EXCMO. CONCELLO DE TUI

SESIÓN Nº 14/2018
ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
Carlos Vázquez Padín
CONCELLEIROS/AS
GRUPO MUNICIPAL PP
YovanaVelázquez Torres
Antonio Castro Negro
Estrella Carmen Muradas Maceira
GRUPOMUNICIPAL DO
PSdG-PSOE
Enrique Cabaleiro González
Yolanda Rodríguez Rodríguez
José Ramón Magán Rivera
GRUPO MUNICIPAL C21
Eduardo Freiría Martínez
GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS TUDENSES
Milagros González Monteiro
Andrés Urseira González
GRUPO MUNICIPAL BNG
María Carmen Núñez Méndez
José Martínez Tato
GRUPO MUNICIPAL
ALTERNATIVA TUDENSE
Miguel Ángel Capón Rey
María José González Pérez
GRUPO MIXTO
Laureano Alonso Álvarez
María Jesús da Silva Fernández
José Prada Álvarez, concelleiro non adscrito

Na Casa do Concello, ás vinte horas do día vintenove de novembro de dous mil dezaoito,
reúnense os/as concelleiros/as reseñados/as, baixo a presidencia do Alcalde-Presidente Carlos
Vázquez Padín. Asiste a secretaria do concello, Pilar Fernández Alonso e a interventora
municipal Elisa Marqués Parrilla. O obxecto da reunión é realizar a sesión ordinaria
previamente convocada para o día da data e que se celebra en primeira convocatoria
Adóptanse os acordos que a continuación se transcriben.
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Pilar Fernandez Alonso (1 para 1)
Secretaria Xeral
Data de Sinatura: 19/12/2018
HASH: 22058285063db5fe19f00d701f0ce850

BORRADOR ACTA DA SESIÓN ORDINARIA
DO PLENO DO CONCELLO DE TUI (PONTEVEDRA)
CELEBRADA O 29/11/2018

EXCMO. CONCELLO DE TUI

ORDE DO DÍA
A) PARTE RESOLUTIVA:
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE BORRADORES DAS ACTAS DA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Nº 11 DE 19 DE OUTUBRO, DA SESIÓN ORDINARIA Nº 12 DE 25
DE OUTUBRO E DA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 13 DE 9 DE NOVEMBRO 2018.Non se producen observacións.
O Alcalde somete a votación a aprobación do borrador da acta da sesión extraordinaria número 11 de
19/10/2018, que se aproba por 17 votos a favor, que constitúen a unanimidade dos membros da
Corporación.
A continuación o Alcalde somete a votación a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria
número 12 de 25/10/2018, que se aproba por 17 votos a favor, que constitúen a unanimidade dos
membros da Corporación.
De seguido o alcalde somete a votación a aprobación do borrador da acta da sesión extraordinaria
número 13 de 09/11/2018, que se aproba con quince (15) votos a favor (3 de PP, 2 de C21, 2

2º.- EXPEDIENTE 2560/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTAS,
FACENDA PATRIMONIO E PERSOAL DE PROPOSTA DA ALCALDÍA EN FUNCIÓNS,
DE DATA 15/10/2018, PARA APROBACIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº4/2018
(MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 23/2018) CO OBXECTO DA ELABORACIÓN DUN
CATÁLOGO DE PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS E UN PROCESO DE
MELLORA NA ÁREA DE URBANISMO.

Pola secretaria se procede á lectura do ditame da comisión informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal de data 22/11/2018, favorable á proposta da Alcaldía en funcións de
data 15/10/2018 do seguinte teor:
“PROPOSTA DO ALCALDE
ASUNTO: CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 4/2018 (MODIFICACION DE CRÉDITOS
23/2018) FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESOURERÍA PARA GASTOS
XERAIS.
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de Ciudadanos Tudenses, 3 de PSdeG-PSOE, 2 de BNG, 1 de Mª Jesús Da Silva Fernández
do Grupo Mixto, 1 de Laureano Alonso Álvarez do GMixto e 1 de José Prada Álvarez
concelleiro non adscrito) e dúas (2) abstencións (de AT).

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Incoado o expediente de crédito extraordinario número 4/2018, financiado con remanente líquido de
Tesourería para gastos xerais, co obxecto da elaboración dun “Catálogo de procedementos
Administrativos e un proceso de mellora na Area de Urbanismo”, polo importe de 16.698,00€.
Visto o informe de Intervención EMP 99/18 esta Alcaldía, de conformidade co disposto no artigo
177 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o TRLRFL, e do artigo 35 do RD 500/1990,
de 20 de Abril, propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO: Aprobar o expediente de crédito extraordinario número 4/2018, financiado con
Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais, por importe de 16.698,00€ € de acordo co
seguinte detalle:
I.- GASTOS:
Habilitación: Aplicacións orzamentarias do orzamento de gastos ás que se dota de crédito
extraordinario.APLICACIÓN ORZAMENTARIA

CONCEPTO

151

Urbanismo. - Estudios e traballos
técnicos (Catálogo procedementos
administrativos e proceso mellora Area
Urbanismo)
TOTAL

22706

05

IMPORTE
16.698,00 €

16.698,00 €

TOTAL HABILITACIÓNS..................................................................................................16.698,00 €
II- FINANCIACIÓN: Remanente de Tesourería para gastos xerais:
DENOMINACIÓN

870 00

Remanente de Tesourería para gastos xerais.

TOTAL FINANCIACIÓN

IMPORTE
16.698,00 €
16.698,00 €

III) RESUMEN:
EXPRESIÓN
1.-Total crédito extraordinario ....................
2.- Financiación:
a) Novos ingresos.............................
b) Baixas por anulación……………...
c) Remanente líquido tesourería…..
3.- Financiación igual a habilitación...........

16.698,00 €

16.698,00 €
16.698,00 €

SEGUNDO: Que este expediente de modificación de crédito (crédito extraordinario 4/2018), que se
aproba inicialmente, sexa exposto ao público polo prazo de quince días hábiles no departamento de
Intervención do Concello, mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de
anuncios da Sede Electrónica do Concello de Tui, prazo no que os interesados poderán examinalo e
presentar reclamacións ante o Pleno da Corporación, en cumprimento do disposto no artigo 177.2
do RDL 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o TRLRHL E 38.2 en relación co artigo 20.1 do
Real Decreto 500/1990, do 20 de Abril.
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PARTIDA

EXCMO. CONCELLO DE TUI

TERCEIRO: Este expediente de modificación de créditos considerarase definitivamente
aprobado, de conformidade cos artigos citados no apartado anterior, se durante o citado
período non se presentaran reclamacións.”

Intervén agora o Sr. Alonso Álvarez e di que iso do catálogo está ben, pero que cre que non
basta con iso. Comenta que dende o seu punto de vista hai que facer máis do que se fai, e
que iso pódese facer con transparencia. Engade o concelleiro que o Alcalde trae a unha
persoa que non informa ou non pode informar, e anuncia que van votar en contra da proposta
e que traen unha emenda.
Continúa a súa intervención o Sr. Alonso Álvarez sinalando que non teñen concelleira nin
concelleiro de Urbanismo, e que o primeiro que podía facer a Sra. da Silva por dignidade é
dimitir, porque aferrarse ao cargo cando non está é un error moi grave. Engade que o Alcalde
volve a traer isto cando se rexeitou, e pregunta qué se trae a pleno, indicando que o mesmo
do pleno anterior con algún engadido. Comenta que o Alcalde trae puntos sen informes nin
de intervención nin de secretaría, e que isto non é xestionar. A continuación alude a que él
pedíu acceso a unha documentación e se lle negou, e que esa é a maneira de gobernar do
Alcalde.
Toma a palabra o Sr. Capón e di que ten pouco que engadir, que na orde do día figura un
catálogo de procedememtos e que despois o Alcalde nos medios di que se trata dunha
auditoría. Engade que aquí nos opoñemos a un catálogo de procedementos, e que os
procedementos están reglados, como dixo a Secretaria cando se lle preguntou. Engade o Sr.
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Toma a palabra o Sr.Prada Álvarez e di que volve ao pleno este asunto pese a haberse
rexeitado o mes pasado. Engade que el o votara en contra porque entendía que a
intencionalidade era outra, non a reflectida na proposta. Comenta que esa iniciativa do
Alcalde nace porque di non sentirse asesorado xurídicamente polo departamento de
Urbanismo e contrata un asesor xurídico como persoal externo, e posiblemente el houbese
feito o mesmo se se sentira como di sentirse o Alcalde. Continúa o Sr. Prada indicando que
os cidadáns de Tui teñen dereito a ter o mellor asesoramento, e alude a que un auto do
Xulgado Contencioso-administrativo nº1 de Pontevedra vota por terra o cronograma
presentado polo Alcalde e o seu asesor xurídico e lle da a razón ao funcionariado no que o
Alcalde non confía, polo que espera que lle faga recapacitar ao Alcalde.
Continúa o Sr. Prada Álvarez dicindo que o que se necesita é a alguén que dirixa o
departamento e que lle poida dedicar tempo ao departamento. Engade que a concelleira que
se ocupa de urbanismo, por problemas laborais non pode dedicarse ao 100% porque traballa
fóra. A continuación alude o concelleiro a que o Alcalde dixo que ía ser o Alcalde que menos
ía gastar en órganos de goberno, e a que o máis lóxico sería que a concelleira de Urbanismo
tivera unha dedicación como a do Alcalde ou a do concelleiro de vías e obras.
Continúa O Sr. Prada indicando que o informe advirte do incumprimento da estabilidade
orzamentaria e da regra de gasto, e que pensa que hai outras áreas que necesitarían ese
catálogo de procedementos. Remata sinalando que o seu voto vai a ser negativo.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Capón Rey que o Alcalde ten un asesor externo e que el lle redacte ese catálogo de
procedementos. Remata a súa intervención o Sr. Capón Rey indicando que isto é un disfrace
e que votarán en contra da confección dun catálogo de procedementos administrativos.

