
deportes, cunha dedicación de cinco horas diarias a razón de 26.400 euros anuais brutos. 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro Rocamonde manifestase que se trata dunha 
dedicación parcial para unha concelleira que nada vai facer e nada vai a resolver, especificando que en 
materia de deportes fará calceta e aeronáutica cun salario non pequeno, o que resulta en todo caso 
indecente, unha escusa de dedicación que costará ó Concello 35.000 euros ó ano, cunha 
administración colapsada por falta de medios, por falta de persoal, preguntándose que vai aportar a 
concelleira, non vai facer nada; ven de asignarse 35.000 euros que é o un por cento do orzamento, de 
cada 100 euros vai para esta señora un euro, poderíanse facer 2.800 horas de axuda no fogar isto é o 
10 por cento (un terzo para persoas de máis de 65 anos), preguntándose onde buscarán recursos para 
manter os servizos, se non hai recursos é necesario priorizar os servizos e priorizar onde hai que 
priorizar. 
 Así mesmo, o señor Roberto Castro Rocamonde manifesta que no programa electoral do PP 
non ten visto esta proposta que alcanza o un por cento do orzamento. 
 O señor concelleiro D. Roberto Castro Rocamonde manifesta que se o señor Alcalde quere 
resolver correctamente o asunto debería facer unha consulta a ver se a veciñanza avala este salario. 
 Así mesmo, expresa que en materia de deportes hai unha perda de actividade deportiva e que 
aparte do fútbol non hai nada, especificando que en política a concelleira é unha inepta. 
 O señor Alcalde manifesta que non debe de insultar. 
 O señor Roberto Castro Rocamonde manifesta que non retira a expresión, especificando que 
a concelleira é politicamente unha inepta. 
 Polo señor Roberto Castro Rocamonde ponse como exemplo aos traballadores do Servizo de 
axuda no fogar (SAF), onde se pagan 12,50 euros/hora á empresa que reviste en 5,79 euros por 
traballador, cando a concelleira vai cobrar 29 euros/hora, anunciando o seu voto en contra, citando 
finalmente ó ex-presidente de Uruguay, D. José Mujica: “Hay gente que adora la plata y se mete en la 
política, si adora tanto la plata, que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no 
es pecado, pero la política es para servir a la gente”. 
 Polo señor concelleiro do BNG D. Xoán Louzao, en nome do seu grupo, maniféstase que noné 
de recibo esta proposta, especificando que xa houbo outra fai anos máis barata, sendo este o segundo 
intento e definitivo, e que proporcionalmente este é o mesmo salario que o do Alcalde, e que xuntos 
superan os 90.000 euros, o que alcanza a máis do 3 por cento do orzamento, especificando que as 
cantidades orzamentadas polo IBI Rústico non chega para o salario que se propón; que non hai 
necesidade desta dedicación, non hai ningunha mellora nesta concellería, nin en deportes nin en 
educación, incluso se dedican menos recursos. Así mesmo, especifica que lle parece triste esta 
dedicación, porque nun concello como este debe estarse na política por altruísmo, manifestando que 
coas asignacións por comisións xa se debería estar satisfeito, especificando que non lle encontra 
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ningunha explicación, anunciando o seu voto negativo, reiterando que lles doe un pouco darlle a razón 
aos que veñen a dicir que están na política por interese crematístico. 
 O señor Alcalde manifesta que a dedicación parcial é de cinco horas, pero vaille dedicar moitas 
máis, especificando que o altruísmo é hasta certo punto, reiterando que ve ben a dedicación que se 
propón. 
 Sometido a votación, o Pleno, por seis votos a favor (grupo do PP) e catro en contra (tres do 
grupo Marea Veciñal de Touro e un do grupo do BNG), acorda: 
 Primeiro.- Aprobar a dedicación parcial de cinco horas diarias para a Concellería de Cultura, 
Deportes e Educación, cunha retribución anual de 26.400 euros, que serán incompatibles coa 
asignación de dietas por asistencia a órganos colexiados, con excepción das comisións de selección e 
tribunais de posición de conformidade co establecido na lexislación vixente e as indemnizacións que 
pola efectiva realización de gastos lle correspondan. 
 Segundo.- O presente acordo entrará en vigor coa aprobación definitiva do orzamento do 
exercicio 2020. 
 
 
III.- ORZAMENTO 2020. 
 
 Polo Secretario dáse lectura do acordo da Mesa de Negociación Sindical dos Traballadores, no 
que se especifica: “Que as retribucións que constan no Cadro de Persoal do orzamento do Concello 
correspondente ó exercicio 2019 serán as que se incorporen ó exercicio 2020, sen prexuízo das 
previsións correspondentes á subida que se prevea pola lexislación correspondente, que 
previsiblemente serán arredor do dous por cento da masa salarial de cada empregado municipal, unha 
vez que se produza a subida salarial correspondente entregarase copia das retribucións que resulten 
aos compoñentes da Mesa negociadora”. 
 Así mesmo, maniféstase que o orzamento foi informado favorablemente pola Comisión de 
Facenda, cos votos en contra do grupo Marea Veciñal de Touro e do grupo do BNG. 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro, en nome do grupo de Marea Veciñal de Touro, faise 
manifestación da problemática suscitada coas solicitudes dos anexos correspondentes ó orzamento, 
preguntando ó señor Secretario se o expediente do orzamento está completo, manifestando o señor 
Secretario que si, especificando o señor D. Roberto Castro que se está completo se poida facer un 
receso para consultar os anexos que non se lle entregaron, dos que manifesta que ten pedido anexos 
completos e non cachos de anexos. 
 Polo señor Secretario maniféstase que a documentación complementaria obra nas 
dependencias municipais e que non procede ir a buscala neste momento. 
 Por D. Roberto Castro maniféstase que o ABC da cuestión é que os recursos son limitados, que 
falta unha captación de recursos e ingresos, poñendo como exemplo deixar escapar 130.000 euros do 
IDAE, non se solicita a rehabilitación de locais sociais, non se pide crédito do Fondo mineiro ambiental 
e paisaxístico, que ten a súa orixe no imposto compensatorio ambiental mineiro, polo que respecta 
aos gastos –segue a manifestar D. Roberto Castro- falta rigor na asignación de recursos, parece que se 
nada na opulencia; orzaméntase a dedicación parcial da concelleira de deportes, as beirarrúas da 
Goleta que ata o de agora tiñan un uso razoable. Por outra parte estase a investir de 50 a 60.000 euros 
nas desfeitas do Portapego no plan HURBE, que tiñan que ser financiadas pola empresa privada que 
provocou o dano, debendo de arranxala que ten que arranxala, existindo outras necesidades que non 
se atenden, especificando que outros concellos captan ingresos con Augas de Galicia, mentres que 
Touro non capta nada, poñendo como exemplo a Boqueixón. 
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 O señor Roberto Castro anuncia o voto en contra do seu grupo, poñendo de manifesto que 
non existe potencial para xerar ingresos por parte do equipo de goberno. 
 Polo señor concelleiro Xoán A. Louzao, en nome do grupo do BNG, tómase a palabra para 
manifestar que o orzamento non medra nada, soamente o 0,6 por cento, cando o PIB sube o 2 por 
cento o orzamento debería medrar igual, sendo un orzamento calcado dos últimos anos, aínda que o 
gasto nos órganos de goberno aumenta un 23 por cento, os investimentos reais caen un 26 por cento, 
non incluíndose gastos para saneamento, punto limpo, fontes, lavadoiros, etc, descendendo un 16 por 
cento as cantidades para promoción cultural, baixando as cantidades en fomento do emprego, moi 
pouco investimento en medio ambiente, en promoción turística practicamente nada. Os orzamentos 
–segue a manifestar o señor Xoán A. Louzao- son os que faio o PP en exclusiva, non se acepta nada, 
sendo o mesmo destes anos, non se teñen en conta as propostas nin os orzamentos nin ó plan POS. 
 Por D. Xoán A. Louzao dáse conta da emenda a totalidade que presenta o grupo do BNG nos 
seguintes termos: 

 “Presentado polo grupo de goberno o proxecto de orzamento municipal e as súas bases de 
execución para ó ano 2020, ó BNG presenta unha emenda á totalidade do mesmo e solicita 
presentación duns novos orzamentos para os que propoñemos que sexan incluídas as s emendas que 
enumeramos a continuación. 

Previo á elaboración do mesmo o goberno municipal debe elaborar as bases para a concesión 
de subvencións a colectivos e asociacións sen ánimo de lucro de Touro con dotación orzamentaria 
anual, para dar cumprimento ó aprobado por unanimidade no pleno ordinario do 27 de setembro de 
2019. 

1. Enmenda 1. Eliminación da adicación parcial para a concelleira de Cultura, Deporte e 
Educación recollida nas bases de execución. 

2. Enmenda 2. Inicio dun plan para o cambio de toda a sinalética do concello. 
3. Enmenda 3. Criación dun centro de día no concello. 
4. Enmenda 4. Criación liña de crédito para a realización de obras de acondicionamento de áreas 

comúns das diferentes parroquias como zonas de lecer, fontes, lavadoiros, etc. 
5. Enmenda 5. Criación dun punto limpo no concello. 
6. Enmenda 6. Proxecto de criación dunha área recreativa no río Ulla. 
7. Enmenda 7. proxecto para habilitar a piscina municipal para o seu uso durante o inverno con 

unha cuberta extraíble. Neste punto estudar a opción de establecer un convenio co concello 
de O Pino para o seu uso conxunto coa finalidade de abaratar o seu custo para o concello. 

8. Enmenda 8. Criación dunha partida orzamentaria para bolsas de axuda ó estudo para o 
estudantado do concello con baixos recursos. 

9.  Enmenda 9. Criación dunha partida orzamentarias para bolsas de estudo de temas relacionados 
co concello: historia do concello de Touro, elementos patrimoniais, tradicións, 

10. Enmenda 10. Criación de "rutas explicativas" consistente no estudo daquelas zonas de máis 
interese (histórico, toponímico, natural, etc.) polas que discorren as rutas de sendeirismo do 
concello. 

