BORRADOR ACTA DA SESIÓN ORDINARIA
DO PLENO DO CONCELLO DE TUI (PONTEVEDRA)
CELEBRADA O DÍA 22 DE MARZO DE 2018
SESIÓN Nº 3/2018

ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
Carlos Vázquez Padín.

Na Casa do Concello, ás vinte horas e
dous minutos do día vinte e dous de
marzo de dous mil dezaoito, reúnense
os/as Concelleiros/as que están a
marxe
reseñados/as, baixo a
presidencia do Alcalde-Presidente
Carlos Vázquez Padín. Asiste a
secretaria do concello Pilar Fernández
Alonso e o interventor accidental
Alejo Ordóñez Méndez. 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.
A sesión plenaria se inicia ás 20:02
horas do día 22/03/2018 e finaliza ás
00:06 horas do día 23/03/2018.

CONCELLEIROS/AS
GRUPO MUNICIPAL DO PP
Antonio Castro Negro
Estrella Carmen Muradas Maceira
Yovana Velázquez Torres
José Prada Álvarez
GRUPO MUNICIPAL DO
PSdG-PSOE
Enrique Cabaleiro González.
María 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 Angel Capón Rey
María José González Pérez
GRUPO MIXTO
Laureano Alonso Álvarez
María Jesús da Silva Fernández.
SECRETARIA:
Pilar Fernández Alonso.
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Pilar Fernandez Alonso (1 para 1)
Secretaria Xeral
Data de Sinatura: 16/04/2018
HASH: da4a1484ce82a49d7ac2c6ff31454340

EXCMO. CONCELLO DE TUI

ORDE DO DÍA
A) Parte resolutiva:
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN
ANTERIOR ORDINARIA Nº 2, DO 22 DE FEBREIRO DE 2018.
En aplicación do disposto no artigo 91.1 do Regulamento de Organización e
Funcionamento das Corporacións Locais, o alcalde comeza preguntando aos concelleiros
se teñen algunha observación que realizar á acta correspondente á sesión ordinaria, número
2/2018 de 22 de febreiro.
Ao non haber observacións o alcalde somete a votación a aprobación do borrador da
citada acta de 22.02.2018, que se aproba por 17 votos a favor, que constitúen a
unanimidade dos membros da Corporación.
2º.- EXPEDIENTE 313/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE
CONTAS, FACENDA, PATRIMONIO E PERSOAL RELATIVA Á DELEGACIÓN
NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
DAS
COMPETENCIAS
RELATIVAS
Á
CONVOCATORIA
E
DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA O ACCESO Á
CATEGORÍA DE “POLICÍA” DA ESCALA BÁSICA DO CORPO DE POLICÍA
LOCAL.
Pola secretaria dáse lectura ó ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, de data 15 de marzo de 2018, desfavorable á proposta de Alcaldía de
data 12/03/2018 que se transcribe a continuación:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA

Visto Decreto 115/2017 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, do 17 de novembro, polo que se regula a
cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos
na selección dos membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares
de Policía local, publicado no Diario Oficial de Galicia nº 222, de 22 de novembro 2017.
Visto que, de conformidade coa Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías
locais, prevé no seu artigo 32 que os concellos lle poderán solicitar á consellería
competente colaboración na realización das probas de selección para o ingreso, ascenso
ou promoción aos corpos de policía local na forma que regulamentariamente se estableza
e que, así mesmo, a Xunta de Galicia poderá asumir a convocatoria das prazas vacantes
e, de ser o caso, a formación e o período de prácticas naqueles concellos que así o
acorden mediante os oportunos convenios de colaboración.
Visto modelo de Convenio para asunción pola Administración Xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios
para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de Policía local.
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ASUNTO: DELEGACIÓN NA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA DAS COMPETENCIAS RELATIVAS Á CONVOCATORIA
E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA O ACCESO Á
CATEGORÍA DE "POLICÍA" DA ESCALA BÁSICA DO CORPO DE POLICÍA
LOCAL.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Polo exposto anteriormente, esta Alcaldía PROPÓN ao Pleno da Corporación a adopción
do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Delegar na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as
competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o
acceso á categoría de "policía" da escala básica do corpo de Policía local, por todo o
tempo de vixencia do correspondente convenio.
Segundo.- Prestar conformidade ao modelo de Convenio tipo para a asunción pola
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e
desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios.
Terceiro.- Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para a sinatura do correspondente
Convenio.”