Intervén agora o Sr. Cabaleiro González e di que cando o Alcalde propón habilitar crédito
non ten a máis mínima intención de mellora no departamento de Urbanismo. Comenta que o
departamento empezaba a traballar con certa regularidade e que foi o goberno quen fundiu o
departamento, e que o que o goberno pretende con isto e unha cuestión política.
Alude a que legalmente é inviable unha auditoría externa sobre un departamento da función
pública, e a que o goberno pretende mostrarse como que non pode facer nada porque os
grupos da oposición non lle deixan. Engade que isto é pouco serio cando a concelleira nin
sequera está nin pasa polo departamento, e que é irresponsable que pretenda establecer ese
catálogo cando na carpeta do pleno non ven anexado ningún documento de memoria
explicativa do que se quere facer.
Continúa o Sr. Cabaleiro facendo refencia ao asesor xurídico contratado de forma irregular,
con partición de contrato, que ademais leva a representación procesual en determinados
asuntos polos que cobrará, e asesor xurídico que vai de revés procesual en revés procesual.
A continuación o Sr. Cabaleiro sinala que propoñen unha emenda: “Que previa á
aprobación do crédito para a contratación do catálogo de procedementos administrativos
ou das persoas encargadas de levalo a cabo, xa que descoñecemos o que se pretende facer,
toda vez que na proposta de Alcaldía non aparece absolutamente ningún documento que
avale a petición, se constitúa unha Comisión de Seguimento do Departamento de
Urbanismo, coa presenza dun representante de cada organización política con
representación municipal, ademais da Secretaria e Interventora, a fin de que se trasladen a
mesma toda a información dispoñible coma paso previa a estudar as medidas a tomar en
aras de dotar a ese Departamento dun funcionamento óptimo, tan necesario para a
sociedade tudense, así coma a toma de decisións se faga de xeito colexiado e transparente.”
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Intervén a Sra. Núñez Méndez e alude ao xa explicado no pleno anterior. Comenta que lles
preocupa que funcione ben urbanismo, pero que con isto o Alcalde non o vai conseguir.
Engade que o Alcalde non incluíu isto nos seus orzamentos, o que pon de manifesto a súa
falta de planificación e que o seu acordo era unha escusa porque non había planificación do
traballo a facer. Comenta a Sra. Núñez Méndez que lles gustaría unha explicación mellor do
que entenden por catálogo de procedementos administrativos. A continuación indica a Sra.
Núñez que a concelleira non pode estar ausente e que a ela habería que facerlle unha
auditoría e un plan de mellora, e pregunta cantas reunións se tiveron e cantas veces se falou
con persoal do departamento. Alude a que o goberno culpabiliza aos traballadores
públicamente e pregunta se se falou con eles. Remata a súa intervención indicando que
habería que analizar número de licenzas que se conceden agora e as que se concedían co
anterior equipo de goberno, e que ao mellor a culpa é do actual goberno.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Engade o Sr. Cabaleiro que o que pretende o Alcalde é seguir engordando a nómina dun
despacho de letrados, e comenta que se se aproba esa comisión de seguimento é no marco
desa comisión onde se poden tomar esas medidas.

Toma a palabra o Sr. Prada Álvarez dicindo que o problema de Urbanismo era a
xudicialización do departamento de Urbanismo, pero agora é un problema de que a
concelleira non pode estar. Engade que o Alcalde non se reúne coa asesora xurídica do
departamento de Urbanismo, e pídelle que reconduza a situación e solucione o problema.
Intervén o Sr. Alonso Álvarez e di que o Sr. Alcalde insiste en que é moi bo, porque quere
facer o que lle peta, e di que o resto nos opoñemos ás melloras. Engade que o Alcalde
asumiu un papel de mártir, e o Alcalde non é un mártir, é o culpable e o responsable.
Comenta que o Alcalde de luz e taquígrafos cero, porque a transparencia non se ve por
ningún lado. Sinala que eles plantexan que se cree unha comisión de seguimento dos
expedientes, e recorda que o Alcalde ten Gestiona e que se non o fai é porque non traballa e
non ten unha concelleira que traballe. Continúa o Sr. Alonso Álvarez indicando que a Sra. da
Silva non está nunca no concello en horario de mañá, que só ben os luns cada 15 días, e
pregunta como pode atender ao departamento. Engade que non ten concelleiro de ningún
tipo.
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Intervén o Sr. Alcalde dicindo que traen este punto a Pleno porque lles asiste a legalidade
por traelo. Comenta que é fundamental a mellora do departamento. Alude á posibilidade de
que veñan asesores externos, nunha materia complexa e difícil de entender polos políticos o
que pasa aí, que digan a foto fixa do que pasa no departamento. Continúa o Alcalde
indicando que a partires dese diagnóstico da situación actual pode proporse un catálogo de
procedementos para mellorar no sucesivo. Comenta que esa idea é moi sinxela, e que non
entenden a oposición. Alude a que nos escenarios catastrofistas tampouco habería tanto que
perder, e pregunta qué razón os leva a frear luz e taquígrafos e transparencia sobre a
situación no departamento de Urbanismo. Engade que pretenden que persoas expertas
poidan avaliar como está o departamento, e fai alusión a que as queixas dos veciños son
reiteradas dende hai moitos anos.
Continúa a intervención o Sr. Alcalde e di que que veñan uns expertos externos a facer unha
análise obxectiva do que pasa aí é transparencia, luz e taquígrafos. Sinala que se o
departamento de Urbanismo non da unha resposta áxil e eficaz aos cidadáns estase creando
pobreza e dificultando que as empresas traballen. Engade que este debate o seguirán traendo
se votan en contra, e comenta que para eles é sangrante que se negue que hai un problema
estrutural nese departamento.
A continuación o Alcalde sinala que varios concelleiros do anterior goberno tiñan outros
traballos e ninguén lles pediu que dimitiran, pedindo que non lle veñan con esas historias e
que traten de ser obxectivos e ponderados. Engade que non se pode entender o interese en
que isto non prospere.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

O Sr. Alcalde pídelle que respete.
Responde o Sr. Alonso Álvarez dicindo que está respetando, que é a súa opinión política.
Continúa o Sr. Alonso Álvarez indicando que o Alcalde di que isto ten que funcionar como
unha empresa privada. Engade que un funcionario ten que custodiar os expedientes (a
secretaria e os técnicos de Urbanismo neste caso), que o Alcalde non pode permitir que un
asesor externo acceda a eses expedientes, e que o Alcalde o que busca é informes a medida.
A continuación comenta o concelleiro que o Alcalde ten enriba da mesa unha denuncia pola
gasolineira, que o goberno tiña un informe desfavorable e que agora teñen sobre a mesa
unha denuncia. Engade que o Alcalde critica aos seus traballadores e busca enfrontamentos
entre os funcionarios. Pregunta cantos expedientes a día de hoxe están sen tramitar, e alude a
que o Alcalde non o sabe. Reitera que teñen unha emenda e que espera que vaia adiante.
Intervén agora o Sr. Capón e di que cando o Alcalde fala de respeto lle rogaría que tivera en
conta que dixo que os membros do goberno anterior con dedicación exclusiva non estaban
aquí pola mañá, e iso é mentira, os que tiñan dedicación exclusiva tiñan un horario na porta
de atención. Continúa indicando que a foto fixa é un termo obsoleto, e que un auxiliar do
departamento lle saca automáticamente unha listaxe de todos os expedientes. Engade o Sr.
Capón que o estudio de organización e métodos faise en empresas privadas para o estudo de
custos, pero iso é na empresa privada e debería ser na pública, pero a vostede o que lle pasa
é que non sabe o que ten que facer.

Intervén agora o Sr. Cabaleiro González e di que é falso o que dixo o Alcalde de concelleiros
do noso goberno con dedicación exclusiva, xa que non houbo concelleiros do anterior
goberno con dedicación exclusiva. Engade que non compare a situación coa que había cando
o anterior goberno accedeu ao goberno (sen arquitecto, sen secretaria, sen a xefa de persoal
que ten agora…). Engade que non optimizar o capital humano que hai agora é un
descrédito. Continúa o Sr. Cabaleiro indicando que un alcalde que culpabiliza
constantemente aos traballadores da súa desgracia di moito dese alcalde. Engade que o
Alcalde non ten equipo e non ten coñecemento para desempeñar o cargo público que
desempeña. Continúa indicando que eles non teñen queixas contra os traballadores deste
concello, e que se o Alcalde atendera aos asesoramentos do departamento de Urbanismo
agora non tería as vicisitudes procesais que ten. Engade que claro que a favor de un
diagnóstico serio, pero qué externos e con qué capacidade, porque o Alcalde pretende un
informe ad hoc.
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A Sra. Núñez Méndez di que o Alcalde culpa a todo o mundo menos a él mesmo. Engade
que non ten que explicar que o departamento de Urbanismo funcione mal e sinala que
estábase solucionando co anterior goberno. Comenta que non se aproveita un programa que
xa temos, Gestiona, e que o que pasa é que hai que traballar e facer un control e un
seguimento. Pregunta se se reuniu cos traballadores antes de facer esta auditoría, e con que
frecuencia se reunen con eles.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Continúa o Sr. Cabaleiro González indicando que lle propoñen unha solución, que constitúa
esa comisión de seguimento. Engade que o Alcalde ten pouca lexitimidade para falar de
Urbanismo, pregunta que fiscalizou o Alcalde cando estivo na oposición, e alude a que o
grupo municipal do PSdG-PSOE si fiscalizou ao departamento de Urbanismo e hai máis de
30 expedientes que se remitiron á fiscalía. Continúa sinalando que o Alcalde na oposición
non fixo nada.
Respecto do requirimento da Xunta en relación coas modificacións en Ribadelouro, indican
que a documentación que mandou o concello nin está dilixenciada nin se entende o índice,
nin está claro que documentos son o corpo do documento, e iso é responsabilidade da persoa
que tiña a responsabilidade política de supervisar ese traballo.
Responde o Sr. Alcalde e di que a xudicialización segue habéndoa. Engade que é un
problema que ten 20 anos cando menos, que é unha das consecuencias do mal
funcionamento do departamento, e que é unha das razóns polas que é necesario buscar
medios para que o departamento funcione mellor, xa que xera elevados custos de todo tipo
ao concello. Continúa o Alcalde indicando que no anterior goberno había un asesor externo
que tiña acceso aos expedientes.
A Sra. Rodríguez Rodríguez di que iso é mentira.
O Sr. Alcalde indica á Sra. Rodríguez que lle fai unha primeira advertencia de que non
interrumpa.
A Sra. Rodríguez di que esa persoa estaba cubrindo unha baixa.
O Alcalde realiza unha segunda advertencia á Sra. Rodríguez.

Continua o Sr. Alcalde dicindo que os informes teñen que ser conformes a dereito e que en
ningún caso poden ser feitos a medida, e pregunta como se atreven a dicir isto. Engade que a
lexislación é tan complexa que dependendo do enfoque se pode interpretar de diferentes
formas a Lei, e a veces se paraliza porque hai vontade de paralizar.
En relación con Ribadelouro indica o Alcalde que quen fixo ese traballo de envío da
documentación foron os funcionarios.
Continúa o Alcalde indicando ao Sr. Cabaleiro que lle aplaude a fiscalización que fixo cando
a facía, pero que agora non quere facela. Engade que saben que a complexidade xurídica é
enorme, e que ningún político ou xurídico pode coñecer todas as vicisitudes de todo o
concello. Comenta que ser licenciado en Ciencias Políticas, cun máster en xestión pública e
un máster de dirección e administración de empresas non é a peor formación de Alcalde.
Engade o Alcalde que o goberno anterior tiña dúas dedicacións exclusivas parciais e unha
dedicación exclusiva total, e que xa verán a quen afectan as vicisitudes procesuais, e se as
hai en gran parte teñen que ver co funcionamento deficiente do departamento de Urbanismo.
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O Sr. Alonso Álvarez pide facer unha aclaración.
O Alcalde realiza unha primeira advertencia ao Sr. Alonso Álvarez e di que non o poden
interromper.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Segue o Sr. Alcalde coa súa intervención dicindo que ese despacho que di vostede non é
unha das dúas empresas coas que contactei para facer este catálogo de procedementos, falla
vostede. Engade que falan de que o procedemento está moi claro, e sinala que non está tan
claro e que hai controversia e non se poñen de acordo con que informe ten que ir antes.
Engade o Alcalde que a lexislación é xeral e que a ordenanza está desactualizada. Continúa o
Alcalde indicando que no fondo están de acordo co que digo. Engade o Alcalde que cando
estaba na oposición a súa visión era próxima e segue sendo a mesma, sen embargo a visión
do Sr. Cabaleiro mudou e debería explicar por qué. Comenta o Alcalde que non van aceptar
a emenda, e alude ao Plan director de turismo, á auditoría enerxética,... e a que eles están
traballando pensando no longo prazo.
A secretaria sinala que as comisións de investigación non están expresamente reguladas no
eido local, polo que non teñen cobertura na normativa de réxime local, e que só se estivesen
previstas nun regulamento orgánico ou na lexislación autonómica poderían constituirse con
fundamento.
A Sra. Rodríguez Rodríguez di que se trataría dunha comisión de seguimento non de
investigación.
A secretaria sinala que sería o mesmo xa que a normativa de réxime local de aplicación só se
refire ás comisións informativas permanentes e especiais.