11. Enmenda 11. Criación dunha partida orzamentaria destinada a familias con baixos recursos 
para financiar o coste daqueas vacinas non financiadas polo SERGAS. 

12. Enmenda 12. Creación de novas rutas de sendeirismo: variante polo río de Rosende até os 
muíños de Rilo, na ruta fervenza das Hortas – Ponte Basebe. Deseñar unha ruta polas fervenzas 
do concello. 

13. Enmenda 13. Promoción da ruta ramal histórico Arzúa-Quión-Amenal do camiño de Santiago. 
14. Enmenda 14. Criación dunha partida orzamentaria para conceder axudas a todos aqueles 

propietarios que utilicen especies frondosas autóctonas nas plantacións forestais. 
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15. Enmenda 15. Creación dun viveiro de empresas no polígono empresarial. 
16. Enmenda 16. Criación dunha iña de bus interparroquial que comunique as parroquias co 

núcleo de Fonte Díaz.” 

 Polo señor Alcalde maniféstase que das emendas presentadas algunha non lle parece viable 
como por exemplo a correspondente á cuberta extraíble na piscina e outras como punto limpo xa se 
está a facer levando os colchóns e outros electrodomésticos á nave, especificando o señor Alcalde que 
se están arranxando os lavadoiros e fontes nas distintas parroquias. 
 Por D. Roberto Castro maniféstase que non hai lugar a transaccionar nada porque non se 
aceptan as alegacións, polo que a proposta do seu grupo é a de devolución dos orzamentos; 
investimentos salpicados do Plan POS, diñeiros comprometidos que non se poden destinar ó Centro 
de día ó que votaron en contra os concelleiros do grupo do PP. 
 Polo señor Xoán A. Louzao maniféstase que os recursos son limitados e que as súas alegacións 
en todo caso quedan no procedemento. 
 Sometida a votación a emenda á totalidade do grupo Marea Veciñal de Touro, por catro votos 
a favor (tres do grupo Marea Veciñal de Touro e un do grupo do BNG) e seis votos en contra (grupo do 
PP), queda rexeitada a mesma. 
 Sometida a votación a emenda a totalidade do grupo do BNG, coas emendas que se reflicten 
na proposta da mesma, o Pleno, por catro votos a favor (tres do grupo Marea Veciñal de Touro e un 
do grupo do BNG) e seis votos en contra (grupo PP), acorda rexeitar a mesma. 
 Sometida a votación a proposta de orzamento do grupo do PP, o Pleno, por seis votos a favor 
(grupo PP) e catro en contra (tres de Marea Veciñal de Touro e un do BNG), acorda: 
 Primeiro.- Aprobar inicialmente o orzamento do Concello para o exercicio 2020, a contía do 

cal quedou fixada, tanto en gastos como en ingresos, nun total de 3.419.924,68 euros, asignando a 

cada un dos capítulos as seguintes cantidades: 

 
ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

 1. Operacións non financeiras  

 1.1. Operacións correntes  
1 Impostos directos 732.229,01 
2 Impostos indirectos 35.000,00 
3 Taxas, prezos públicos e outros ingresos 193.190,00 
4 Transferencias correntes 2.021.270,71 
5 Ingresos patrimoniais 5.000,00 
 1.2. Operacións de capital  
6 Enaxenación de investimentos reais 0,00 
7 Transferencias de capital 303.234,96 

 2. Operacións financeiras  

8 Activos financeiros 0,00 
9 Pasivos financeiros 130.000,00 

 Total presuposto de gastos 3.419.924,68 
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 ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

 1. Operacións non financeiras  

 1.1. Operacións correntes  
1 Gastos de persoal 996.762,42 
2 Gastos correntes en bens e servizos 1.697.167,50 
3 Gastos financeiros 800,00 
4 Transferencias correntes 102.300,00 
 1.2. Operacións de capital  
6 Investimentos reais 620.694,76 
7 Transferencias de capital 2.100,00 

 2. Operacións financeiras  

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

 Total presuposto de gastos 3.419.924,68 

 
 Segundo.- Aprobar, igualmente, as bases de execución de dito orzamento. 
 Terceiro.- Aprobar o cadro de persoal e as remuneracións correspondentes, pendentes de 
actualización conforme ó que se dispoña normativamente. 
 Cuarto.- Que se expoña ó público por prazo de quince días hábiles, a efectos de reclamacións, 
conforme ó preceptuado no artigo 169.1 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. 

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 repetido Real Decreto lexislativo; 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. 
 
IV.- SOLICITUDES BONIFICACIÓN I.B.I. 
 
 Dáse conta do informe da Comisión de obras, servizos e urbanismo, na que se teñen informado 
as solicitudes relativas á bonificación do Imposto sobre bens inmobles (IBI) de acordo co establecido 
no artigo 4 da ordenanza reguladora do imposto. 
 Polo señor concelleiro D. Alfredo Souto declárase a súa abstención no referente a súa 
solicitude no presente acordo. 
 Conforme ás propostas establecidas na Comisión, 
 Primeiro.- O Pleno, por unanimidade, acorda declarar as explotacións agrarias que a 
continuación se relacionan como de especial interese e utilidade municipal e ás que son de aplicación 
as porcentaxes de bonificación do IBI que igualmente se relacionan, por concorrer circunstancias 
sociais, culturais e de fomento do emprego: 

SOLICITANTE 
E TITULAR DA 
ACTIVIDADE 

DNI/CIF REFERENCIA CATASTRAL  BONIFICACIÓN 

Aurora Chento Vieites ********** ******************** 50 % 

María Cutrín Tato ********** ******************** 50 % 

María Cutrín Tato ********** ******************** 95 % 
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María Cutrín Tato ********** ******************** 95 % 

Ricardo Ares Louzao ********** ******************** 95 % 

Concepción Serafina 
Carreira Carreira 

********** ******************** 50 % 

Concepción Serafina 
Carreira Carreira 

********** ******************** 50 % 

Ganadería Iglesias 
Míguez, S.C. 

********** ******************** 50 % 

Ganadería Iglesias 
Míguez, S.C. 

********** ******************** 95 % 

Hermanos Bendaña, 
S.C. 

********** ******************** 50 % 

Hermanos Bendaña, 
S.C. 

********** ******************** 50 % 

Jesús Ares García ********** ******************** 95 % 

María Amalia Ramos 
Tojo 

********** ******************** 95 % 

Ganadería Varelo de 
Circes 

********** ******************** 95 % 

María del Carmen 
Castro Vázquez 

********** ******************** 50 % 

Manuel Fandiño Rial ********** ******************** 95 % 

Manuel Fandiño Rial ********** ******************** 95 % 

Manuel Fandiño Rial ********** ******************** 50 % 

Manuel Fandiño Rial ********** ******************** 95 % 

José Manuel Vilas 
Mosquera 

********** ******************** 95 % 

José Manuel Vilas 
Mosquera 

********** ******************** 95 % 

José Luis Villar Carril ********** ******************** 50 % 

José Luis Villar Carril ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 95 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 50 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 50 % 

Gandería Sar, S.L. ********** ******************** 50 % 

Álvaro Suárez Pintor ********** ******************** 50 % 
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A declaración de especial interese e utilidade municipal terá efectos dende o exercicio 2020 e 
manterá a súa declaración mentres que concorran as circunstancias que motivaron a mesma, debendo 
os suxeitos pasivos, poñer en coñecemento do concello, calquera modificación das condicións ou 
requisitos que motivaron a declaración de especial interese e utilidade municipal. 

 Segundo.- O Pleno, por sete votos en contra (grupos PP e BNG) e tres a favor (grupo Marea 
Veciñal de Touro), rexeita as solicitudes relativas aos titulares das explotacións que se relacionan por 
referirse exclusivamente a inmobles nos que non existe construción algunha que teña relación coa 
explotación agraria de referencia e non cumprir co establecido no artigo 4 da ordenanza: 

 
 
V.- MOCIÓNS DO BNG. 
 
 5.a).- Moción para a mellora da atención médica no Centro de Saúde: 

 O señor D. Xoán A. Louzao, en nome do grupo do BNG, toma a palabra para manifesta que a 
problemática da atención médica no Centro de Saúde é un tema reiterativo, agora non hai substituto 
e isto ven a ser consecuencia dos recortes da sanidade, facendo referencia a folga de enfermería na 
que se cubren as baixas por horas e outras cuestións xa coñecidas da sanidade galega, polo que o seu 
grupo presenta a seguinte moción: 

 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
A atención médica no centro de saúde está nunha situación de precariedade no que respecta 

a atención primaria, logo da xubilación dun dos dous médicos, e sobre todo no que se refire a atención 

Mónica Maroño 
Sánchez 

********** ******************** 95 % 

Mónica Maroño 
Sánchez 

********** ******************** 50 % 

Mónica Maroño 
Sánchez 

********** ******************** 95 % 

Alfredo Souto Castelo ********** ******************** 50 % 

Ganadería Casal Vilar, 
S.L. 

********** ******************** 95 % 

Ganadería Casal Vilar, 
S.L. 

********** ******************** 95 % 

María del Carmen 
Botana Midón  

********** ******************** 50 % 

María del Carmen 
Botana Midón  

********** ******************** 95 % 

Eduardo Quintás 
Cristobo 

********** ******************** 50 % 

Eduardo Quintás 
Cristobo 

********** ******************** 95 % 

Eduardo Quintás Cristobo ********** ******************** 

 ********** ******************** 

“ ********** ******************** 

“ ********** ******************** 

“ ********** ******************** 

José Manuel Vilas Mosquera ********** ******************** 

Jesús Ares García ********** ******************** 
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pediátrica que pese a estar compartida co concello de O Pino tampouco está garantizada, xa que 
recurrentemente o servizo queda suspendido cando a pediatra titular ten algunha continxencia.  

De feito, fai algo máis de tres anos 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 
os dous días a semana, sendo frecuente a falta de atención pola falta da titular. 