Intervén o Sr. Alonso Álvarez e di que aquí habería moitas cousas que dicir, pero teñen un
pleno longo. Comenta que isto nace dunha iniciativa do PSOE e que se debería recoñecer o
traballo dos partidos que presentan a moción. Engade que a moción do PSOE abarcaba a
todas as categorías e mandos da Policía, pero que ao goberno non lle interesa e para os
mandos din que é mellor que se faga aquí por promoción interna.
Sinala o Sr. Alonso Álvarez que todos entenden que é mellor que o faga a Xunta, que o
Concello xa tería problemas para o Tribunal, e que a Xunta ten os medios adecuados e
ademáis fará unha lista para substitucións.
Comenta o Sr. Alonso Álvarez que se libera de traballo non entende por que nos outros
casos non o poden levar aquí, e sinala que van a votar en contra porque lles parece
sospeitoso que se ceda só unha parte e o resto quede ó albor dos tribunais que se constitúan
en Tui.
Intervén o Sr. Capón Rey e expón que este tema presentouse polo PSOE e xa fora debatido
en comisión fai un mes. Engade que as Policías Locais dende a Lei Corcuera están
homolagadas a Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, e que cando se produxo ese
cambio a Policía Local de Tui non estaba preparada para esas funcións. Comenta que se
hoxe un Policía Local ten que ir á Academia Galega de Seguridade será por algo e di que
van a votar en contra, pero polo contrario, porque queren que toda a contratación da Policía
Local se delegue en persoal capacitado para a selección, e que os xefes teñan unha
formación e se poidan presentar xefes que xa exercen noutros sitios.
O Sr. Capón Rey comenta que vostedes dixeron que o que pretenden é que algún posto se
poida cubrir por promoción interna, e engade que vostedes verán se hai alguén na Policía
Local que estea capacitado para cubrir ese posto. Comenta que creen que se debe delegar, e
máis os mandos, porque non temos persoal cualificado para contratalos. Remata dicindo
que ou delegan todo ou votarán en contra.
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Intervén o concelleiro Antonio Castro Negro para explicar que é un convenio para delegar
a convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos da escala básica da Policía
Local. Expón que ten a ventaxa de que libera dunha carga de traballo bastante sustancial ó
Concello, xa que se presenta a estas seleccións moita xente, polo que ten as súas ventaxas
nese sentido.

Intervén a Sra. Núñez Méndez e di que, aínda que é certo que este convenio pode supoñer
un problema de interferencia na xestión municipal, en Tui o persoal da Policía Local ó ter
unha menor retribución a convocatoria unitaria beneficiaría a Tui, e reduciría a carga de
traballo no Concello e unificaría os procesos selectivos, o que creen que é bo. Sinala que
esta proposta ven da moción do PSOE de decembro, e que primeiro limitaron a que non se
delegase para os auxiliares e agora limítase á escala básica. Alude a que van a votar en
contra.
Intervén o Sr. Magán Rivera e sinala que entenden que non se respeta a moción que
presentou no seu momento o PSOE en decembro, que o Alcalde pedira levala á comisión,
pero que o que se levou á comisión non foi o que había presentado o PSOE. Engade que se
a Xunta pon unha alfombra vermella a todos os concellos, especialmente aos pequenos e
medianos, non entenden por que se limita á escala básica, deixando de lado aos auxiliares
de policía (que podía entenderse porque non daba tempo este ano á selección) e aos
mandos. Comenta o Sr. Magán Rivera que non entenden que se este deixando fóra á
xefatura da Policía Local e aos mandos intermedios. Alude a que na comisión de febreiro
se debateu este tema e se propuxo a retirada, e o goberno perdeu a votación e un membro
do goberno votou en contra da proposta do goberno. Comenta que están pendentes do voto
da concelleira do PP que quixo deixar este asunto sobre a mesa. O Sr. Magán Rivera
remata a intervención indicando que agardan as explicacións do concelleiro de por que é
convinte que a xefatura e os mandos se desenvolvan no Concello de Tui e non na
Academia Galega de Seguridade.