Intervén o Sr. Cabaleiro González e pide que se constitúa esa comisión sinalada na emenda
de sustitución. Engade o Sr. Cabaleiro que como alcalde el era coñecedor de todos os
asuntos que se tramitaban no concello, e que el tiña coñecemento, estivo asesorado e se
algún erro cometeu a responsabilidade é súa. Continúa o Sr. Cabaleiro indicando que pensa
que é sensato aprobar esta comisión e non é sensato deixar este asunto só nas mans do actual
Alcalde.
O Sr. Alcalde reitera que ofrece pactar e sinala que vai convocar unha xuntanza e que esa
empresa explique a metodoloxía.
O Sr. Capón Rey indica que non cree nesa comisión, pero que lles pasa o mesmo co punto da
orde do día.
A continuación polo Sr. Alcalde se somete a votación a emenda de substitución plantexada,
que resulta aprobada por nove (9) votos a favor (3 do PSdG-PSOE, 2 do BNG, 2 de AT, 1 do
concelleiro non adscrito José Prada Álvarez e 1 de Laureano Alonso Álvarez do GMixto), oito (8)
votos en contra (3 do PP, 2 de C21, 2 de Ciudadanos Tudenses e 1 de Mª Jesús da Silva Fernández
do GMixto), e cero (0) abstencións.
9
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O Alcalde alude a facer unha transacción no senso de que apoiarán a comisión de
seguimento proposta se a oposición apoia e vamos adiante co punto sobre o catálogo de
procedementos administrativos e proceso de mellora na área de urbanismo.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:

- Que previa a aprobación do crédito para a contratación do catálogo de procedementos
administrativos ou das persoas encargadas de levalo a cabo, xa que descoñecemos o que se
pretende facer, toda vez que na proposta de Alcaldía non aparece absolutamente ningún
documento que avale a petición, se constitúa unha Comisión de Seguimento do
Departamento de Urbanismo, coa presenza dun representante de cada organización política
con representación municipal, ademais da Secretaria e Interventora, a fin de que se trasladen
a mesma toda a información dispoñible coma paso previo a estudar as medidas a tomar en
aras de dotar a ese Departamento dun funcionamento óptimo, tan necesario para a sociedade
tudense, así coma a toma de decisións se faga de xeito colexiado e transparente.
3º.- EXPEDIENTE 2355/2018. ASUNTO. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE
CONTAS, FACENDA, PATRIMONIO E PERSOAL DE PROPOSTA DA ALCALDÍA, DE
DATA 19/11/2018, DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO CONCELLO
DE TUI (IAE).

Pola secretaria se da lectura ó ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, de data 22 de novembro de 2018, favorable á proposta de Alcaldía de
data 19/11/2018 do seguinte teor literal:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA

Considerando que de acordo co artigo 87 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, se permite aos
Concellos o establecemento dunha escala de coeficientes que pondere a situación física do local
dentro de cada término municipal, atendendo á categoría de rúa en que radique, sen que dito
coeficiente poida ser inferior a 0,4 nin superior a 3,8.
Considerando o anterior, no uso das competencias locais recoñecidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Local, e de conformidade co disposto no artigo 20 en relación cos artigos 15 a 19 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da lei Reguladora das
Facendas Locais, esta Alcaldía considera oportuno e necesario modificar a ORDENANZA DO
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS no relativo ao coeficiente de situación para que
se axuste á lexislación vixente, diferenciándose entre as rúas dos polígonos industriais e o resto das
rúas do Concello.
Visto o informe da Intervención municipal de data 17/09/2018 e visto o informe de IntervenciónTesourería de data 19/11/2018.
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ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) DO CONCELLO DE TUI.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Á vista do exposto, esta Alcaldía-Presidencia PROPÓN, previo ditame da Comisión de Contas,
Facenda e Patrimonio, ó Pleno da Corporación, órgano competente segundo o disposto no artigo
22.2 d) da Lei 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora das bases de réxime local, a adopción do seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre
Actividades económicas do Concello de Tui, quedando redactada a Ordenanza como segue:
ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 106 da Lei 7/85, de
2de abril, reguladora das bases do réxime local, e dos artigos 15.2 e 59.1 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o
Concello de Tui regula o imposto sobre actividades económicas, que se rexerá polo disposto na
devandita Lei e pola presente Ordenanza fiscal.
A natureza do tributo, a configuración do feito impoñible, a determinación dos suxeitos pasivos e da
base de tributación, a aplicación de beneficios fiscais, a concreción do período impositivo e o
devengo, así coma os réximes de administración e xestión, regularase consonte co establecido no
citado texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e na restante normativa de aplicación.
Ó abeiro do establecido no artigo 15.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, o
Concello de Tui procede a aprobar a presente Ordenanza fiscal que ten por obxecto regular aqueles
aspectos ós que a Lei remite a súa ponderación pola corporación local.
Artigo 1.- Coeficiente de situación.

Categoría 1º: Rúas dos Polígonos Industriais – Coeficiente 0,7.
Categoría 2ª: Resto de rúas do Concello – Coeficiente 0,6.
Artigo 2.- Beneficios fiscais
En relación coas exencións e bonificacións aplicables, estarase ó disposto nos artigos 82 e 88.1 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. De este xeito, establécense as seguintes
bonificacións potestativas:
Bonificación do 40 por cento da cota correspondente, para quen inicie o exercicio de calquera
actividade empresarial e tributen por cota municipal, durante os cinco anos de actividade seguintes
á conclusión do segundo período impositivo de desenvolvemento daquela. A aplicación da
bonificación requirirá que a actividade económica non se exercera anteriormente baixo outra
titularidade. A bonificación aplicarase á cota tributaria, integrada pola cota de tarifa aplicado o
coeficiente ponderación e modificada polo coeficiente de situación que lle corresponda.
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Segundo o regulado no artigo 87 do Texto refundido da Lei de facendas locais, establécense os
seguintes coeficientes de situación segundo categoría de rúa onde se encontra a situación física do
local.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

No caso de a empresa solicitante obtivera a cualificación de ILE expedida pola Xunta de Galicia, a
bonificación será dun 50 por cento da cota sinalada.
Esta bonificación terá carácter rogado e deberá solicitarse perante o Concello cun prazo mínimo de
15 días antes do inicio da actividade.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente Ordenanza entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín oficial
da provincia de Pontevedra, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro do ano seguinte ao
da súa publicación, permanecendo en vigor en tanto non se proceda a súa modificación ou
derrogación expresa.
SEGUNDO.- Expoñer ao público o presente acordo mediante anuncio no taboleiro de anuncios do
Concello de Tui, no Boletín Oficial da Provincia así como nun diario dos de maior difusión da
provincia, polo prazo de trinta días, a efectos de que os interesados podan examinar o expediente e
presentar as reclamacións que estimen oportunas, en cumprimento do disposto no art. 17 do Texto
Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais.
TERCEIRO.- De presentarse reclamacións en prazo, resolveranse expresamente polo Pleno, e en
caso de non presentarse, o presente acordo elevarase a definitivo.”

O Sr. Capón Rey di que os argumentos son os mesmos que a vez anterior. Pregúntalle a Interventora
se a taxa é a de cada concello e a Interventora responde que si. Continúa o Sr. Capón Rey indicando
que unha empresa que pague 500 € no IAE e ese fose o seu resultado, se non o paga eses 500 € van a
ser beneficios na conta de resultados, e que tampouco a baixa é significativa. Engade que é unha
irresponsabilidade baixar impostos.
A Sra. Núñez Méndez toma a palabra e indica que a baixada é de 0,8 a 0,7 e 0,6, e que se modifican
os coeficientes e supón unha redución de 19.000 €. Alude a que o informe de intervención sinala o
incumprimento da regra de gasto e da estabilidade orzamentaria, así como o incumprimento do plan
económico financeiro. Engade que afecta a poucas empresas e non vai ter unha repercusión positiva
para os veciños, pero si negativa porque supón menos ingresos. Engade a Sra. Núñez Méndez que o
Alcalde di que pretende evitar a represión fiscal e baixar impostos, pero que vai ter que engadir os
xardíns abandonados, os colexios sen mantemento, as parroquias cheas de malezas...
Intervén a Sra. Rodríguez Rodríguez e di que entende que dende un partido liberal un obxectivo é a
baixada de impostos, pero que non falamos dunha baixada significativa, falamos de vender fume.
Engade que isto ao cidadán de a pé non lle é significativo. Continúa a Sra. Rodríguez indicando que,
cando un ten un acordo programático, o defende e presume, estas cuestións o Alcalde xa tivo a
posibilidade de habelas plasmado no orzamento. Engade a concelleira que o Alcalde de maneira
reiterada di que se sente mal asesorado polos técnicos do concello, e que os informes obran aí e se lle
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Cod. Validación: 7YGQSQFWQJKSK5Z2GYDHTZG34 | Corrección: http://concellotui.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 12 a 37

O Sr. Alonso Álvarez di que estivo no pleno anterior e o Alcalde insiste. Propón que quede sobre a
mesa porque non estamos para baixar impostos. Engade que o discurso do Alcalde é baixar impostos
e con iso parece que se resolve todo, e non é así.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

está informando das repercusións do plan económico financeiro. Reitera a concelleira que os
informes obran, e que outra cousa é que o Alcalde os desoia e que de maneira irresponsable os
traslade ao pleno. Continúa a Sra. Rodríguez Rodríguez coa súa intervención e comenta que é o que
pasa cando un entra e non sabe que facer. Remata a súa intervención a Sra. Rodríguez indicando que
os técnicos lle informan ao Alcalde das consecuencias e da repercusión na participación nos ingresos
do Estado, que o Alcalde ten que tomar unha decisión de en qué partida vai a aplicar o recorte, e que
non é responsabilidade do pleno que o Alcalde teña as partidas esgotadas.
Responde o Sr. Alcalde e di que se trouxo ao pleno anterior e son 196 os recibos e 125 as empresas
afectadas. Engade que os informes din que a actual ordenanza non é conforme a dereito e que as
ordenanzas só as pode aprobar o pleno. Comenta que non van a deixar de facer nada, que a eles non
lles parece ben que os concellos xeren superavit para estar o diñeiro no banco sen facer nada, e que
o diñeiro está paralizado por unha lei inxusta que obriga a ter superavit para tapar o déficit da
administración central. Engade o Alcalde que incumpriron a mesma Lei cando dotaron o fondo da
catástrofe de Paramos, e había que incumprila e vostedes votaron a favor de incumprila.
Continúa o Alcalde indicando que vostedes critican por baixar os impostos e critican por baixalos
pouco. Engade que mencionan o mantemento dos colexios e que os orzamentos contemplaban un
aumento do gasto para o mantemento dos colexios e a oposición votou en contra do aumento das
partidas para o mantemento dos colexios.
Remata a súa intervención o Alcalde indicando que queren cumprir o seu acordo programático e
rebaixar a carga fiscal das empresas. Engade que pretendían reducir o IBI e o conseguiron, que
querían derogar a plusvalía e o fixeron, e que tentan rebaixar o IAE en cumprimento do acordo
programático.