Vemos pois que non é un problema puntual, senón que estamos ante un problema estrutural 
do sistema para o que non valen as excusas de que non hai pediatras nin médicos de atención primaria 
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 ó 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 

 
A C O R D O: 
O pleno do concello de Touro traslada as súas queixas ó goberno galego e ínstao a que realice 

todas as accións necesarias para, de forma urxente, cubrir de maneira definitiva a praza deixada 
vacante pola xubilación do titular de atención primaria e 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, 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 Alcalde aporta unha contestación escrita que literalmente di: 

 “Os concellos de O Pino e Touro pertencen o mesmo Servizo de Atención Primaria (SAP) e a 
atención pediátrica está garantida pola mesma profesional, especialista en pediatría con praza en 
propiedade. 

A atención pediátrica no concello de Touro prestase habitualmente os martes e xoves en 
quenda de mañá aos 231 nenos do concello. 

A atención pediátrica no concello de O Pino prestase habitualmente os luns, mércores e venres 
en quenda de mañá aos 452 nenos do concello. 

De sobra é coñecido que non existen pediatras nin puericultores nas listas de contratación dos 
que dispoñer en caso de ausencias dos pediatras titulares e a xestión de ausencias realizase con 
outros pediatras con praza que prolonguen a súa xornada laboral cas seguintes premisas, por orde: 

1. Prolongacións de xornada de pediatras con quenda de tarde en ausencias dos pediatras de 
mañá, para manter o mesmo horario da consulta do ausente. 

2. Prolongacións de xornada de pediatras con quenda de maña en ausencias de pediatras de 
maña, creándose axendas de tarde e abrindo o centro para garantir a atención pediátrica aínda 
que sexa en outro horario. 

3. Medias xornadas si o permite a carga asistencial das consultas e non se producen demoras, 
garantindo os controis de saúde e as consultas a demanda. 
Ante a ausencia da pediatra titular por enfermidade dende o día 4 de novembro e a falta de 

pediatras substitutos, cubriuse todas as semanas un ou dous días de consulta. Os outros días 
cubríronse, como se ven realizando dende hai anos, nas vacacións da titular, os nenos menores de 3 
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anos son atendidos pola pediatra de Arzúa, (este ano ampliamos a oferta ao Centro de Saúde de 
Fontiñas para os máis próximos a Santiago), e os maiores de 3 anos son atendidos polo médico de 
familia dos pais. 

En ningún caso xerouse lista de espera nin deixou de atenderse a ningún neno que o precisara. 
Nas semana do 23 de decembro abríranse os centros de O Pino e Touro pola tarde para garantir 

a atención pediátrica o non poder cubrir pola mañá e na semana de Nadal. Na de aninovo cubrirase 
como se fixo nos últimos anos nas vacacións da titular, poñéndose de acordo coa pediatra de Arzúa. 
Este ano os nenos, que por distancia, prefiran ir ao Centro de Saúde de Fontiñas, poderán facelo eses 
días de ausencia da pediatra titular.” 

 O señor Alcalde manifesta que a proposta vai máis aló ó referirse ó goberno galego na mesma. 
 O señor D. Xoán A. Louzao manifesta que os alcaldes da zona de Verín do PP apoiaron a 
proposta e que hai un problema e é preciso esixir solucións. 
 O señor Alcalde manifesta que iso é o que vai facer o seu grupo sen entremezclar cousas. 
 A señora Dª María Elvira Martínez, en nome do grupo Marea Veciñal de Touro, manifesta que 
con respecto ó pediatra, que agora ven un día á semana e antes viña dous días, e que en outubro viña 
o pediatra dúas horas cos mesmos pacientes, polo que é preciso facer algo. 
 Polo señor Alcalde maniféstase que non hai pediatras. 
 Por Dª María Elvira Martínez maniféstase que é preciso facer algo para que non nos quiten o 
servizo e que sempre lles toca as mulleres este tipo de cuestións. 
 O señor concelleiro D. Roberto Castro manifesta que cobrando o máximo o señor Alcalde tería 
que terlle preguntado á Xerente sobre a necesidade que está a ter o Concello nestes temas. 
 O señor Alcalde manifesta que xa lle ten comunicado a ela a situación, especificando que quere 
que lle dean as normas con pelos e sinais. 
 O señor D. Roberto Castro manifesta que todos estamos nesa realidade e que o señor Alcalde 
debe exercer como tal a defensa da veciñanza, coma cando estivo aporreando na cancela no Pazo do 
Hórreo porque lle quitaban as cuadrillas municipais, que debe poñerse onde se ten que poñer, en 
defensa dos intereses da xente de aquí. 
 O señor Alcalde manifesta que está en contra da forma da moción. 
 Sometida a votación a mesma, o Pleno, por catro votos a favor (tres de Marea Veciñal de Touro 
e un do BNG) e seis votos en contra (grupo do PP), rexeita a moción referida á mellora da atención 
médica no Centro de Saúde presentada polo grupo do BNG. 
 
 5.b).- Moción para a renovación do equipamento no servizo de matronas: 

 Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao dáse conta da moción para a renovación do 
equipamento no servizo de matronas, nos seguintes termos: 

 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A saúde é o ben máis prezado do ser humano, un dereito irrenunciable ó que a sanidade 

pública ten que responder. 
O SERGAS, atendendo as demandas do persoal sanitario, vén de anunciar o investimento de 

8,5 millóns de euros en renovación de equipamento e mobiliario nos centros de Atención Primaria.  
No Centro de Saúde de Touro vense prestando atención específica ás mulleres; o servizo de 

matronas é un servizo moi importante para a saúde das mulleres porque intervén en aspectos tan 
relevantes como a educación afectivo-sexual, o embarazo, o parto e o posparto, a lactación, a 
anticoncepción, a menopausa, o apoio á consulta xinecolóxica etc. Para prestalo coa calidade 
necesaria, precisan de equipamento e mobiliario adecuado. Hoxe en día o material co que conta o 
Centro non reúne as condicións para unha prestación de calidade, ben por ser insuficiente, por ter 
moito uso e deteriorarse con excesiva frecuencia ou por non adaptarse as necesidades.  
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Non obstante, non nos consta que no investimento anunciado por Sanidade estea incluída a 
atención ás demandas e necesidades do servizo de matronas de Touro. 

Aínda que a sanidade non é competencia municipal, a saúde da sua poboación debe ser unha 
prioridade do goberno municipal e debe velar para que esta se preste nas mellores condicións e cos 
mellores medios materiais e humanos. 

Por tanto, o BNG propón ó Pleno a adopción do seguinte 
ACORDO: 
O concello de Touro demanda á Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela 

(Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia) a adopción das medidas necesarias para a dotación do 
servizo de matronas do Centro de Saúde de Touro co equipamento e mobiliario necesario para 
garantir unha atención de calidade.” 

 Polo señor Alcalde contéstase coa achega dun escrito que textualmente di: 

“- A xubilación dun dos dous titulares de atención primaria cubriuse de maneira definitiva cun 
contrato de interinidade o día 14 de setembro do 2019 pola Dra. Ania Hernández Gómez. 

- Dita doutora  encóntrase en IT desde o día 9 de decembro do 2019 sendo asumida a súa 
consulta polo outro titular doutor Mosquera. 

- O Centro de Saúde de Touro conta con 2 profesionais médicos que se substitúen entre eles en 
período vacacional, tal como ocorre na actualidade no período de Navidad. A partir do 7 de 
xaneiro intentarase substituír a IT da Dra. Ania co fin de quedar os dous profesionais tódolos 
días. 

- A pediatra do Centro de Saúde está compartida co Pino, acudindo dous días a Touro y tres ó 
Pino. Co motivo da IT da pediatra é substituída un día no Centro de Saúde de Touro, estando 
na actualidade tódolos controis de saúde do programa do neno san ó día, non existindo, ningún 
retraso. 

- A poboación pediátrica do Concello de Touro, pode acudir indistintamente ó Centro de Saúde 
do Pino ou ó Centro de Saúde de Fontiñas, os días onde non ten pediatra de presencia física 
no Centro de Saúde de Touro. 

- A matrona del Centro de Saúde está compartida co Pino, acudindo 2 días a Touro y 3 ó Pino. 
A media de pacientes que atende os dous días que está de presencia física en Touro é de 5 
mulleres/día, as cales poden acudir calquera dos outros días ó Centro de Saúde do Pino. 

- No ano en curso foi enviado ó Centro de Saúde de Touro o seguinte equipamento: 

• Escabel 
• Pulsioximetro de dedo 
• Pulsioximetro adulto 
• Trolley emergencias 
• Silla oficina 
• Pesarios, espéculos, etc. 

Esta pendente nos próximos días a entrega dun electrocardiógrafo conectado directamente á 
historia clínica.” 

 Por D. Roberto Castro manifesta que o señor Alcalde que ten unha dedicación exclusiva co 
máximo que permite a lei nos diga que para coñecer a realidade do Centro de Saúde teña que 
preguntarlle a xerente da área sanitaria de Santiago de Compostela.  
 Sometida a votación a proposta, o Pleno, por catro votos a favor (tres de Marea Veciñal de 
Touro e un do BNG) e seis votos en contra (grupo do PP), rexeita a proposta do grupo do BNG sobre 
“Renovación do equipamento no servizo de matronas”. 
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 5.c).- Moción do BNG sobre financiación municipal das vacinas contra a meninxite B, ACWY e 
rotavirus: 

 Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao, en nome do grupo do BNG, dáse lectura á proposta 
de acordo nos seguintes termos: 

“Dentro do calendario de vacinación oficial que contempla o Servizo Galego de Saúde -SERGAS- 
non se inclúen como financiadas algunhas vacinas que si están recomendadas polo comité asesor de 
vacinas da Asociación Española de Pediatría, polo que estas deben ser sufragadas integramente polos 
pacientes. 

Así sucede coa vacina contra a meninxite ACWY, contra o rotavirus e contra a meninxite B, 
todas elas recomendada pola Asociación Española de Pediatría, para a que a día de hoxe non hai 
financiación correndo por conta dos pais e nais o seu coste.  

Por exemplo a vacina contra a meninxite B, que consta de duas doses, ( catro se é un bebé 
menor de 6 meses e tres se é un bebé menor de dous anos), con un prezo por dose de 106,15€, pode 
supor un coste total de entre 212,30 € e 424, 60€ para un único fillo en función da sua idade. 

O coste da vacinación contra o rotavirus ronda os 200 € por paciente e o da meninxite ACWY 
entre 54€ e 108€ dependendo da idade do vacinado. 