Intervén o Sr. Alonso Álvarez e di que pensa que igualar a capacidade dos funcionarios do
Concello coa da Academia Galega de Seguridade é atrevido, xa que a Academia Galega de
Seguridade conta con persoal profesionalizado na cuestión, mentres que aquí non habería
persoal profesionalizado, aínda que se pida acudir a algún externo. O Sr. Alonso Álvarez
pide ao Sr. Castro Negro que non diga que é o mesmo, porque todos se dan conta de que os
tribunais non poden ser iguais. A Academia Galega de Seguridade traballa todos os días
nesa cuestión e son especialistas niso.
Intervén o Sr. Capón Rey e expón que a carga de traballo ten dous compoñentes sempre, un
cuantitativo e outro cualitativo. Continúa indicando que é certo que ás prazas de Policía se
presentan máis persoas, pero pregunta ó Sr. Castro Negro se se considera capacitado para
intervir nun tribunal no que se vai a decidir ao xefe de Policía Local ou a un mando
intermedio. Sinala que lle contestara que non na comisión. Remata a intervención
indicando que a carga de traballo é carga de traballo, e pide que a descargue toda.
Intervén a Sra. Núñez Méndez e explica que a razón de adherirse a este convenio non é só
a carga de traballo, xa que unifica convocatorias e permite acudir a listas de substitucións e
garante seleccionar aos mellores profesionais.
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Resposta o Sr. Castro Negro e explica que si que foi unha iniciativa do PSOE e así o dixo
na comisión informativa e o volve a dicir hoxe. Alude a que as intervencións se basean en
dúas cousas, unha por que se delega só a escala básica, e comenta que como dixo porque
significa unha gran carga de traballo porque nesas seleccións poden vir 200 ou 300
persoas. Continúa indicando que o tema dos mandos non o consideran unha carga de
traballo tan importante, que pode haber 3 ou 4 persoas que se presenten e que iso pode
facerse dende o Concello. Engade que os tribunais son tan competentes os da Academia
Galega de Seguridade como os que se poden facer dende o Concello, que son igual de
profesionais.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Intervén o Sr. Magán Rivera e di que se a Xunta nos ofrece a oportunidade de delegalo
todo, por que non delegamos os mandos ou nos quedamos cos auxiliares da Policía Local?
Expón que en todos os concellos todos os anos se veñen repetindo os auxiliares de Policía,
e que iso xa está poñendo problemas e leva a sentenzas nas que se os pode declarar
fixos-discontinuos. Considera que o razoable é delegar todas as convocatorias, porque se
garante o mérito, capacidade e igualdade e se elixirían os mellores profesionais.
A continuación o Sr. Castro Negro sinala que discrepa de que o tribunal que nomee a
Academia Galega de Seguridade sexa máis profesional do que se poida nomear aquí
dentro. Engade que él non vai a estar nese tribunal e que se poden traer profesionais de
fóra, e que eles delegan o que pensan que non poden facer ou non dan feito.
Ao non haber máis intervencións, o Alcalde somete a votación a proposta de Alcaldía de
data 12/03/2018, que se aproba con nove (9) votos a favor (4 do PP, 2 de C21, 2 de CT e
1 de Mª. Jesús Da Silva Fernández do GMixto), cero (0) abstencións e oito (8) votos en
contra (3 do PSdG-PSOE, 2 de AT, 2 de BNG e 1 de Laureano Alonso Álvarez do
GMixto).
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
Primeiro.- Delegar na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as
competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o
acceso á categoría de "policía" da escala básica do corpo de Policía local, por todo o tempo
de vixencia do correspondente convenio.
Segundo.- Prestar conformidade ao modelo de Convenio tipo para a asunción pola
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e
desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios.