O Sr. Capón Rey di que o Alcalde os chamou hipócritas e que él pensa que o maior hipócrita é o
Alcalde, que critica a Lei Montoro que é unha Lei do PP, pero que sen embargo pacta co PP co que
comparte goberno. Recorda o que propuña o Alcalde que había que facer co remanente de Tesourería
de investilo en ouro, caralladas. Comenta que 20.000 € que supón entre 100 empresas que cada unha
factura máis dun millón de euros, son 200 € por empresa, que as empresas suxeitas ao IS ou os
autónomos ao IRPF lle vai a supoñer menos dos 200 €, serán 140 €. Engade que a disminución da
tasa leva consigo a redución da participación no Fondo Nacional de Cooperación (FNC), que é o
35% dos ingresos do concello. Alude a que outros binomios do FNC son o número de unidades
escolares, número de alumnos ou a dispersión de unidades escolares, e a que eles non votaron en
contra de que teñan máis diñeiro para os colexios, que iso é demagoxia e hipocresía.
Toma a palabra a Sra. Núñez Méndez e di que non chegamos a rogos e preguntas e xa sabemos o por
qué, indicando que o Alcalde debería organizar mellor os tempos. Comenta que os orzamentos non
os parou a oposición, paráronos primeiro os traballadores, despois os membros do seu goberno e
despois saíron adiante.
Intervén agora a Sra. Rodríguez Rodríguez e di que o Alcalde ten o dominio do peche da quenda, no
que se dedica a unha serie de falsidades. Comenta que o Alcalde está nese sillón grazas ao PP e que
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Intervén o Sr. Prada Álvarez e di que apoiou a redución do IBI porque entendía que tiña que facelo,
pero que no caso do IAE non o ve así, que que afecte a empresas que facturan máis dun millón de
euros aos veciños non lle repercute. Anuncia que votará en contra.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

en ocasións verte manifestacións desagradables. Engade que é imposible cumprir un programa cuns
criterios cando algúns dos seus puntos son contrarios á ideas de quen o puxo nese sillón. Continúa a
concelleira indicando que aprobar este punto é tan sinxelo como levar a Comisión unha
modificación completa da ordenanza para cumprir o marco normativo, e que llo dixeron na Comisión
e o desoiu. Engade que o razoable sería que o Alcalde deixase isto sobre a mesa e que os técnicos
estudasen unha modificación da ordenanza completa para axustarse á Lei, e que despois o levase a
Comisión e os grupos da oposición o apoiarían.
Intervén o Alcalde dicindo que unha empresa que factura máis dun millón de euros segue sendo unha
pequena empresa, e que son 125 as empresas de Tui que sairían beneficiadas. Alude a que sen a
riqueza que xera o sector privado non se poderían financiar as Administracións. Engade que moitos
alcaldes de todas as cores están descontentos coa situación que xera a Lei de estabilidade
orzamentaria e sostenibilidade financeira, porque é unha situación inxusta.
A continuación o Alcalde agradece ao Sr. Capón Rey que lembre a anécdota do ouro, e sinala que os
tesouros públicos dos países que teñen capacidade invisten en ouro. Engade que probablemente
estaría mellor en ouro que en contas bancarias sen remuneración prácticamente e perdendo valor coa
inflación, e comenta que quen di ouro di outras cuestións.
Continúa a intervención o Alcalde indicando que a realidade é que votaron en contra dos orzamentos,
e que se estiveran os anteriores habería menos gasto en dependencia, en mantemento de escolas, etc.
Engade o Alcalde que lle din que é de ben nacidos ser agradecidos, e recorda que o goberno anterior
gobernou grazas ao voto de C21 no 2015.
Comenta que a voceira do BNG lle pide limitación dos tempos cando ela mesmo no pleno anterior o
tildou de pouco democrático por restrinxir os tempos. Engade que el é favorable á participación e vai
manter ese criterio, que el non lles vai limitar o tempo da intervención e pretende que non pretendan
limitarllo a el.
Remata a súa intervención o Alcalde indicando que esta proposta cumpre a Lei, se ben se podería
cumprir doutras maneiras, e que a ordenanza que está en vigor non cumpre a Lei.

O Sr. Alcalde somete a votación a petición de que o asunto quede sobre a mesa, arroxando a votación
o seguinte resultado: nove (9) votos a favor (3 do PSdG-PSOE, 2 do BNG, 2 de AT, 1 do concelleiro
non adscrito José Prada Álvarez e 1 de Laureano Alonso Álvarez do GMixto), cero (0) abstencións e
oito (8) votos en contra (3 do PP, 2 de C21, 2 de Ciudadanos Tudenses e 1 de Mª Jesús da Silva
Fernández do GMixto). En consecuencia coa votación o asunto queda sobre a mesa.
As vinte dúas horas e cinco minutos sae o Sr. Capón Rey.
4º.- EXPEDIENTE 2996/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ENSINO,
SERVIZOS SOCIAIS, CULTURA, TURISMO E DEPORTES, DE PROPOSTA DO EQUIPO
DE GOBERNO, DE DATA 19/11/2018, DE APOIO ÁS PETICIÓNS DA ASOCIACIÓN DE
NAIS E PAIS VIRXEN DA ROCHA EN RELACIÓN Á SITUACIÓN NA QUE SE ATOPA O
CEP DE CALDELAS SEGUNDO ESCRITO PRESENTADO CON DATA 19/10/2018(Nº9085).
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O Sr. Alonso Álvarez recorda que se pediu que o asunto quedara sobre a mesa.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Pola secretaria se da lectura ó ditame da Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais,
Cultura, Turismo e Deportes, de data 22 de novembro de 2018, favorable á proposta do
equipo de goberno de data 19/11/2018 do seguinte teor:
“PROPOSTA DO EQUIPO DE GOBERNO

A Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais, Cultura, Turismo e Deportes, na súa sesión
ordinaria celebrada o día 22 de novembro de 2018 e no punto da orde do día nº 2º relativo a
Expediente 2996/2018. Proposta do Equipo de Goberno, de data 19/11/2018, de apoio ás peticións
da Asociación de Nais e Pais Virxen da Rocha en relación á situación na que se atopa o CEP de
Caldelas segundo escrito presentado con data 19/10/2018 (nº 9085), ditaminou favorablemente por
unanimidade (10 votos a favor) a proposta de acordo que, a continuación, se transcribe
literalmente:

“O ALCALDE DE TUI, CARLOS VÁZQUEZ PADÍN E OS CONCELLEIROS DO EQUIPO DE
GOBERNO: ANTONIO CASTRO NEGRO, MILAGROS GONZÁLEZ MONTEIRO, Mª JESÚS DA
SILVA FERNÁNDEZ, EDUARDO FREIRÍA MARTINEZ, ESTRELLA C. MURADAS MACEIRA,
YOVANA VELAZQUEZ TORRES, ANDRES URSEIRA GONZALEZ, PRESENTAN Ó PLENO A
SEGUINTE PROPOSTA:
Visto escrito de data 19/10/2018, RE nº 2018-E-RC-9085, presentado por Anabel Solla Mas, en
representación da Asociación de Nais e Pais Virxen da Rocha, no que se indica a situación na que se
atopa o CEP de Caldelas, solicitando:

".../... Que se leve a debate no Pleno a situación de CEP de Caldelas

Actualización dos libros de texto de 3º e 5º.
Arranxo dos teitos e baños.
Que
a
corporación
municipal
apoie
as
nosas
peticións.
Que se fagan dende o concello as xestións oportunas para instar a xefatura territorial a solucionar
as incidencias que temos no centro. .../..."

Á vista do manifestado pola Asociación de Nais e Pais Virxen da Rocha no referido escrito,
PROPONSE ao Pleno da Corporación municipal o seguinte acordo:

1º.- Apoiar as peticións en relación á situación na que se atopa o CEP de Caldelas e que se indican
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Vacante por xubilación non cuberta.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

no escrito presentado pola Asociación de Nais e Pais Virxen da Rocha de data 19/10/2018 (nº 9085),
en relación a:

- Vacante por xubilación non cuberta.
- Actualización dos libros de texto de 3º e 5º.
- Arranxo dos teitos e baños.

2º.- Instar á Xefatura Territorial da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, como órgano
competente na materia, para que proceda a solucionar as incidencias no centro CEP de Caldelas a
que se refire o partado primeiro deste acordo, dacordo co solicitado no escrito presentado pola
Asociación de Nais e Pais Virxen da Rocha de data 19/10/2018 (nº 9085)”.

A concelleira Sra. González Monteiro di que dende o equipo de goberno adquirimos o compromiso
coa comunidade educativa de traer estas peticións. Engade que o día 5 tívose unha reunión en Vigo e
que o Xefe Territorial comprometeuse a que as primeiras semanas de xaneiro se acercaría ao centro
para ver a problemática. Comenta que tamén estan vendo a posibilidade de facer achegas de libros.

Intervén o Sr. Alonso Álvarez e di que iso lle indigna, que o mantemento dos colexios de primaria é
competencia municipal e que non lle veña con que ten que vir a arraxar os baños a consellería.
Engade que dende o goberno ínstanse a vostedes mesmos a facer o que non fan e que isto é
surrealismo puro. Continúa o Sr. Alonso Álvarez indicando que lle ofreceran un asesor de imaxe para
os plenos e que el dixera que non que non tiña remedio, pero que pensa que o Alcalde o necesita.
Pregunta cómo van arranxar un colexio se teñen un concelleiro que foi pintar un radiador con pintura
plástica, cando hai que levar esmalte. Pregunta o concelleiro quen goberna, e sinala que o problema é
do goberno e que eses nenos merecen unha mínima dignidade. Pide que arranxen o problema e
reitera que lle indigna porque isto é enredar.