Estamos ante unhas cantidades moi significativas que para aquelas familias con escasos 
recursos supñen un esforzo económico que resulta moi dificil, ou incluso imposible, de asumir. 

Entendemos que estas vacinas deberían ser sufragadas pola administración galega resultando 
gratuitas para os pacientes como todas as demáis, pero consideramos que mentras esto non se 
consigue debe ser o concello o que supla esta función. 

Por todo isto e polo que propoñemos ó pleno do concello a adopción do seguinte  
ACORDO 

1. O concello de Touro financiará o coste das vacinas da meninxite ACWY e B e antirrotavirus a 
aquelas familias de poucos recursos residentes no concello, para o que procederá a crear 
unhas bases que regulen as condicións que deben cumplir os peticionarios para ter acceso a 
esta axuda.” 

Polo señor Alcalde dáse lectura da información que ten recibido sobre o asunto nos seguintes 
termos: 

“Como sucede en todos os países que teñen establecido un programa de vacinacións 
poboacional, tanto en Galicia como en España o calendario a seguir en cada momento o deciden as 
autoridades sanitarias, non ningunha sociedade científica, aínda que sexan apreciadas e consideradas 
as súas aportacións. 

Para facelo está establecido un procedemento existindo uns consellos asesores que trasladan 
as súas recomendacións ás autoridades sanitarias que deciden. 

En España este consello asesor é a "Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones", que 
asesora á "Comisión de Salud Pública" dependente do Consello Interterritorial do SNS, e que está 
composta por técnicos dos programas de vacinas das CC.AA., do Ministerio, do Instituto de Salud Carlos 
III e da Axencia Española de Medicamentos e Productos Sanitarios. 

No caso de Galicia é a Comisión Galega de Enfermidades Inmunoprevibles, creada xa no ano 
1995, dependente da Dirección Xeral de Saúde Pública. 

E están establecidos os criterios a utilizar, publicados no documento "Criterios de Evaluación 
para Fundamentar Modificaciones en el Programa de Vacunación en España", e que poden resumirse 
nestas palabras do propio documento: 

Se consideran cinco criterios de evaluación que, conjuntamente, proporcionan un marco para 
el análisis sistemático de los argumentos a favor y en contra de la inclusión y priorización de cambios 
en el programa de vacunación: 
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• Carga de enfermedad 
• Efectividad y seguridad de la vacuna 
• Repercusiones de la modificación en el programa de vacunación 
• Aspectos éticos 
• Evaluación económica 
Na moción que se formula no concello de Touro falan de varias vacinas non incluídas. 

Comentaremos brevemente algo sobre cada unha delas: 
- Vacina contra a meninxite ACWY: dende o día 9 de nadal está introducida no calendario galego, 

para poñer aos 12 anos, substituíndo a dose da vacina monovalente contra a meninxite C. A 
maiores, e para lograr unha inmunidade de grupo e evitar a circulación dos meningococos de 
tipo WI 35 e Y, entre 2020 e 2021 vaise ofertar a vacinación a todos os nados entre 2001 e 
2009. 

- Vacina contra a meninxite B: No caso da vacinación fronte a enfermidade meningocócica a 
Ponencia de programas e rexistros de vacinacións antes mencionada elaborou un documento 
("Recomendaciones de vacunación frente a la enfermedad meningocócica invasiva"), 
aprobado en marzo pola ponencia e no mesmo mes pola Comisión de Saúde Pública e, no mes 
de maio, polo Consello Interterritorial. 
Neste documento indícase (apartado 7 de recomendacións) que non se inclúa a vacinación 
fronte ó meningococo B no calendario de vacinación infantil. 
A Consellería de Sanidade asumiu esta indicación e así se presentou á Comisión Galega de 
Enfermidades Inmunoprevibles na xuntanza celebrada no mes de maio deste ano, que a 
ratificou. 
Por isto non está incluída no calendario galego de vacinacións, como saben as súas señorías. 

- Vacina contra o Rotavirus: dende o pasado 18 de novembro está incluída a vacinación contra o 
rotavirus nos nacidos prematuros, en concreto nos lactantes nacidos entre a semana 27 e a 32 
de xestación, que estean clinicamente estables e non teñan contraindicacións, que son os 
bebés que presentan maior risco de complicacións ante este tipo de infección. 
Os comités asesores, tanto a nivel estatal como galego, están continuamente seguindo as 

novidades no mundo das vacinas para avaliar cambios ou introdución de novas vacinas, pero como se 
dixo, seguindo uns criterios ben definidos para elo.” 

Polo señor D. Xoán A. Louzao maniféstase que lle parece moita dilixencia que se activaran as 
vacinas despois de entregada a moción no Concello. 

O señor D. Xoán A. Louzao segue a manifestar que se trata dunha recomendación da Comisión 
española de pediatría, que se trata dun problema económico, que son opcionais e que obrigatoria non 
é ningunha. 

O señor Alcalde manifesta que para entrar na escolarización son obrigatorias as vacinacións. 
O señor Xoán A. Louzao manifesta que se xa están incorporadas ó sistema sanitario pois 

perfecto. 
Sometida a votación a proposta, o Pleno, por catro votos a favor (tres de Marea Veciñal de 

Touro e un do BNG) e seis votos en contra (grupo PP), rexeita a moción do BNG sobre financiación 
municipal das vacinas contra a meninxite B, ACWY e rotavirus. 
 
 5.d).- Moción sobre retirada da simboloxía franquista dos espazos públicos no Concello de 
Touro: 

 Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao, en nome do grupo do BNG, dáse conta da moción 
relativa á retirada da simboloxía franquista dos espazos públicos no Concello de Touro, que 
textualmente di: 
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 “Exposición de motivos: 
O concello de Touro conta, aínda a día de hoxe, con varios vestixios que aluden ó pasado 

franquista, tales como o xugo e as frechas, o que resulta un agravio contra a vontade democrática e a 
necesidade de recuperación da memoria histórica. 

A simboloxía Franquista atópase nomeadamente en espazos públicos, tales como fontes ou 
fachadas de edificios relixiosos (Anexo I) e constitúen unha contradición democrática e contravén o 
establecido pola lei 52/2007 do 26 de decembro, no art. 15, así como as recomendacións emitidas no 
ano 2014 pola Comisión de Dereitos Humanos da ONU e o grupo de traballo sobre as persoas 
desaparecidas, que reclaman ó Estado español que leva a cabo políticas de memoria que permitan 
cumprir dereitos fundamentais como o dereito á verdade, á xustiza e á reparación. 

Por todo o exposto solicítase ó pleno da corporación a adopción dos seguintes: 
ACORDOS: 

1. A retirada de honores, distincións e simboloxía franquista situada en espazos públicos no 
concello de Touro e a substitución dos mesmos por nomes que representen o sentir 
democrático do concello. 

2. Instar á Igrexa a retirada das placas franquistas dos edificios relixiosos que ensalzan o fascismo 
e o réxime ditatorial iniciado no 1936.” 

O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao, manifesta que a moción é bastante importante porque 
se trata de evitar o branqueado da ditadura e que as formacións políticas teñen que poñer en evidencia 
un xenocidio de miles de persoas que non estaban de acordo coas súas ideas; a non reparación non 
ten sucedido en ningún país de Europa, especificando que existe unha Lei de memoria histórica que 
hai que cumprir. 

O señor concelleiro D. Darío Rey, en nome do grupo Marea Veciñal de Touro, toma a palabra 
para manifestar que está de acordo coa proposta e que xa teñen presentado un escrito nese sentido 
fai máis de dous anos sen que exista contestación ó mesmo. 

O señor Alcalde manifesta que non lle molesta para nada e non sabe se con respecto á Igrexa 
ten algo que dicir. 

O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao manifesta que hai que cambiar a simboloxía franquista, 
porque hai que cambiar a historia, recordando os campos de concentración e para que non volva a 
pasar, senón serán deudores do franquismo, porque tamén son incapaces de romper con el, un réxime 
ditatorial e xenocida, e que a simboloxía está exaltando ó ditador, coa permanencia de placas co nome 
de asesinos. Non podendo permitirse que nunha fonte pública estea ensalzado o nome do citador. 

O señor Alcalde contesta que canta máis importancia se lle dea peor. 
O señor concelleiro D. Darío Rey manifesta que o señor Alcalde pode non darlle a palabra aos 

veciños cando está rexeitando un regulamento de participación veciñal e despois arbitrariamente 
quere que participe algún veciño no Pleno. 

Sometida a votación a proposta, o Pleno, por catro votos a favor (tres de Marea Veciñal de 
Touro e un do BNG) e seis votos en contra (grupo PP), rexeita a moción do BNG sobre retirada da 
simboloxía franquista dos espazos públicos no Concello de Touro. 
 
 5.e).- Moción de Vía Galega sobre a emigración galega: 

 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao, en nome do grupo do BNG, da conta da moción do seu 
grupo sobre a emigración galega, que textualmente di: 
 “No poema Pra a Habana!, a nosa poeta, Rosalía de Castro, plasmou con especial 
sensibilidade o drama da emigración. Un drama non só persoal, senón tamén social e nacional. A 
emigración provoca desarraigamento, familias rotas e conduce tamén á desertización económica e á 
perda de horizonte de futuro dun país. 

156 anos despois da publicación de Cantares Gallegos este drama dista moito de ser unha 
triste lembranza do noso pasado. Segundo datos do Instituto Galego de Estatística, nos últimos 10 



  

15 

 

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 

anos (2008-2017 –últimos datos dispoñíbeis-) emigraron de Galiza 216.413 persoas con idades 
comprendidas entre os 16 e 54 anos, idades nas que se concentran a maior parte das persoas 
demandantes de emprego. 

Nese período 79.529 persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos abandonaron 
o noso país. Mozas e mozos que ante a falta de perspectivas de realización persoal e laboral tiveron 
que coller a maleta para se gañar a vida fóra. Unha sangría para unha sociedade que criou e formou a 
unha xeración para que o seu coñecemento e o seu traballo contribúa ó progreso doutras sociedades 
en vez de reverter no país. 