O Sr. Prada Álvarez pide explicación do voto e alude a que saben que non está no goberno
e lle gustaría explicar o seu voto. Engade que entende que o que varía é só a escala básica,
polo que parcialmente esa moción está cumprida, e que queda a outra parte, polo que no
seu día xa falaremos.
3º.- EXPEDIENTE 263/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE
CONTAS, FACENDA, PATRIMONIO E PERSOAL DE APROBACIÓN INICIAL
DO ORZAMENTO XERAL PARA O ANO 2018.
Pola secretaria dase lectura ó ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, de data 15 de marzo de 2018, favorable á proposta de Alcaldía de
data 09.03.2018, que se transcribe:
“PROPOSTA DO ALCALDE
Confeccionado proxecto de Presupostos para o exercicio 2018 con todos os documentos
que se relacionan no índice e emitido informe polo Departamento de Intervención do
Concello, preséntase á consideración da Comisión de Facenda, para a emisión do seu
ditame previo e preceptivo, antes de sometelo á aprobación do Pleno da Corporación, de
5
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Terceiro.- Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para a sinatura do correspondente Convenio.

conformidade co artigo 22.2 e) da Lei 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora das bases do
Réxime Local e o artigo 168.4 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004.
A proposta de Alcaldía á Comisión Informativa de Contas, Facenda e Patrimonio é a que
segue:
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o proxecto do presuposto desta Entidade para o ano
2018 que ascende, tanto en ingresos como en gastos, á contía de 8.211.626,69€.
SEGUNDO.- Aprobación das Bases de execución do orzamento nos termos en que se
redactaron.
TERCEIRO.- Aprobación do cadro de persoal dos postos de traballo reservados a
funcionarios e persoal laboral.
CUARTO.- Que se expoña ao público por prazo de 15 días hábiles, a efectos de
reclamacións, conforme ao preceptuado no artigo 169.1 do Texto Refundido da Lei de
Facendas Locais (RDL 2/2004, do 5 de marzo).
QUINTO.- Que, no suposto de non presentarse reclamacións, se considerará
definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido por
capítulos, no Boletín Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios deste Concello,
xuntamente co cadro de persoal, segundo dispón o artigo 169.3 do TRLFL, e noutro caso
procederase de acordo co previsto no 169.1 do xa mencionado RDL 2/2004
SEXTO.- Que, de acordo co artigo 169.4 do TRLRL, se remita copia do orzamento
definitivamente aprobado á administración do Estado e á Comunidade Autónoma.”

A continuación procédese á lectura pola secretaria dos votos particulares formulados polo
concelleiro do GMixto Laureano Alonso Álvarez e polo concelleiro do PSdG-PSOE José
Ramón Magán Rivera.
O voto particular formulado polo concelleiro do GMixto Laureano Alonso Álvarez é do
seguinte teor:
“VOTO PARTICULAR DO CONCELLEIRO DE SON DE TUl LAUREANO ALONSO PARA A
SÚA POSIBLE APROBACIÓN NO PLENO ORDINARIO DO CONCELLO DE TUl DO
MES DE MARZO DE 2018 NO PUNTO DA ORDE DO DÍA QUE ABORDARÁ A
APROBACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO ANO 2018
PROPOSTA
Deixar enriba da mesa a aprobación do Orzamento do 2018,pospoñendo a súa
aprobación uns días, porque só se celebrou una Comisión Informativa na que este
grupo ten feito propostas ou enmendas a ditos orzamentos como: Melloras na
Rúa Antero Rubín, inversión

no Centro de interpretación do Camiño en Santo
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O Sr. Alonso Álvarez alude a que había dous votos particulares formulados na comisión
informativa e pide que se lean.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Domingo que está pechado, adquisición

de remoergómetros e canoa ergómetros.