As vinte dúas horas e quince minutos incorpórase novamente o Sr. Capón Rey.
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Engade a Sra. González Monteiro que quere transmitir que dende o concello farán o posible para que
o Xefe Territorial conteste por escrito.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Intervén o Sr. Capón Rey e di que votaron a favor na Comisión, pero que lle sorprende que para un
tema de mantemento de colexios, co PP en Santiago, haxa que recorrer ao Pleno para pedir, que
tampouco está de máis. Engade que debe ser que non lle fan caso.

Intervén agora a Sra. Núñez Méndez e di que no Pleno anterior todos os grupos políticos traían esta
proposta e que debera ser unha proposta de toda a Corporación. Alude a que hai uns meses estaba a
ameaza do peche de Malvas, que non se pechou pola mobilización das familias que conseguiron un
neno máis. Fai referencia a continuación a lousas rotas, lavabos sen billas, sifóns que funcionan
mal… e a que ao concello lle corresponde o mantemento, aludindo a que que ven virían aquí os
20.000 € do IAE. Continúa indicando que está claro que hai que reclamar á Xunta as obras que
exceden do mantemento, e sinala que lle gustaría que lle especificaran que obras de mantemento
fixeron vostedes.
A continuación a Sra. Núñez Méndez sinala que as horas de limpeza son insuficientes e iso é
responsabilidade do concello, e engade que se están limpos é pola responsabilidade das traballadoras
que fan máis horas sen cobrar. Pide que liciten a limpeza de edificios públicos e pregunta se o
goberno non van a facer ningunha licitación no seu mandato.

Responde a Sra. González Monteiro e di que o Sr. Alonso Álvarez fala das obrigas de limpeza e
mantemento, e que a limpeza foi nefasta e vaise a poñer solución. Engade que o que demandan é
baños e cambio de sanitarios, e que iso non compete ao concello. Continúa a concelleira indicando
que as obras de cambio de teito en Rebordáns fíxoas a Xefatura, e que o concello non pode obrigar a
un pai a que teña ao fillo alí para que non peche o colexio. Remata a súa intervención indicando que
dende a Xefatura teñen que apostar polos colexios e que é algo polo que está loitando dende que está
aquí.

O Sr. Alonso Álvarez di que a concelleira acaba de retractarse e que ten que saber a Lei. Engade que
á Xunta hai que esixirlle obras estruturais, pero que o mantemento en primaria é do concello.
Continúa o Sr. Alonso Álvarez indicando que el non lle afea que traia a moción, lle afea que traia o
arranxo dos teitos e baños que o ten que facer o concello, e engade que se non sabe o que ten entre
mans que dimita. Engade que para cambiar a louza dun baño non cree que sexa a ruína do concello,
pero vostedes son incapaces de facer nada.
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Toma a palabra o Sr. Cabaleiro González e comenta que el non vai dicir nada, e que se o Alcalde fora
elegante debería dicir proposta da Corporación.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Intervén agora o Sr. Capón Rey e di que un elemento importante no Fondo Nacional de Cooperación,
que supón o 35% dos ingresos do concello, é o número de unidades escolares, o número de alumnos
e a distribución destas. Continúa o concelleiro indicando que as obras de mantemento son
competencia do concello e as obras de estrutura son da Xunta. Engade que cando foi o asunto do
teito de Rebordáns, o concelleiro de educación e el foran a Pontevedra e comprometéranse a que o
facía a Xunta, pero que estas cousas pequenas son competencia do Concello, a non ser que a partida
estea esgotada. Remata a súa intervención o Sr. Capón Rey indicando que máis dunha vez para un
arranxo dun colexio recorreu a algunha empresa para que puxera inodoros e ao ano seguinte pasara a
factura porque estaba esgotada a partida.

A Sra. González Pérez di que en Rebordáns como a Xunta se retrasou nos teitos fíxose ao 50%.

A Sra. Núñez Méndez comenta que non dixo que non haxa que matricular en Malvas, e sinala que o
que hai é que tentar cambiar esas ratios e fomentar os colexios no rural. Reitera a continuación que a
limpeza dos colexios é fundamental.

Segue a intervención da Sra. Núñez Méndez e pregunta que fixeron de mantemento en Caldelas.
Engade que van votar a favor e comenta que, como dixo o Sr. Capón Rey, se de algo lle gustaría estar
orgullosa é dos colexios de Tui. Continúa a Sra. Núñez indicando que a esquerda quere impostos
porque quere gasto público para atender a poboación, para servizos sociais, e non para o rescate da
banca nin para armamento. Engade que tamén queren que os impostos sexan progresivos para que
pague máis quen máis ten, e alude a que o Alcalde que estivo no BNG debería de sabelo.
Remata a súa intervención indicando que eles propoñen dividir o tempo entre os partidos que teñen
que intervir, non limitar os tempos, organizalos.
A continuación o Sr. Cabaleiro González di que o anterior goberno chegou a colocar un elevador no
Colexio nº 1, para que vexa onde chegaba a conservación e mantemento no goberno anterior.
A Sra. González Monteiro di que trátase de cambiar os teitos e sanitarios de todo o colexio. Engade
que o goberno anterior apostou por colocar un ascensor e que ela aposta por que esas obras as asuma
a Xefatura Territorial, porque non ten porque facelo o concello porque non é conservación e
mantemento.

18

Cod. Validación: 7YGQSQFWQJKSK5Z2GYDHTZG34 | Corrección: http://concellotui.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 18 a 37

O Sr. Alcalde lémbralle que xa ten unha moción nese sentido.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Toma a palabra o Sr. Alcalde e di que esa empresa que fai a limpeza tiña unha adxudicación de dous
máis dous, e que o goberno anterior non lle restrinxiu o contrato nin o licitaron en 2,5 anos, non
fixeron nada ao respecto. Engade que en decembro arrancará a licitación. Engade o Alcalde que en
dúas mocións das catro que traen como mocións de urxencia, en dúas piden a baixada de impostos, e
pide que se aclaren. Engade que se piden diminución de impostos iso conleva a longo prazo
diminución de gastos, e volve pedir que se definan, ou unha cousa ou outra.

A continuación polo Sr. Alcalde se somete a votación a proposta de acordo de data
19/11/2018, que resulta aprobada pola unanimidade dos membros da Corporación, (17) votos
a favor. En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:

1º.- Apoiar as peticións en relación á situación na que se atopa o CEP de Caldelas e que se indican no
escrito presentado pola Asociación de Nais e Pais Virxen da Rocha de data 19/10/2018 (nº 9085), en
relación a:

- Vacante por xubilación non cuberta.
- Actualización dos libros de texto de 3º e 5º.
- Arranxo dos teitos e baños.

As vinte dúas horas e trinta e sete minutos saen da sesión os concelleiros Eduardo Freiría e Yovana
Velázquez.

5º.- EXPEDIENTE 2959/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO,
OBRAS, CONTRATACIÓN E SERVIZOS DE PROPOSTA DO EQUIPO DE GOBERNO, DE
DATA 16/11/2018, DE INSTAR AO MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E
FUNCIÓN PÚBLICA PARA EXECUTAR O PROXECTO DE DESENTULLO DA ZONA
CERO DA EXPLOSIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO OCORRIDA EN PARAMOS,
MEDIANTE UNHA ENCOMENDA DE XESTIÓN Á EMPRESA TRAGSA.
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2º.- Instar á Xefatura Territorial da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, como órgano
competente na materia, para que proceda a solucionar as incidencias no centro CEP de Caldelas a
que se refire o partado primeiro deste acordo, dacordo co solicitado no escrito presentado pola
Asociación de Nais e Pais Virxen da Rocha de data 19/10/2018 (nº 9085)”.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Visto o ditame favorable da comisión informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e
Servizos de data 22/11/2018.
Vista a proposta do equipo de goberno de data 16/11/2018 do seguinte teor literal:
“PROPOSTA DO EQUIPO DE GOBERNO

A Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais, na súa sesión
ordinaria celebrada o día 22 de novembro de 2018 e no punto da orde do día nº 2º relativo a
Expediente 2959/2018. Proposta do Equipo de Goberno, de data 16/11/2018, de instar ao Ministerio
de Política Territorial e Función Pública para executar o proxecto de desentullo da zona cero da
explosión de material pirotécnico ocorrida en Paramos, mediante unha encomenda de xestión á
empresa TRAGSA, ditaminou favorablemente por 5 votos a favor ( 2 do PP, 1 de C21, 1C.T, 1 María
Jesús Da Silva Fernández, do Grupo Mixto), e 5 votos en contra (2 do PSdG-PSOE, 1 BNG, 1 AT, e
1 de José Prada Álvarez, concelleiro non adscrito), en segunda votación, dado o empate producido e
co voto de calidade da Presidenta da Comisión, a proposta de acordo que, a continuación, se
transcribe literalmente:

“PROPOSTA DO GRUPO DE GOBERNO Ó PLENO

ASUNTO: Execución do proxecto de desentullo en Paramos.

Tendo en conta que a situación na zona cero da explosión de material pirotécnico nun almacén
clandestino en Paramos ocorrida o 23-05-2018 está estancada, estando xa finalizados hai semanas
os traballos previos de desamiantado da zona por empresa debidamente autorizada e contratada
por este Concello, sendo o seguinte paso a execución do proxecto de desentullo da zona. Este
proxecto foi encargado polo Concello e presentado ante a Subdelegación do Goberno en Pontevedra
o día 10-09-2018, que a súa vez remitiuno ó Ministerio de Política Territorial e Función Pública.

Considerando a urxente necesidade de levar a cabo os citados traballos de desentullo é polo que
PROPOÑO ó Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:

Instar ó Ministerio de Política Territorial e Función Pública para que proceda á xestión oportuna
para executar o proxecto de desentullo da zona cero da explosión de material pirotécnico ocorrida
en Paramos, mediante unha encomenda de xestión á empresa TRAGSA, de acordo co artigo 11 da
Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, co obxecto de paliar os danos
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

ocasionados polo acontecemento catastrófico sinalado, por razóns de eficacia e dada a insuficiencia
de medios municipais para dar adecuada satisfacción ás necesidades expostas, e tendo en conta así
mesmo a urxencia no desentullo, que podería satisfacerse mellor a través da encomenda de
xestión.”

Intervén en primeiro lugar o Sr. Prada Álvarez dicindo que é o punto máis importante dos últimos
plenos. Engade que trala declaración de zona gravemente afectada por unha emerxencia de
protección civil, o Goberno Central se compromete a financiar 3,5 millóns e o concello ten que
adxudicar.
As vinte e dúas horas e trinta e nove minutos incorpóranse novamente á sesión o Sr. Freiría e a Sra.
Velázquez.
Continúa a súa intervención o Sr. Prada Álvarez e comenta que o Sr. Alcalde di que o máis rápido é
TRAGSA e que a adxudicación a faga o goberno central, porque se se fai dende a alcaldía
demorarase un ano. Pregunta o concelleiro cómo quitaron a uralita tan rápido e agora non se pode, e
pregunta se non será que non se fía da Administración Central e pensa que non se van a facer cargo
do comprometido. Engade que el está seguro de que iso non vai a ser así. Comenta que hai que
actuar dunha vez por todas e que os veciños non poden estar con esta incertidume. Propón que o
concello adiante o diñeiro co remanente de tesourería e que paralelamente trate co Ministerio.
Engade que se non o conseguimos solucionar, o mellor sería que foramos todos para casa,
concelleiros e técnicos.