A emigración mesmo está a poñer en perigo a propia viabilidade de Galiza. O impacto da 
emigración é evidente no noso devalo demográfico e no avellentamento da poboación. 

A poboación activa de Galiza (persoas entre 16 e 65 anos que están traballando ou buscan 
emprego) representa menos da metade da poboación total.  

Na época na que Rosalía escribiu Pra a Habana! a poboación de Galiza representaba o 11,5% 
da poboación total do Estado español e a súa densidade de poboación duplicaba a media estatal. En 
1900 a porcentaxe descendera ó 10,64%. En 1950 situábase no 9,26% e en 2018 era só do 5,74%. É 
dicir, o peso relativo da poboación de Galiza no Estado español reduciuse á metade e en 2018 a nosa 
densidade de poboación situouse por vez primeira por baixo da media.  

Touro non é alleo a este problema. Nos últimos dez anos (2008-2017) a poboación do concello 
descendeu un 13,5%, e emigraron un total de 985 persoas do concello, dos cales 155 foron a concellos 
de fóra de Galicia.  

Por tramos de idade marcharon de Touro 232 mozos (16 - 29 anos), 43 deles fóra de Galicia, e 
690 persoas de entre 16 e 54 anos, deles 95 fóra de Galicia.  

Algúns xa denominan a esta realidade “a Galiza mingüante” e se non lle poñemos remedio a 
esta sangría poboacional, significará a morte a medio prazo de Galiza como ente colectivo.  

A condición periférica e subordinada da nosa economía, a destrución de parte importante da 
nosa base produtiva, a precariedade no emprego e a ausencia de políticas ambiciosas de igualdade e 
fomento da conciliación están na base do devalo demográfico do país e o aumento da emigración. 
Por todo o devandito o Pleno do Concello de Touro adopta os seguintes  

acordos: 
1. Dirixirse ó Parlamento de Galiza para que tome en consideración a emigración como un drama 

social e nacional, conciba este problema como unha emerxencia nacional e outorgue 
prioridade ás políticas que ataquen as súas causas, instando á Xunta de Galiza a impulsar 
políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen as condicións para 
favorecer o retorno das nosas persoas emigradas.  

2. Instar ó Parlamento de Galiza a constituír no seu seo unha ponencia sobre a emigración galega, 
co obxecto de que, no prazo máximo de cinco meses, estude e propoña as medidas e políticas 
necesarias para rematar con este drama que ó longo da historia e actualmente golpea ó Pobo 
Galego.  
Deben ser eixos destas políticas: 
 A defensa da base produtiva do país e dunha economía autocentrada, que mobilice os 

enormes recursos do país para xerar emprego e riqueza en Galiza. 
 A creación de emprego digno e de calidade. 
 O desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezan a conciliación 

da vida laboral e familiar. 
3. -O compromiso desde o goberno municipal con políticas que promovan e lle dean forza aos 

sectores estratéxicos e ó tecido industrial de Galiza e do noso concello, nomeadamente o 
agrogadeiro, forestal, enerxético e das TIC.” 
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Polo señor Alcalde dáse conta do argumentario que presenta por escrito e que literalmente di: 

“É certo que nun contexto tan complexo como aquela Galicia rural do século XIX e principios 
do XX, a emigración abriuse paso na nosa terra como un camiño polo que transitar cara á procura 
dunha vida mellor, ata o punto de que Galicia se converteu na rexión española que máis emigrantes 
achegou ó intenso proceso migratorio español transoceánico. 

Comparar a situación de Galicia de fai un século e medio coa actual é propio dun pensamento 
vetusto, o discurso esgotado das ideoloxías que queren impor como única solución os muros e as 
fronteiras e que non teñen oco nun mundo globalizado que trae novas formas de movementos dos 
seus cidadáns.  Se a isto lle engadimos o emprego da información de forma enganosa e parcial, 
atopámonos que o BNG desempoou de novo os vellos e caducos argumentarios (nin os datos 
demográficos actualizados se molestan en introducir). 

Nos anos aos que se fai referencia na moción (entre 2008 e 2017), o saldo migratorio co 
exterior que aporta o Instituto Galego de Estatística e que empregan é positivo en 45.031 persoas, e 
dicir, neste período Galicia recibiu máis persoas das que saíron. En concreto, se comparamos os datos 
de emigración externa que se recollen na moción nas franxas de 16 a 54 anos coas entradas do exterior, 
o dato é positivo en 16.828 persoas. O mesmo se podería dicir entre as franxas de idade de 16 e 34 
anos no que o saldo é positivo en 9.848 persoas.  

Se facemos referencia ó saldo do último ano, o fluxo migratorio de Galicia foi positivo en máis 
de 13.000 persoas.  

Este retorno é o gran activo que na actualidade se converte nun dos alicerces fundamentais 
sobre os que afrontar o reto demográfico que sofre a vella Europa: os miles de galegos de segundas e 
terceiras xeracións que residen fóra da nosa comunidade, pero que conservan un forte vínculo coa 
terra que viu partir os seus pais e avós. O retorno é unha oportunidade de xustiza para miles de 
galegos, pero é tamén unha solución eficiente e pragmática para afrontar este gran desafío 
demográfico. Non en balde, se atendemos só ás cifras do último ano, o regreso de galegos á 
comunidade medrou por quinto ano consecutivo, permitindo diminuír o balance negativo entre 
nacementos e falecementos rexistrados. 

Se nos referimos aos datos do “Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE)” a 
inicios de 2019, aporta dous datos especialmente significativos e positivos:  

- Redúcese o número de emigrantes (galegos nados en Galicia residentes no exterior), o que 
implica que Galicia está a dar oportunidades para o seu retorno. Baixou en 2.549, pasando de 
154.312 a 151.763. 

- Aumenta o número total de galegos no exterior, principalmente nados no estranxeiro pero 
con interese por conservar a cidadanía española e os vínculos con Galicia, o que supón unha 
importante oportunidade demográfica para Galicia. Incrementouse en 3.157, de 516.489 a 
519.646. 
Como acabamos de demostrar, o BNG so aporta parte da información demográfica que nos 

facilita o IGE, polo que minte, e faino de forma perversa, para mostrar unha imaxe que nada ten que 
ver coa actualidade e a realidade do noso país e que sen dúbida sería o resultado de aplicar as políticas 
de muros  as que se reduce a súa ideoloxía radical ó igual que a da plataforma social a que dan voz, Vía 
Galega. 

IGUALDADE 
Dende o PP somos conscientes de que é preciso seguir introducindo melloras e concienciando 

á sociedade da importancia da igualdade. 
Por iso, dende a Xunta impúlsase a igualdade con medidas obxectivas e non so con pancartas. 

E por iso estase traballando de xeito transversal a través de:  
 A Comisión Interdepartamental de Igualdade (desde 2013) 
 A Comisión Asesora de Publicidade non sexista (desde 2014) 
 O Consello Galego das Mulleres (desde 2014) 
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 O Observatorio galego contra a Violencia de xénero (desde 2014) 
 O VII Plan de Igualdade de oportunidades 2017-2020 
 Ou o Plan Galego de Conciliación E Corresponsabilidade 2018-2021 

Ademais, este debe ser un traballo transversal porque a igualdade nos ocupa a todos e en 
todos os ámbitos. Así, a Xunta traballa, por exemplo:  

 na educación dos máis novos: Plan de Educación, materia de libre configuración de 
igualdade,.. 

 na colaboración cos concellos: Orde de axudas, Rede locais de entidades 
contra a violencia de xénero,… 

 no apoio ás mulleres vítimas de violencia de xénero: Axudas directas: 228 en 
2009; 683 en 2018 (4.165 en total entre 2009 e 2018). Atención psicolóxica: 
364 en 2009; 792 en 2018. (5.475 en total entre 2009 e 2018). Programas de 
inserción laboral dirixido a mulleres en situación de violencia de xénero: 
Participaron 833 mulleres 

 Na conciliación e corresponsabilidade: Superando a ratio recomendada en 
prazas de 0 a 3 anos, Bono coidado, Bono concilia, máis deducións fiscais,…  

 Ou na presenza da muller na ciencia: II Programa galego de Muller e Ciencia. 

CONCILIACIÓN  
Nos últimos dez anos, Galicia duplicou (máis concretamente, incrementou nun 97%) o número 

de prazas públicas de escola infantil á disposición das familias con fillos. Na actualidade, contamos con 
máis de 25.000 prazas públicas para coidar a nenas e nenos de 0 a 3 anos. Isto supón que a ratio de 
cobertura ascende ó 44%, once puntos por riba da mínima recomendada pola Unión Europea. 

 
 2009 2019 

Prazas públicas en escolas infantís 12.700 25.000 

Ratio de cobertura 21% 44% 

  
Nesta lexislatura creáronse as casas niño, que levaron posibilidades de conciliación a lugares 

onde antes non as tiñan. En 2019 hai só 36 concellos que non teñen nin escola infantil nin ningún 
outro centro semellante, mentres que en 2009 eran tres veces máis.” 

O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao manifesta que esta moción foi aprobada por alcaldes do 
PP e nalgúns casos foron levados ó pleno polo partido do PP, especificando que se trata dun problema 
moi serio, especificando que non se trata dun designio divino posto que houbo emigración a América 
e segue habendo hoxe e de forma xenérica e aínda que é máis acuciante no rural tamén a hai nas 
cidades. 

O señor Alcalde manifesta que non hai traballo, non hai empresas e efectivamente viven da 
agricultura. 

Sometida a votación a moción, o Pleno, por catro votos a favor (tres de Marea Veciñal de Touro 
e un do BNG) e seis votos en contra (grupo PP), rexeita a moción do BNG sobre a emigración galega. 

 
 5.f).- Moción sobre Adopción de medidas contra a violencia machista: 

 Polo señor concelleiro D. Xoán A. Louzao, en nome do grupo do BNG, dáse conta da moción 
presentada polo seu grupo relativa á adopción de medidas contra a violencia machista nos seguintes 
termos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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A violencia machista exercida contra as mulleres é un problema de primeira orde, contrario 
aos dereitos humanos e que a escala mundial representa un auténtico xenocidio e diante do que os 
titulares, minutos de silencio e declaracións institucionais de cada 25 de novembro son insuficientes.  

Galiza, e tamén outros pobos do Estado español, seguén a vivir asasinatos machistas que fan 
saltar a alarma social. Neste ano producíronse cinco asasinatos machista en Galicia. No mes de xullo 
un feminicidio no concello de Vilalba, na mes de setembro un atroz crime machista acabou ca vida de 
tres mulleres en Valga, onde xa houbera outro no mes de marzo. Esto recórdanos a necesidade 
imperiosa de mellorar os mecanismos de protección existentes e de mellorar e aumentar os recursos 
existentes.  

Se ben é certo que temos dado pasos adiante como sociedade na visibilización da violencia 
machista, fica moito por facer. É clave aumentar os recursos dispoñíbeis e é clave tamen visibilizar 
todo tipo de violencias machistas.  

É preciso recoñecer a importancia e gravidade das violacións e agresións sexuais na nosa 
sociedade e a insuficiencia nos recursos de intervención e atención. Segundo datos do propio Consello 
Xeral do Poder Xudicial hai un 80% de feitos delitivos que non se denuncian. Malia isto, as denuncias 
teñen experimentado un incremento das agresións e as persoas expertas da cadea xudicial e de 
atención alertan ademais dun incremento na súa brutalidade. 

Son moitos os sinais de alerta dunha situación insoportábel e que non se arranxa con medidas 
cosméticas como posicionamentos puntuais nas efemérides ou xestos exclusivamente simbólicos e 
baleiros de contido e compromiso. As administracións teñen unha responsabilidade que debe 
cumprirse, corrixir o que non funciona e incrementar as actuacións.  

Galiza está dotada dun amplo marco legal que inclúe a violencia sexual como unha forma de 
violencia machista desde o ano 2007. Porén, o goberno Feijóo non ten feito o esforzo suficiente por 
desenvolver este marco e por adaptar os recursos a todo tipo de violencia. Así mesmo, cómpre 
recordar que o Estado español continúa a incumprir o Convenio de Istambul e tamén o propio Pacto 
de Estado que prometía avanzar nunha definición da violencia machista que supere o enfoque 
patriarcal e reducionista que a limita ó ámbito familiar e da parella. 

Por todo o exposto solicítase ó pleno da corporación a adopción dos seguintes: 
ACORDOS: 
1. Adherir ó concello de Touro á campaña “en negro contra as violencias machistas”. 
2. Comprometerse a incrementar os recursos económicos destinados á prevención e loita 

contra a violencia machista no vindeiro exercicio económico. 
3. Demandar do goberno central: 
a) o incremento cando menos no dobre as contías destinadas á administración local para o 

vindeiro exercicio económico, procurando os mecanismos legais oportunos para garantilos 
con independencia da situación política estatal e da existencia ou non de novos orzamentos 

b) a reformulación dos criterios de reparto para que se teñan en conta as especificidades do 
noso país como son a dispersión, o alto número de entidades de poboación e o 
avellentamento para que Galiza deixe de estar discriminada a ese respecto. 

c) impulsar as medidas oportunas para deixar de incumprir o Convenio do Consello de Europa 
sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica 
(Convenio de Istambul) 

4. Demandar da Xunta de Galiza: 
a) Un incremento substancial dos recursos económicos destinados especificamente a loitar 

contra a violencia de xénero que, como mínimo, deben situarse no 1% dos orzamentos da 
Xunta de Galiza para o ano 2020. 

b) Deixar de incumprir a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 
integral da violencia de xénero comprometendo os recursos persoais e económicos 
necesarios para paliar os efectos negativos do seu incumprimento e da política económica 
aplicada durante a década Feijoo.” 
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 O señor D. Xoán A. Louzao manifesta que se trata de evitar as situacións de violencia machista 
que se están a producir, facendo fincapé nas novas formas que se están a producir tales como son as 
relativas aos supostos de violencia múltiple e tamén á necesidade de que se creen xulgados específicos 
para estes casos. 
 Polo señor Alcalde respóndese cun argumentario que textualmente transcrito expresa que: 

 “A loita contra a violencia de xénero é unha das máximas prioridades do Goberno galego. A 
Xunta incrementou e seguirá incrementando a partida orzamentaria necesaria destinada a axudar 
ás vítimas de violencia de xénero.  

E os datos, así o amosan:  
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS XUNTA (2009-2018) 

 Axudas económicas: 37,1 M€. Só Galicia ten actualmente -desde 2006- unha axuda económica 
periódica de fondos propios a mulleres que viven situacións de violencia de xénero 
(beneficiarias: 4.165 mulleres). 
O resto de CCAA xestionan a axuda de pagamento único prevista na Lei orgánica 1/2004, e 

algunhas contan ademais con axudas dirixidas só ás mulleres que residiron en centros de acollida, para 
a busca de vivenda.  

 No referente á atención psicolóxica ás vítimas e aos menores: 1,6 M€ (beneficiarios: 5.475) 
 Rede galega de acollemento: 2,6 M€. 5 centros de acollida: A Coruña, Lugo, Ourense, 

Culleredo e Ferrol (beneficiarios: 1.778) 
 Programa de inserción laboral dirixido a mulleres en situación de violencia de xénero: 3,1 

M€. Participaron 833 mulleres 
 Axudas ás entidades locais para a promoción da igualdade. 43,5 M€ 
 Programa Emega: axudas ó emprendemento feminino: 9,2 M€ (creáronse grazas a estas 

axudas 1.275 postos de traballo femininos) 
 Axudas á conciliación da vida familiar, laboral e persoal, por redución de xornada de traballo 

para homes traballadores ou familias monoparentais: 5,8 M€ (beneficiarios: 2.285) 
 Subvencións a entidades de iniciativa social para levar a cabo programas para mulleres en 

situación de vulnerabilidade: 11,6 M€ 
Ademais, no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, Galicia conta con 16 

millóns de euros (8 millóns/ano) para loitar contra a violencia de xénero, unha loita que esixe o 
compromiso de todas as administracións e do conxunto da sociedade. 

Asináronse convenios con outras consellerías e organismos para desenvolver mediadas do 
Pacto de Estado, onde podemos destacar: 

 Consellería de Cultura: A Xunta levará a cabo campañas contra a Violencia de Xénero en 
bibliotecas, festivais e festas de interese turístico. Orzamento: 775.000 € 

 Consellería de Educación: A Xunta impulsará novas accións no ámbito educativo para loitar 
contra a violencia de xénero. Orzamento: 3 millóns de € 

 Consellería de Medio Ambiente: Vicepresidencia e Vivenda asinan un convenio para un 
programa do bono de alugueiro social para as vítimas da violencia de xénero, por un período 
de 12 meses 1.650.000 € (2019-2020) 

 SX para o Deporte: A Xunta reafírmase no seu compromiso na loita contra a violencia de 
xénero cun novo convenio en materia de deportes. Importe de 1.500.000 € 

 Consellería de Política Social: A Xunta impulsará novas accións no ámbito social para loitar 
contra a violencia de xénero. Importe: 890.000 € 

 Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: A Xunta e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia 
asinan 2 convenios de colaboración:  
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o Para atención psicolóxica a mulleres e menores vítimas da Violencia de Xénero: 
302.439 € e 34.600 € para o Programa abramos o círculo 

o Para a quenda de garda psicolóxica, especializada e permanente, para mulleres e os 
seus fillos/as menores que sofren violencia de xénero: 350.000 € 

 Universidades Galegas: A Xunta destina 300.000 € ás tres universidades galegas para 
colaborar na prevención e loita contra a violencia de xénero 

 Consellería de Medio Rural: A Xunta impulsa novas accións para loitar contra a violencia de 
xénero no medio rural por un importe de 700.000 € 

 Colexio Oficial de Traballo Social: A Xunta pon en marcha a quenda de garda permanente de 
traballadores sociais para atender a mulleres vítimas da violencia de xénero e aos seus fillos e 
fillas menores por un importe de 253.000 euros. 

 Consellería de Sanidade: A Xunta destina 290.000 € a campañas de sensibilización e formación 
para loitar contra a violencia de xénero no ámbito sanitario 

 SX de Exteriores: A Xunta destina 500.000 € para accións contra a violencia de xénero entre a 
poboación refuxiada e desprazada. 

 Unha nova orde de axudas para os concellos para a contratación de mulleres vítimas da 
violencia de xénero: 800.000 € e ampliouse en 538.551. Total: +1,3M€ 

 Unha nova liña de axudas para os concellos para levar a cabo accións contra a violencia de 
xénero: 800.000 €  

 Orde de axudas para programas de promoción da igualdade e loita contra a violencia de 
xénero paras as Asociacións de Nais e Pais galegas (Anpas). 

 Elaboración da Guía de coeducación no seo do Consello Galego das Mulleres 
 Creación da Medalla Emilia Pardo Bazán, que ten como obxectivo o recoñecemento público 

daquelas accións relevantes levadas a cabo en favor da igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes. 
Neste ano, a Xunta... 

 Puxo en marcha de maneira pioneira en España en colaboración cos colexios de Graduados 
Sociais, Xestores Administrativos, Educadores sociais e auditores socio laborais, a asistencia 
integral dos orfos/as vítimas da violencia de xénero. 

 Galicia convértese na primeira comunidade en poñer en marcha medidas de protección e 
asistencia integral para os orfos e orfas vítimas da violencia de xénero. Intensificando a súa 
asistencia e protección aos menores, que contarán con acompañamento e asesoramento na 
xestión dos trámites administrativos que precisen as fillas e fillos orfos e menores de 30 anos 
das vítimas mortais da violencia de xénero en Galicia, así como ás persoas que asumen a súa 
patria potestade, garda, custodia ou acollemento permanente, no caso de menores de 18 
anos. Contarán tamén co o apoio socio-educativo, sempre que sexa preciso. 

 Puxo en marcha a primeira vivenda tutelada especializada para mulleres vítimas da violencia 
con enfermidade mental. Presta unha atención integral ás mulleres con enfermidade mental 
que padecen violencia de xénero, proporcionando apoio, aloxamento, manutención ás 
mulleres e aos seus fillos e fillas. 