Intervén o Sr. Alonso Álvarez e di que o desentullo é urxente, que tendo en conta que é unha
emerxencia de protección civil se pode adxudicar a unha empresa, e pregúntalle á interventora se é
así.
A Interventora responde que sempre que se xustifique o que marca a Lei.
O Sr. Alonso Álvarez di que se pode dicir máis alto pero non mellor. Engade que a urxencia do tema
esixe que o concello acometa o desentullo canto antes, e que niso terá o noso respaldo.
A Sra. Núñez Méndez di que o Gabinete de crise se reuniu onte por primeira vez hai moito. Engade
que non concordan coa apreciación que dixera o Sr. Padín de que non se convocara porque deixara
de ser útil. Alude a que se non se desconvocara quizais o Alcalde non houbera ido a Madrid cun saco
de desentullo. Pregunta a concelleira qué fai o concello, e sinala que o Alcalde paséase cargado de
escombro e critica aos traballadores. Continúa a Sra Núñez indicando que a Interventora sinala que a
tramitación de emerxencia ten que cumprir o que marca a Lei.
A continuación o Sr. Cabaleiro González di que a Lei teñen que cumprila todos. Engade que o
Alcalde viaxa a Madrid cun saco de escombro, e que se quixera repercusión puido pedir á plataforma
veciñal que o acompañara. Continúa o Sr. Cabaleiro indicando que cando o Alcalde falou do
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As vinte e dúas horas e corenta e tres minutos sae da sesión a Sra. Da Silva Fernández, que se
incorpora novamente ás 22:47 minutos.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o concello executou por emerxencia a primeira fase do desentullo,
e que as actuacións no primeiro mes poden ser consideradas de emerxencia e aí meteuse o
desamiantado. Engade que hai un mes para emerxencias. Comenta que hai 5 cartas públicas sen
contestar pola Administración Central, que hai cartas ao Ministerio do 15/6, 26/06, 3/10, 6/11 e 6/11,
e que despois de estar en Madrid si que recibiu cartas dicindo que se está estudando o tema. Engade
o Alcalde que alí houbo quen lle dixo que é inaudito que a Administración non contestara as cartas de
Tui, e que outra cousa é o sentido da contestación.
Continúa o Alcalde indicando que ao Sr. Cabaleiro non o viu en reunións cos veciños, que o fondo de
emerxencia implica o incumprimento da Lei de estabilidade orzamentaria, e que están a 29/11 e
pasaron case tres meses dende que se entregou o proxecto de desentullo.
Engade o Alcalde que a Administración Xeral do Estado di que hai que facer un convenio entre o
concello e a Administración Xeral do Estado, que o concello é unha administración pequena e que
entenden que non é positivo que o concello asuma a execución, porque das 4 administracións que o
poderían facer somos a máis pequena e a máis lenta. Continúa indicando que todos deberiamos estar
nesa liña de pedir o compromiso ás administracións de fora, xa que o concello de Tui ten unha
limitación de recursos evidentes e se temos que licitar o desentullo deixaremos de licitar outras
cousas, como a limpeza dos colexios. Engade que a proposta é instar que o fagan eles, e que se o
convenio non implica retraso non van poñer pegas. Continúa o Alcalde indicando que se dentro da
licitación alguén me di que imos adxudicar de forma áxil e que do Ministerio van a aportar os cartos,
imos facelo, e alude a que a adxudicación polo procedemento normal pode levar 6, 7 ou 8 meses.
Sinala que eles seguirán intentando buscar interlocución e que se trae instar ao Ministro para que
TRAGSA poida executar o desentullo. Alude a que os servizos xurídicos do Estado nos digan qué
van facer, e se din que hai que facer un convenio que nolo propoñan, e se hai unha vía conforme á
Lei para que nese convenio o concello execute de forma áxil e o Estado poña o diñeiro, nós imos
executalo.
Intervén agora o Sr. Prada Álvarez para dicir que lle preocupa esa parte da intervención do Alcalde.
Comenta que o Alcalde dixo que un compañeiro do Ministerio non se explicaba porqué non lle
contestaron, e alude a que a el iso faríao recapacitar. Continúa o Sr. Prada indicando que cando o
Alcalde o propuxo se lle dixo que este problema o debería levar a Corporación municipal, non o
Goberno, e se houbese sido así ese problema non houbera ocorrido.
Engade o Sr. Prada que pensa que esta é a maior prioridade do concello de Tui e que como non
sexamos capaces de solucionar o problema se terían que ir todos para casa. Engade que eles pedirían
asesoramento á Xunta e á Deputación, e que se faga esa petición de informe.
O Sr. Alonso Álvarez intervén dicindo que está molesto co que escoita, que o Alcalde está totalmente
equivocado e que é un estorbo. Engade que quere presentar unha emenda, e que tendo en conta as
palabras da Interventora e que no prazo dunha semana se poderían iniciar as obras, pide que o
Alcalde asuma esta emenda e contrate cunha empresa, non fai falta invitar a tres, que dende xa o
concello solicite por vía de emerxencia o desentullo adxudicando a calquera empresa o desentullo.
Continúa o Sr. Alonso Álvarez indicando que o Alcalde xustificando a emerxencia pode contratar no
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remanente nos dicía que tiña que agradecer que se votara a favor de dotar o fondo de emerxencia
para Paramos, cando esa proposta saíra da oposición. Engade o Sr. Cabaleiro que o Alcalde por
emerxencia pode contratar a calquera empresa sen habilitar crédito, e se non o quere facer marche
para a casa e deixe que outro asuma esa responsabilidade.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

mesmo día, e pide que o Alcalde se poña e resolva esta semana este problema. Engade que o Alcalde
pida un informe a Interventora e contrate, e comenta que o Alcalde pode adxudicar isto nesta semana
e que o faga.
Intervén o Sr. Capón Rey que di que non sabe por qué non se volveu a convocar a Xunta Local de
Seguridade e que o Alcalde se negou sistematicamente a isto. Engade que o Alcalde ten que ter en
conta que o Estado ten unha organización e que na provincia é a Subdelegación do Goberno, e que o
Alcalde non se debe saltar a xerarquía porque si. Continúa o Sr. Capón Rey indicando que irse cun
saco a Madrid non corresponde ao Alcalde do concello de Tui. Engade o concelleiro que a
Subdelegación lle di que o goberno segue os trámites da lexislación vixente e que ningunha
Administración pode saltarse os trámites legais e se algún responsable quere que o faga. Pregunta o
concelleiro que se o Alcalde non se fía do Estado por qué o Estado se vai fiar do Alcalde.
A continuación o Sr. Capón Rey indica que se o Alcalde non se considera con forzas para ordenar o
desescombro mañá, que delegue en alguén ou dimita, aínda que haxa reparos. Engade o concelleiro
que se o Alcalde non se sente con forzas para iso que o deixe e que non siga fastidiando aos veciños
de Paramos.
Agora toma a palabra a Sra. Núñez Méndez e di que se lle pediu un informe na Comisión que non se
facilitou. Comenta a concelleira que o Alcalde falaba de ver a forma para unha contratación rápida, e
apunta que o Alcalde ten dous asesores e puido informarse. Engade a concelleira que van apoiar
calquera medida que solucione o problema, e sinala que eles non tachan ao Alcalde de radical, que o
Alcalde é ridículo, fai paiasadas.
O Sr. Alcalde pide respeto.
A Sra. Núñez Méndez di que a eles non lles importa a cor do goberno, que piden o que cren xusto.
O Sr. Cabaleiro González di que o estado asumiu o pago do desescombro, e que o Alcalde para o
desamiantado usou a forma de adxudicación directa.

Continua o Sr. Cabaleiro González coa súa intervención e di que o Estado vaille dar 3 millóns e a
Deputación deulle diñeiro. Engade o concelleiro que este chicle non estira máis, que o Alcalde pola
mañá contrate esa empresa, e que esta Corporación non vai poñerlle problemas, que vai ter todo o
apoio da Corporación. Continúa o Sr. Cabaleiro indicando que se o Estado racanea no pago iremos
todos a Madrid, e que hai 4 meses que debía estar feito o desentullo.
Responde o Sr. Alcalde que hai 4 meses non rematara o desamiantado que o concello contratou tres
semanas despois da explosión. Comenta o Alcalde que vostedes pretenden que o concello asuma
todo o custo da traxedia.
Responde a Sra. Rodríguez Rodríguez que llo están pagando.
O Sr. Alcalde di que iso ten que estar conveniado, e advirte á Sra. Rodríguez Rodríguez de que esta
será a última advertencia e á seguinte terá que expulsala.
Continúa o Alcalde preguntando que queren que lle diga ao Estado, que non o asuman que o vai a
asumir o concello. Engade que iso sería ser un mal xestor.
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As vinte e tres horas e vinte minutos sae o Sr. Capón Rey.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Sendo as vintetrés horas e trinta minutos incorpórase novamente o Sr. Capón.
Prosegue a intervención o Alcalde e indica que se saltou a xerarquía é porque en Pontevedra non o
atendían, engadindo que pidan respecto institucional para o concello de Tui. O Alcalde continúa
indicando que a Subdelegación hoxe di que o goberno está seguindo os trámites establecidos na
lexislación vixente, que ningunha administración pode saltarse os trámites legais, e que se un
responsable político quere facelo pode facelo. Engade o Alcalde que el non vai a cometer ningunha
ilegalidade, que se hai un informe que diga que el pode asumir o desentullo con garantías de que o
Estado o vai a asumir o fará. Comenta que a oposición usa isto políticamente e engade que se outra
administración di que hai que conveniar, pois que envíen o convenio.
Intervén agora o Sr. Cabaleiro González e di que lle pediron ao Alcalde que redactara un protocolo e
se negou.
O Sr. Alcalde responde que non lle compare os servizos xurídicos do Estado cos do concello de Tui.
Dinme que hai que facer un convenio e non nolo presentan, a culpa é de quen propón e non colabora.
Engade o Alcalde que a Deputación, a Xunta e o Estado pode encomendar a TRAGSA, pero o
Concello non pode, polo menos sen un convenio de por medio, e se o convenio di que hai que
axustarse á Lei de contratos el non vai cometer ningunha ilegalidade. Continúa indicando que hoxe
TRAGSA podería estar traballando en Paramos e pide que nos envíen ese convenio.
Toma a palabra o Sr. Magán Rivera e di que iso é facer política con este tema.
O Sr. Alcalde dille que non o obrigue a expulsalo.