 Ampliou as axudas económicas periódicas para mulleres vítimas da violencia de xénero e que 
inclúe como potenciais beneficiarias por primeira vez das vítimas da “violencia vicaria” ou “por 
interposta persoa”, isto é, aquelas mulleres que padezan o asasinato dos seus fillos/as a mans 
do maltratador. Ademais de ampliar os tramos destas axudas segundo o IPREM.” 

 O señor Alcalde especifica que se seguirán facendo as iniciativas que xa están en marcha na 
materia. 

Sometido a votación o asunto, o Pleno, por catro votos a favor (tres de Marea Veciñal de Touro 
e un do BNG) e seis votos en contra (grupo PP), rexeita a moción do BNG sobre a adopción de medidas 
contra a violencia machista. 
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 Antes de pasar ó turno de rogos e preguntas, polo grupo Marea Veciñal de Touro sométense 
a consideración do Pleno a inclusión das seguintes mocións polo trámite de urxencia: 

a) Inclusión de criterios sociais no concurso público do servizo municipal de atención a 
domicilio, creación dunha mesa de traballo e control-seguimento do contrato: 

Polo señor concelleiro D. Darío Rey, en nome do grupo de Marea Veciñal de Touro, dáse conta 
da moción nos seguintes termos: 

“O Servizo de Atención a Domicilio (SAF) ten unha importancia vital para o benestar da 
veciñanza, máis tendo en conta o avellentamento da nosa poboación e a carencia doutros servizos de 
atención como poden ser os centros de día. Resulta imprescindible establecer este servizo como 
prioritario, asumindo as obrigacións que isto conleva en relación á calidade do servizo prestado así 
como ás condicións laborais das traballadores que prestan a atención. Por outra banda débese ter en 
conta o seu impacto na creación de emprego a nivel local, superando as 15 traballadoras, e a 
necesidade de establecer mecanismos que corrixan a precarización dos sectores feminizados como é 
o caso. 

O concello é o responsable da prestación do servizo, e polo tanto é o máximo responsable á 
hora de esixir unhas condicións dignas para o persoal traballador. O secretario-interventor manifestou 
nunha comisión informativa a intención da empresa adxudicataria actual de rematar a prórroga do 
concurso, alegando que non lle resulta rentable a súa prestación. Unha situación previsible se temos 
en conta que o concurso foi adxudicado por unha contía económica moi baixa que fai imposible o 
cumprimento dunhas condicións laborais dignas para as traballadoras e a calidade na prestación que 
se require. Os pregos de condicións do concurso vixente outorgáronlle un poder decisivo ós criterios 
económicos, o que se traduce en que a empresa que preste o servizo pola menor contía será a 
adxudicataria. Non se contemplou a necesidade de introducir criterios sociais nos pregos, o que 
melloraría as condicións laborais das traballadoras, senón que se optou por aforrar custes a costa de 
"escravizar ás traballadoras". 5,79€/ hora é o que cobran as traballadoras do servizo municipal de 
atención a domicilio. Desprazamentos longos, dadas as características xeográficas do noso concello, 
que requiren tempo adicional que non é remunerado. Dispoñibílidade absoluta das traballadoras, xa 
que o servizo non se pode deixar de prestar ningún día do ano baixo ningunha circunstancia, que 
tampouco se remunera. Enfermidades profesionais derivadas do traballo que non son recoñecidas 
pola administración. Contratos a tempo parcial con xornadas inferiores ó 50% que condenan ás 
traballadoras á máis absoluta pobreza. Todo isto coa permisividade do concello, que prioriza o aforro 
económico nunha área imprescindible ó mesmo tempo que aumenta o gasto nos órganos de goberno, 
como é o caso da dedicación parcial á señora concelleira Adela Igleisas que pasará a cobrar case 29 
€/hora.” 

A urxencia de reverter esta situación é máxima. O próximo verán remata a prórroga do servizo, 
polo que é o momento de traballar nun concurso que inclúa criterios sociais para as traballadoras e no 
que as ofertas á baixa non sexan un criterio válido que condene a calidade do servizo e a súa 
sostibilidade . 

A elaboración dos pregos de condicións requiren dun proceso longo, e deben partir dun 
consenso amplo no que se escoiten ás traballadoras e as organizacións políticas e sindicais. 

Con esta moción pretendemos iniciar unha vía de diálogo e negociación protagonizada polas 
traballadoras do SAF, así como conseguir un consenso amplo sobre as condicións e o os estándares de 
calidade que debe cumprir a empresa adxudicataria. 

Por elo, pide o voto favorable da Corporación ó seguinte ACORDO: 
1- Constituír con carácter urxente unha mesa de traballo con representantes de todos os partidos 

con representación municipal, representantes das traballadoras do SAF, Secretario-
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lnterventor e representantes sindicais para avanzar nos pregos de contratación do próximo 
concurso. 

2- Incluír cláusulas sociais para as traballadoras nos criterios de adxudicación relativos á 
contratación pública do Servizo de Atención a Domicilio. 

3- Crear unha unidade específica para o control e seguimento das cláusulas do contrato, así como 
para o establecemento das penalizacións por incumprimento que se contemplen no mesmo. 

4- Fixar unha remuneración mínima por hora para as traballadoras acordada na mesa de traballo*. 
5- Aumentar a partida orzamentaria para cumprir o previsto nesta moción. 

*A valoración do abono ás traballadoras que han de executar o contrato dunha retribución superior á que establece 
o convenio colectivo que lle resulta de aplicación, é admisible como criterio social para a adxudicación de contratos 
públicos (Resolución 16/2016, de 3 de Febreiro, do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid).” 

 Así mesmo, o señor concelleiro D. Darío Rey manifesta que o servizo está externalizado polo 
que é preciso impoñer condicións de maior vixilancia, por canto as baixas temerarias son para as 
traballadoras que veñen a cobrar 5,79 euros/hora, especificando que os 390.000 euros consignados 
no orzamento non son suficientes, sendo esta unha condena á escravitude, especificando que teñen 
que ter dispoñibilidade e non faltar ó traballo, ó contrario que a señora Adela que pode faltar cando 
queira. Igualmente fai referencia aos gastos de desprazamento que non se inclúen no salario, 
especificando que non se está a escoitar as traballadoras; sendo este tema unha vergonza, por tratarse 
dun servizo universal no que deben primar criterios sociais, porque son profesionais condenadas á 
escravitude, sendo básico neste tema o diálogo e o consenso, porque se trata dos máis importantes 
dereitos laborais non podendo dárselle unha patada ó problema non podendo facerlle gracia a ninguén 
este problema no que se está a pagar unha auténtica miseria. 
 Polo señor concelleiro D. Darío Rey fundaméntase a urxencia da moción na necesidade de ir 
elaborando os pregos que non se poden realizar en dous días. 
 Sometida a votación a moción, o Pleno, por o Pleno, por catro votos a favor (tres de Marea 
Veciñal de Touro e un do BNG) e seis votos en contra (grupo PP), rexeita a inclusión na orde do día da 
moción presentada polo grupo Marea Veciñal de Touro, relativa á inclusión de criterios sociais no 
concurso público do servizo municipal de atención a domicilio. 
 
 b) Moción para requirir a Turismo de Galicia que repoña a sinalización EUROVELO3 co 
indicativo “PILGRIMS ROUTE” e simboloxía distintiva dos Camiños de Santiago conforme ó proxecto: 

 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro, en nome do grupo Marea Veciñal de Touro, dáse 
conta da proposta do seu grupo relativa “Moción para requirir a Turismo de Galicia que repoña a 
sinalización EUROVELO3 co indicativo “PILGRIMS ROUTE” e simboloxía distintiva dos Camiños de 
Santiago conforme ó proxecto”, manifestando que teñen aparecido discrepancias na sinalización 
contratada respecto da que se executou en relación coa simboloxía e a cor da frecha. Así mesmo, 
manifesta que pode ser un problema para os peregrinos porque pode haber confusións, polo que é 
preciso que esa identificación se manteña como ruta dos peregrinos. 
 Así mesmo, fundamenta a urxencia da moción na necesidade de que se poida modificar a 
sinalización que seguramente está sen certificar. 
 O señor Alcalde manifesta que pode ter xa certificación. 
 O señor Roberto Castro manifesta que non constan modificacións ó proxecto. 
 Sometida a votación a urxencia da moción, o Pleno, por unanimidade, acorda a súa inclusión 
na orde do día. 

 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro maniféstase que aceptada a súa inclusión na orde do 
día xa non procede volver a relatar as mesmas motivacións. 
 Sometida a votación a proposta de Marea Veciñal de Touro para requirir a Turismo de Galicia 
que repoña a sinalización EUROVELO3 co indicativo “PILGRIMS ROUTE” e simboloxía distintiva dos 
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Camiños de Santiago conforme ó proxecto, o Pleno do Concello, por unanimidade, acorda que o 
Concello de Touro requira ó ente Turismo de Galicia para que se repoña a sinalización segundo o 
proxecto de licitación, de xeito que os sinais conteñan o indicativo “PILGRIMS ROUTE” e o símbolo de 
dirección con frecha amarela. 
 
 c) Moción para que o Concello de Touro solicite subvencións para a rehabilitación de locais 
sociais: 
 Polo señor concelleiro D. Darío Rey, en nome do grupo Marea Veciñal de Touro, dáse lectura 
á proposta sobre a solicitude de subvencións para rehabilitación de locais sociais, que textualmente 
di: 
 “O Grupo Municipal da MAREA VECIÑAL de TOURO, solicita o acordo do Pleno da Corporación 
na sesión Extraordinaria a celebrar 0 27/12/2019, seguinte: 

Ó longo do ano saen convocatorias de diferentes administracións enfocadas á rehabilitación 
de infraestruturas municipais. 0 7 de agosto de 2017 rexistramos un escrito instando ó goberno a 
acollerse a unha convocatoria do Instituto Galego de Vivenda que permitía rehabilitar e darlle novos 
usos a bens como antigas escolas ou locais sociais. Dende aquel momento fóronse sucedendo 
diferentes convocatorias sen que o equipo de goberno fixese nada ó respecto. 