O Sr. Alcalde indica que quere que conste en acta que o goberno vai votar a favor con esa salvedade,
con informes xurídicos favorables e con garantías de que o Estado o asume, entón claro que o fará.
Se hai informes favorables claro que se fará se ten encaixe por emerxencia 6 meses despois e se
temos garantía de que o Estado o asumirá.
O Sr. Cabaleiro González di que se se repara que o Alcalde levante o reparo e o execute.
A Sra. Rodríguez Rodríguez di que a emenda é nos termos presentados polos grupos da oposición, e
que non aceptan condicionantes. Continúa a concelleira indicando que houbese pedido os informes
antes.
O Sr. Alcalde comenta que sen saber se é unha ilegalidade e en circunstancias que non sabemos si o
concello vai recuperar eses 3 millóns de euros, o equipo de goberno vaise abster. Engade que mañá
asinará unha providencia á secretaria e á interventora e se hai encaixe legal o faremos.
O Sr. Alonso Álvarez di que a Interventora xa lle dixo que si.
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O Sr. Alonso Álvarez sinala que a emenda é de substitución e sería: “Tendo en conta a emerxencia
de protección civil, que co pertinente informe de intervención, que o concello acometa de forma
inmediata por vía de emerxencia o desentullo”. Engade o concelleiro que xa o Estado abonará o que
teña que pagar.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

A Interventora responde que ela dixo que se tiña que axustar á Lei.
O Sr. Prada Álvarez volve pedir que se solicite informe á Deputación e á Xunta.
O Sr. Alcalde responde que á Xunta está solicitado.
A Sra. Rodríguez Rodríguez comenta que o Alcalde non pode dilatar isto máis no tempo.
O Sr. Alcalde responde que quen o dilata é o goberno central.
Engade o Alcalde que as consecuencias de votar a emenda de sustitución é que non se pode votar a
proposta do goberno de que o Estado asuma a través de TRAGSA o desentullo.
A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a emenda de substitución formulada, que se aproba
por nove (9) votos a favor (3 do PSdG-PSOE, 2 do BNG, 2 de AT, 1 do concelleiro non adscrito
José Prada Álvarez e 1 de Laureano Alonso Álvarez do GMixto) , oito (8) abstencións (3 do PP, 2 de
C21, 2 de Ciudadanos Tudenses e 1 de Mª Jesús da Silva Fernández do GMixto), e cero (0) votos en
contra.
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
- Tendo en conta a emerxencia de protección civil, que co pertinente informe de intervención, que o
concello acometa de forma inmediata por vía de emerxencia o desentullo.
O Sr. Alcalde comenta que mañá pediranse os informes.
6.- EXPEDIENTE 1299/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTAS,
FACENDA, PATRIMONIO E PERSOAL DE PROPOSTA DA ALCALDÍA, DE DATA
19/11/2018, DE CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN DO ICIO POR OBRAS EN VIVENDA
SITA NA RÚA CUENCA, Nº37.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA.

Vista a solicitude realizada por Margarita Olga Cendón Vázquez; de bonificación do 50% do
Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.

Visto que o art. 7.2 a) 1 da Ordenanza fiscal do ICIO do Concello de Tui recolle a bonificación do
50% da cota do imposto das obras que se realicen no ámbito territorial da Area de Rehabilitación
Integrada do Conxunto Histórico do Concello de Tui.
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Pola secretaria se da lectura ó ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, de data 22 de novembro de 2018, favorable á proposta de Alcaldía de
data 19/11/2018 do seguinte teor:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Considerando que o artigo 7.3 da citada ordenanza, en consonancia co artigo 103.2a) do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispoñen que é o Pleno Corporativo o órgano
competente para resolver acerca da citada bonificación, polo voto favorable da maioría simple dos
seus membros.

Visto o informe emitido por Tesourería de data 09/11/2018.

Por todo o anteriormente exposto, esta Alcaldía-Presidencia no uso das competencias conferidas
pola lexislación vixente, propón o Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Conceder a Margarita Olga Cendón Vázauez, a bonificación do 50% do ICIO
correspondente as obras de pintado, barnizado, pulido suelo, alicatado baños da vivenda sita na rúa
Cuenca, 37.

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello”.

que se aproba pola

PRIMEIRO.- Conceder a Margarita Olga Cendón Vázauez, a bonificación do 50% do ICIO
correspondente as obras de pintado, barnizado, pulido suelo, alicatado baños da vivenda sita
na rúa Cuenca, 37.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello
7º.- EXPEDIENTE 555/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTAS,
FACENDA, PATRIMONIO E PERSOAL DE PROPOSTA DA ALCALDÍA, DE DATA
19/11/2018, DE CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN DO ICIO POR OBRAS EN VIVENDA
SITA NA RÚA SAN TELMO, Nº26.

Pola secretaria se da lectura ó ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, de data 22 de novembro de 2018, favorable á proposta de Alcaldía de
data 19/11/2018 do seguinte teor:
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Non se producen intervencións.
A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a proposta,
unanimidade dos membros da Corporación, 17 votos a favor.
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

“PROPOSTA DE ALCALDÍA.
Vista a solicitude realizada por D. Sergio Rodríguez Pérez; de bonificación do 50% do Imposto
sobreConstrucións, Instalacións e Obras.
Visto que o art. 7.2 a) 1 da Ordenanza fiscal do ICIO do Concello de Tui recolle a bonificación do
50% da cota do imposto das obras que se realicen no ámbito territorial da Area de Rehabilitación
Integrada do Conxunto Histórico do Concello de Tui.
Considerando que o artigo 7.3 da citada ordenanza, en consonancia co artigo 103.2a) do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispoñen que é o Pleno Corporativo o órgano
competente para resolver acerca da citada bonificación, polo voto favorable da maioría simple dos
seus membros.
Visto o informe emitido por Tesourería de data 09/11/2018.
Por todo o anteriormente exposto, esta Alcaldía-Presidencia no uso das competencias conferidas
pola lexislación vixente, propón o Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Conceder a D- Sergio Rodríguez Pérez, a bonificación do 50% do ICIO
correspondente as obras de rehabilitación de vivenda unifamiliar sita na rúa San Telmo, 26.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello”.

que se aproba pola

PRIMEIRO.- Conceder a D. Sergio Rodríguez Pérez, a bonificación do 50% do ICIO correspondente
as obras de rehabilitación de vivenda unifamiliar sita na rúa San Telmo, 26.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello.

8º.- EXPEDIENTE 207/2017. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTAS,
FACENDA, PATRIMONIO E PERSOAL DE PROPOSTA DA ALCALDÍA, DE DATA
19/11/2018, DE CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN DO ICIO POR OBRAS EN VIVENDA
SITA NA RÚA SAN TELMO, Nº 17.

Pola secretaria se da lectura ó ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, de data 22 de novembro de 2018, favorable á proposta de Alcaldía de
data 19/11/2018 do seguinte teor:
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Non se producen intervencións.
A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a proposta,
unanimidade dos membros da Corporación, 17 votos a favor.
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

“PROPOSTA DE ALCALDÍA.
Vista a solicitude realizada por Mª. Isabel Monteiro Kupper; de bonificación do 50% do Imposto
sobreConstrucións, Instalacións e Obras.
Visto que o art. 7.2 a) 1 da Ordenanza fiscal do ICIO do Concello de Tui recolle a bonificación do
50% da cota do imposto das obras que se realicen no ámbito territorial da Area de Rehabilitación
Integrada do Conxunto Histórico do Concello de Tui.
Considerando que o artigo 7.3 da citada ordenanza, en consonancia co artigo 103.2a) do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispoñen que é o Pleno Corporativo o órgano
competente para resolver acerca da citada bonificación, polo voto favorable da maioría simple dos
seus membros.
Visto o informe emitido por Tesourería de data 09/11/2018.
Por todo o anteriormente exposto, esta Alcaldía-Presidencia no uso das competencias conferidas
pola lexislación vixente, propón o Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Conceder a Mª. Isabel Montero Kupper, a bonificación do 50% do ICIO
correspondente as obras de rehabilitación de vivenda sita na rúa San Telmo, 17.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello”.

que se aproba pola

PRIMEIRO.- Conceder a Mª. Isabel Montero Kupper, a bonificación do 50% do ICIO
correspondente as obras de rehabilitación de vivenda sita na rúa San Telmo, 17.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello
9º.- EXPEDIENTE 2892/2018. DITAME PROPOSTA DA ALCALDÍA, DE DATA 19/11/2018,
DE DENEGAR A CONSTRUCCIONES OREGA S.L., A BONIFICACIÓN DO 50% DO ICIO
CORRESPONDENTE AS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN ENERXÉTICA DO NOVO
EDIFICIO XUDICIAL DE TUI SITO NA PRAZA DE GALICIA S/N.
Vista a proposta de Alcaldía de data 19/11/2018, do teor:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA.
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Non se producen intervencións.
A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a proposta,
unanimidade dos membros da Corporación, 17 votos a favor.
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Vista a solicitude realizada por D. Santiago Ferreiro Perez en representación de
CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.; de bonificación do 50% do Imposto sobre Construcións,
Instalacións e Obras.
Visto que o art. 7.2 a) 1 da Ordenanza fiscal do ICIO do Concello de Tui recolle a bonificación do
50% da cota do imposto das obras que se realicen no ámbito territorial da Area de Rehabilitación
Integrada do Conxunto Histórico do Concello de Tui.
Visto que o art. 7.2.a) 2 da Ordenanza fiscal do ICIO do Concello de Tui, recolle a bonificación do
50% da cota do imposto a prol das obras de conservación e rehabilitación de bens contidos no
Catálogo de edificios, elementos e conxuntos obxecto de protección.
Considerando que o artigo 7.3 da citada ordenanza, en consonancia co artigo 103.2a) do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispoñen que é o Pleno Corporativo o órgano
competente para resolver acerca da citada bonificación, polo voto favorable da maioría simple dos
seus membros.
Visto o informe emitido por Tesourería de data 16/11/2018.
Por todo o anteriormente exposto, esta Alcaldía-Presidencia no uso das competencias conferidas
pola lexislación vixente, propón o Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Denegar a Construcciónes Orega, S.L., a bonificación do 50% do ICIO
correspondente as obras de Optimización enerxética do novo edificio xudicial de Tui sito na Praza
de Galicia, s/n., por non adaptarse, as obras, o recollido nos artigos 7.2.a) 1 e 7.2.a) 2 da vixente
Ordenanza do ICIO.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello.”

Se indica polo Alcalde que este punto non está dictaminado, polo que procede votar a urxencia.

A Sra. Núñez Méndez di que é certo que non está na zona ARI, e engade que en vez de traer baixadas
irreflexivas de impostos habería que reflectir a onde queremos ir e que tipo de cidade queremos ser,
por exemplo facilitar as obras de optimización enerxética ou de bioconstrución.
O Sr. Alcalde comenta que parece razoable que se estendese a toda a zona de respecto e que se
modifique a ordenanza nese sentido.

A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a proposta,
unanimidade dos membros da Corporación, 17 votos a favor.
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:

que se aproba pola

PRIMEIRO.- Denegar a Construcciones Orega, S.L., a bonificación do 50% do ICIO
correspondente as obras de Optimización enerxética do novo edificio xudicial de Tui sito na Praza de
Galicia, s/n., por non adaptarse, as obras, o recollido nos artigos 7.2.a) 1 e 7.2.a) 2 da vixente
Ordenanza do ICIO.
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A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a concorrencia da urxencia, que se aproba
por unanimidade dos presentes (17 votos a favor).

EXCMO. CONCELLO DE TUI

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello.
O Sr. Alonso Álvarez di que se ten que ausentar no seguinte punto, levántase e o seu escaño queda
valeiro.
10.- EXPEDIENTE 2987/2018. PROPOSTA DE ALCALDÍA, DE DATA 22/11/2018, DE
CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN DO ICIO (95%) A FAVOR DOS AFECTADOS POLA
EXPLOSIÓN OCORRIDA EN PARAMOS O PASADO 23/05/2018.
Vista a proposta de Alcaldía de data 22/11/2018, do teor:
“ PROPOSTA CONXUNTA DE ALCALDÍA
1.- Que o día 06 de novembro de 2018 entrou en vigor a modificación da Ordenanza sobre Imposto
de Construcións Instalacións e Obras, relativa á bonificación do 95% a favor de obras de
reconstrución, reparación ou rehabilitación dos inmobles, vivendas ou instalacións afectadas pola
explosión en Paramos do 23 de maio de 2018.
2.- Que existen a data actual un total de 85 solicitudes dos afectados pola explosión de Paramos,
reclamando a exención do 95% do pago do citado imposto, sendo a relación de expedientes os
seguintes:

Nº Expte
Bonificación ICIO

Nº de
Afectado
(ID)

2018-E-RC-9516

2878/18

91

Oscar Rodríguez Gutiérrez

2018-E-RC-9520

2880/18

71

Miguel Rodríguez Pereira

2018-E-RC-9521

2881/18

278

Josefa Pereira Romero

2018-E-RC-9522

2882/18

280

Manuel Fernández Fernández
Mercedes Piña Alonso

2018-E-RC-9523

2883/18

261

Manuel Fernández Fernández

SUXEITO PASIVO
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Nº Rexistro de
Entrada

2018-E-RC-9524

2884/18

265

Jaime Bugallo Fernández

2018-E-RC-9525

2886/18

289

Francisco Javier Cruces Garcia

2018-E-RC-9526

2889/18

255

Ana Diz Rodriguez

2018-E-RC-9527

2890/18

409

Miguel A. Gomez Fernández

2018-E-RC-9529

2893/18

226

Miguel A. Gomez Fernández

2018-E-RC-9531

2894/18

237

José Manuel Martínez Cardoso

2018-E-RC-9532

2895/18

253

Manuel Alonso Besada

2018-E-RC-9533

2896/18

343

Veremundo Riesco Vázquez

2018-E-RC-9534

2897/18

256

Aurea González Diz

2018-E-RC-9535

2898/18

100

Isabel Castiñeira Hermida

2018-E-RC-9536

2899/18

95

José María Calvo López

2018-E-RC-9538

2900/18

69

Alfonso Gomez González

2018-E-RC-9540

2901/18

12

Fernando Pérez Fernández

2018-E-RC-9541

2902/18

119

Mª del Carmen Álvarez Alonso

2018-E-RC-9542

2903/18

208

Julio Martínez Sigüenza

2018-E-RC-9543

2904/18

227

Rosa Diz Rodríguez
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

EXCMO. CONCELLO DE TUI

2018-E-RC-9544

2905/18

407

Rosa Diz Rodríguez

2018-E-RC-9545

2906/18

407

Rosa Diz Rodríguez

2018-E-RC-9546

2909/18

271

José Emilio Alonso Alonso

2018-E-RC-9547

2910/18

1

2018-E-RC-9549

2911/18

374

Manuel Lamas González

2018-E-RC-9550

2912/18

266

Arturo Pérez González

2018-E-RC-9551

2913/18

291

Francisco Javier Cruces García

2018-E-RC-9552

2916/18

131

Luisa González Domínguez

2018-E-RC-9554

2917/18

87

Antonio Fernández Ferreira; representado
por Carlos Amil Fernández

2018-E-RC-9555

2918/18

115

Purificación Alonso González

2018-E-RC-9567

2922/18

115

Purificación Alonso González

2018-E-RC-9568

2924/18

159

José Luis Fernández Jimenez

2018-E-RC-9569

2925/18

86

Carlos Alberto Vidal Lago

2018-E-RC-9570

2926/18

158

Rosa Barbosa Suárez

2018-E-RC-9571

2929/18

290

Guillermo Martínez Vila
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Lino Mauricio Gregores Durán

2018-E-RC-9572

2930/18

236

María Pilar Pérez Fernández

2018-E-RC-9573

2931/18

74

Elvira Estevez Castiñeira

2018-E-RC-9575

2932/18

210

Juan Benito Martínez Urgal

2018-E-RC-9576

2933/18

210

Juan Benito Martínez Urgal

2018-E-RC-9577

2934/18

243

Preciosa Castiñeira Fernández

2018-E-RC-9578

2935/18

67

Emilio Lage Martínez; representado por
Augusto Rodriguez Fernandez

2018-E-RC-9580

2936/18

191

Manuel Pérez Besada

2018-E-RC-9581

2937/18

278

Josefa Pereira Romero

2018-E-RC-9582

2939/18

199

Rosa Rocha Soutelo

2018-E-RC-9583

2940/18

205

Estefanía Souto Álvarez

2018-E-RC-9584

2941/18

290

Guillermo Martínez Vila

2018-E-RC-9585

2942/18

224

Mª del Carmen Ramírez Besada

2018-E-RC-9586

2943/18

71

Miguel Rodríguez Pereira

2018-E-RC-9588

2944/18

223

Mª Dolores Domínguez Fernández

2018-E-RC-9589

2945/18

257

Mª Dolores Domínguez Fernández
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

2018-E-RC-9590

2946/18

399

Maria Sol Álvarez Fernández

2018-E-RC-9591

2947/18

156

Fernando Alonso Álvarez

2018-E-RC-9592

2949/18

214

Alfonso González Muñiz

2018-E-RC-9593

2950/18

272

Antonio Martínez Rodríguez

2018-E-RC-9594

2951/18

200

Rudesinda Claro Rodríguez

2018-E-RC-9595

2952/18

52

Luisa Vila López

2018-E-RC-9596

2953/18

321

Juan Carlos López Moreira

2018-E-RC-9597

2954/18

377

Cándido Darriba Mouriño

2018-E-RC-9644

2955/18

414

Jose María Rocha Bernardez

2018-E-RC-9645

2958/18

212

José Manuel Alén Alonso

2018-E-RC-9646

2960/18

398

Julia Rodríguez Aros

2018-E-RC-9647

2961/18

378

Benjamín González Hermida

2018-E-RC-9648

2962/18

372

Rosa Mª Ramírez Durán

2018-E-RC-9649

2963/18

234

Rafael Perez Perez

2018-E-RC-9650

2964/18

194

José Abollo Alén

2018-E-RC-9651

2965/18

194

Mª Angeles Ledo Gomez
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

2018-E-RC-9652

2966/18

239

Jorge Gándara Rodríguez

2018-E-RC-9653

2967/18

248

Dolores Muñiz Estevez

2018-E-RC-9654

2968/18

295

Emilio Freiria Gomez

2018-E-RC-9655

2969/18

103

Teodomiro Pérez Rodríguez

2018-E-RC-9656

2970/18

382

Carlos Álvarez Besada

2018-E-RC-9657

2971/18

76

Dolores Alonso Pena,Heredera de José
Gomez Martínez

2018-E-RC-9658

2973/18

209

Patricia Cruces Penedo

2018-E-RC-9659

2974/18

198

Luis José Pereira Martínez

2018-E-RC-9660

2975/18

367

José Álvarez Cordero; representado por
Carmen Álvarez Alonso

2018-E-RC-9911

2986/18

335

María José Vilar Besada

2018-E-RC-9912

2988/18

262

Mª Pilar Fernández González

2018-E-RC-9913

2989/18

258

Enrique Rodríguez Rodríguez;
representado por José Simón Sánchez

2018-E-RC-9914

2990/18

216

Elena Fernández Fernández

2018-E-RC-9915

2991/18

242

Heliodoro Alonso Besada

2018-E-RC-9916

2992/18

402

Dolores Fernández Fernández
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2018-E-RC-9916

2993/18

405

Dolores Fernández Fernández

2018-E-RC-9918

2994/18

315

Jose Luis Gándara Alonso

2018-E-RC-9953

2999/18

192

Alejandro Gándara Romero

3.- O art. 7.4 da Ordenanza fiscal do ICIO do Concello de Tui di:
Establécese unha bonificación do 95% a favor das obras de reconstrución, reparación ou
rehabilitación dos inmobles, vivendas ou instalacións afectadas pola explosión en Paramos do día
23 de maio de 2018, por concorrer circunstancias sociais que xustifican que sexan declaradas de
especial interese ou utilidade municipal.
4.- O artigo 7.4 da citada ordenanza en consonancia co artigo 103.2a do Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 05 de marzo, que di que:
Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del

5. Visto o informe emitido polo departamento de Urbanismo de Paramos con data 20/11/2018.
6. Visto o informe emitido por departamento Intervención-Tesourería con data 22/11/2018.
Por todo o anterior, esta Alcaldía-Presidencia no uso das competencias conferidas no uso das
competencias conferidas pola lexislación vixente, propón o Pleno da Corporación a adopción do
seguinte ACORDO:
PRIMERO: Conceder a tódolos interesados a bonificación do 95% do ICIO correspondente ás
obras que realicen.
SEGUNDO: Dar traslado do presente acordo ós interesados e o servicio de Tesoureira do
concello.”
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sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Se indica polo Alcalde que este punto non está dictaminado, polo que procede votar a urxencia.

A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a concorrencia da urxencia, que se aproba
por unanimidade dos membros presentes (16 votos a favor).
Intervén o Sr. Capón Rey e di que en Xunta de Portavoces o 5% restante se acordou levalo con cargo
ao fondo ampliable.
O Sr. Alcalde comenta que a Interventora dixera que non era viable facer iso.
O Sr. Capón responde que entón haberá que levantar o reparo.
O Sr. Alcalde di que el propuxera bonificar o 100% e non quixeran.
O Sr. Capón Rey contesta que hoxe, neste pleno, o Alcalde levantou reparos por máis do 5%.
Toma a palabra a Sra. Rodríguez Rodríguez e di que cando se falou diso se falaba dunha
modificación dunha ordenanza, e unha cousa é a bonificación dunha ordenanza e outra un
levantamento de reparo. Engade que se incumprimos a Lei nunha ordenanza calquera cidadán pode
tumbar iso. Engade que facendo isto se cumpre coa Lei, e que outra cousa son os reparos que vostede
queira levantar a conveniencia.
A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a proposta de Alcaldía de data 22/11/2018, que se
aproba por unanimidade dos corporativos presentes (16 votos a favor).

En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
PRIMERO: Conceder a tódolos interesados a bonificación do 95% do ICIO correspondente
ás obras que realicen.
SEGUNDO: Dar traslado do presente acordo ós interesados e o servicio de Tesoureira do
concello.
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O Sr. Alcalde levanta a sesión plenaria ás vintecatro horas e un minuto, estendéndose a
presente acta da que eu, Secretaria, dou fe.