É visible o estado das diferentes escolas espalladas por todo o concello, e tamén resulta 
evidente a falta de lugares axeitados nos que a veciñanza poida levar a cabo diferentes actividades ou 
que se poidan utilizar como punto de encontro. 

O Pleno da Corporación acorda a seguinte resolución: 
1- Que por parte dos servizos técnicos-urbanísticos do Concello se elaboren os proxectos de 

rehabilitación. 
2- Participar na próxima convocatoria de subvencións destinadas a este fin.” 

 Sometida a votación a urxencia para a súa incorporación na orde do día, o Pleno, por catro 
votos a favor (tres de Marea Veciñal de Touro e un do BNG) e seis votos en contra (grupo PP), rexeita 
a súa incorporación a orde do día. 
 
 
VI.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
 Polo señor concelleiro D. Xoán Louzao faise referencia ás preguntas realizadas por escrito 
relativas ó acordo de 27 de setembro sobre o problema dos cheiros da empresa TEN, preguntando 
sobre a primeira cuestión, se se enviou o requirimento á empresa e, no seu caso, cal foi a resposta da 
empresa e que medidas adoptou. Á que o señor Alcalde contesta que si se enviou requirimento e que 
ten remitido escrito de resposta. Sobre a segunda cuestión relativa a se se realizou a solicitude de inicio 
de expediente á S. X. de Calidade e Avaliación Ambiental, se houbo resposta por parte desta Secretaría 
Xeral e cal foi esa resposta. O señor Alcalde contesta que si se realizou a solicitude e existe resposta 
da Consellería. Sobre a terceira cuestión relativa a se se recibiron no concello algúns dos resultados 
que se solicitaban no terceiro acordo e que resultados nos arroxan. O señor Alcalde contesta que se 
ten recibido o escrito antes mencionado da Consellería que se remitirá ó grupos municipais. 
 Pola señora concelleira Dª María Elvira Martínez fai o rogo ó señor Alcalde de que se proceda 
a limpeza do canalón de infantil posto que está chorreando sempre e filtrase e enchárcaselle o patio 
aos nenos. 
 O señor Alcalde manifesta que se mirará ese tema. 
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 Polo señor concelleiro D. Roberto Rey, en relación coa problemática de TEN, maniféstase que 
vista a resposta dedúcese que nada fixeron, os episodios son os mesmos, e pregunta cal vai ser o 
próximo paso do goberno local. 
 O señor Alcalde manifesta que se non se soluciona haberá que seguir actuando.  
 O señor D. Roberto Castro manifesta que o señor Alcalde debe comprometerse a encargar 
unha auditoría ambiental. 
 O señor Alcalde contesta que xa está a facer a Xunta. 
 O señor D. Roberto Castro manifesta que segundo a valoración da Xunta todo está 
perfectamente, que estase cun incumprimento reiterado e que podería plantearse unha suspensión 
temporal. 
 O señor Alcalde manifesta que non está por cerrar calquera actividade no Concello de Touro. 
 O señor D. Roberto Castro manifesta que no caso que incumpra as autorizacións entón habería 
que valorar unha actuación dese tipo. 
 Neste punto da orde do día abandona temporalmente a sesión D. Xoán A. Louzao. 
 O señor concelleiro D. Roberto Castro da lectura á normativa que regula o fondo mineiro de 
compensación ambiental, preguntando se se ten acollido o Concello á convocatoria, especificando que 
existen actuacións en terreos públicos pero afectados polas labores mineiras facendo referencia ó río 
Portapego. 
 O señor Alcalde manifesta que non se teñen solicitado as actuacións polas que se pregunta. 
 O señor concelleiro D. Roberto Castro manifesta que se trata da mala xestión na captación de 
recursos públicos. 
 O señor concelleiro D. Roberto Castro, en nome do grupo Marea Veciñal de Touro, proponlle 
ó señor Alcalde que propoña o convenio coa Axencia de legalidade urbanística, é dicir que se adhira 
mediante convenio coa APLU. 
 O señor Alcalde contesta que non se ten planteado o mesmo. 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro pregúntase de que maneira se leva a reposición da 
legalidade urbanística. 
 O señor Alcalde manifesta que a través da empresa Estudio Técnico. 
 Polo señor concelleiro D. Roberto Castro pregúntase pola construción que está ó lado do 
Barranco, posto que é preciso adoptar medidas de seguridade. 
 O señor Alcalde manifesta que deberá presentar un proxecto de derrubo, que xa lle ten pedido 
o aparellador. 
 O señor Roberto Castro pregunta pola contratación da festa da terceira idade, especificando 
que ten sido a todas luces irregular, para o que ten solicitado informe sobre a declaración de urxencia 
do contrato, especificando que o xantar tense adxudicado a dedo sempre á mesma empresa con 
distintos nomes, tratándose dunha corrupción legal, onde se piden outros orzamentos amañados, 
despois outra enxeñería de corrupción legal o fraccionar o contrato, fraccionouse de maneira que se 
lle dá unha parte a unha empresa e a outra contratáselle a carpa, e como xa non se sostiña fanse uns 
pregos de condicións declarando a urxencia que non se sostén, dado que a urxencia non son só prazos, 
a urxencia está claramente regulada e non se ven de cumprir; nun evento coma este no que hai una 
previsión concreta para a súa celebración, declárase a urxencia e o resultado é que se reducen os 
prazos de presentación de licitadores a metade e claro só se presenta un licitador, especificando así 
mesmo que non se lle ten contestado ó escrito sobre a urxencia da convocatoria. 
 O señor Alcalde contesta que os que realizaron a festa da terceira idade non foron sempre os 
mesmos, especificando que a empresa que o ten levado é idónea, é do Concello de Touro, e ten boa 
calidade en relación co prezo e non traballa só no concello de Touro. 
 O señor D. Roberto Castro manifesta que o señor Alcalde está na administración, é o Alcalde e 
por tanto é o responsable de que se cumpra a lei. 
 O señor Alcalde contesta que ese empresario é o mellor con moita diferenza e realiza a 
mencionada festa en moitos concellos, especificando que a Lei de contratos non se incumpre. 
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 Polo señor concelleiro D. Dario Rey pregúntase se se presentaron as alegacións ó Plan de 
transporte metropolitano e se se fixo algunha xestión en relación co asunto. 
 O señor Alcalde contesta que se presentaron as alegacións e que desde a Consellería non se 
ten convocado ningunha reunión ó respecto. 
 O señor concelleiro D. Darío Rey manifesta que entón só entregou as alegacións e nada máis, 
porque outros concellos como Teo si teñen feito outras xestións, reunións, etc. 
 O señor Alcalde manifesta que a Conselleira dixo que se aprobarían todas as que se puidera. 
 O señor Darío Rey pregunta polo acordo no que se tería que aprobar unha asistencia técnica 
sobre o camiño histórico, e que non o ve orzamentado. 
 O señor Alcalde contesta que xa se ten solicitado e aprobado. 
 O señor concelleiro D. Darío Rey pregunta porque se contratan servizos coa editorial do Correo 
Gallego cando está embargado tal e como se especifica nas correspondentes actas. 
 O señor Alcalde contesta que pensa que pode contratar posto que o Xulgado pediu que se 
enviaran os pagos ó propio Xulgado, e que xa teñen levantado o embargo. 
 O señor Darío Rey pregúntalle si cree que iso é ético. 
 O señor Alcalde contesta que non sabe é ético ou non pero porque unha empresa teña 
dificultades tampouco se pode abandonar. 
 O señor D. Darío Rey pregunta polos criterios utilizados para a substitución dos alumados. 
 O señor Alcalde contesta que os que dixeron os electricistas que estaban peor. 
 O señor D. Xoán A. Louzao, en nome do grupo do BNG, pregunta respecto da apertura da vía 
de coroación  da presa de Calvos, a apertura das cancelas que impiden a circulación. 
 O señor Alcalde contesta que quedou o Concello de Vila de Cruces de pedir as autorizacións. 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao pregunta pola proposta de ampliación do saneamento 
de Millares Grande e porque non se incluíu neste último plan. 
 O señor Alcalde manifesta que xa está feito o orzamento e está pendente de executar posto 
que xa se había incluído no ano 2019. 
 O señor D. Xoán A. Louzao pregunta polas medidas se van a repoñer os paneis informativos 
colocados nas parroquias, que en si mesmo xa foi unha gran obra? 
 O señor Alcalde manifesta que hai que colocalos xunto a unha parece ou muro para que non 
os tire o aire. 
 O señor D. Xoán A. Louza pregunta polo escrito que se ten remitido en relación coas axudas de 
Turismo de Galicia. 
 O señor Alcalde manifesta que se ten solicitado un panel interactivo sobre información de 
recursos turísticos, etc, algo moi innovador. 
 O señor D. Xoán A. Louzao pregunta sobre a cea de Nadal, sen poñer en cuestión a mesma, 
especificando que criterios se teñen seguido para escoller o restaurante, porque entende que hai máis 
sitios, e sempre se escolle a mesma empresa. 
 O señor Alcalde contesta que non sempre é a mesma. 
 O señor D. Xoán A. Louzao manifesta que nos últimos anos sempre foi a mesma polo que 
pregunta polos criterios empregados. 
 O señor alcalde contesta que son os empregados os que a escollen. 
 O señor concelleiro D. Xoán A. Louzao fai o rogo de subscribirse ó diario NOS, que se reciba 
ese diario coma outros ós que o Concello está subscrito. 
 O señor Alcalde contesta que non quere que sexa demasiado político. 
 O señor D. Xoán A. Louzao manifesta que o concello de O Pino está subscrito ó mesmo. 
 O señor D. Xoán A. Louzao pregunta polo manual da Mesa pola normalización lingüística que 
se ten remitido ó Concello, e que tería que entregarse ós concelleiros. 
 O señor Alcalde manifesta que haberá que ver se chegou ó Concello. 
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 E non habendo máis asuntos que tratar, polo señor Alcalde declarouse finalizada a sesión 
sendo as dezaseis horas e trinta minutos do día ao principio indicado, levantándose a presente acta 
autorizada coa firma do señor Alcalde e de min, o Secretario, que dou fe. 
 
 
 
 
 
 