Propostas que deberían ser estudadas e analizadas polo goberno e o departamento
de Intervención.
tanto

Este feito

vai en contra da participación democrática e polo

esiximos una resposta por parte

do grupo de gobernó, xustificando. se

contemplan tales modifiC'acións ou se, de seren rexeitadas, que motivos teñen para non
admitilas.”

O voto particular formulado polo concelleiro do PSdG-PSOE José Ramón Magán Rivera é
do seguinte teor:
“VOTO PARTICULAR QUE FORMULA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO
CONCELLO DE TUI AO PROXECTO DE ORZAMENTOS DE 2018, PRESENTADO
POLO GOBERNO MUNICIPAL NA COMISIÓN DE DATA 15 DE MARZO DE 2018.

2º. Con data 28 de febrero de 2018 celebrouse pleno ordinario do Concello de Tui,
donde pola Presidencia do Pleno acordouse a retirada do punto da Orde do Día
"Proposta de Alcaldía de aprobación inicial do Orzamento Xeral para o ano 2018", sendo
remitido a este Grupo Municipal, o novo Proxecto de Orzamento, por
correo electrónico o día 9 de marzo, ás 15 horas.
3º. O Grupo Municipal Socialista ven reclamando do Alcalde-Presidente do Concello
de Tui a apertura dun proceso de diálogo e negociación para tratar de acadar un
acordo que permita a aprobación dun proxecto tan importante para o Concello de
Tui como é o Proxecto de Orzamento para o ano 2018, ferramenta necesaria para
o funcionamento da institución municipal e para dar servizo aos veciños e veciñas
de Tui. Dado que por parte do Presidente da Corporación Municipal non se
atisba ningunha intención de negociación, xa que en ningún momento fomos
chamados a negociar o proxecto de orzamentos, nin de forma individual nin de forma
conxunta co resto dos Grupos da Oposición da Corporación Municipal, é polo
que o Grupo Municipal Socialista, en virtude do establecido na lexislación
vixente, presenta o seguinte voto particular para o seu debate na sesión plenaria
ordinaria de marzo.
VOTO PARTICULAR
Examinado o Proxecto de Orzamento do ano 2018 do Concello de Tui, o Grupo Municipal
Socialista solicita a modificación das seguintes partidas orzamentarias:
7
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Tui a 15de marzo de 2018. ANTECEDENTES
1º. Con data 12 de marzo de 2018 o Alcalde-Presidente do Concello de Tui ditou a
resolución, pola que se convoca sesión de carácter ordinario de órgano colexiado de
acordó co disposto no artigo 134 do ROF das Entidades Locais, na que
resolve convocar a sesión ordinaria da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, a fin de resolver o punto número 1 incluido na Orde do
Día "Expediente 263/2018. Proposta de Alcaldía, de data 09/03/2018, de aprobación inicial do
Orzamento Xeral para o ano 2018."

1. Que se inclua no proxecto de orzamento unha partida específica para o proxecto
de estudo e modificación dos PERIS do PXOM de Tui, así coma para o estudo e a revisión da
cartografía de dito PXOM.
2. Que se incluan na partida de servizos sociais un incremento económico
sustancial a fin de poder dar cumprimento ás necesaidades que existen en materia
de apoio a dependencia.
3. Que se cree unha partida específica destinada a execución subsidiaria das ordes
de execución no ámbito da casco histórico de Tui, co obxectivo de que o Concello
poda levar a cabo sen nengún tipo de dilación as medidas urxentes de
consolidación das vivencias en estado de ruina.
4. Que a subida de 3.500 euros que se adica a Residencia San Telmo, se faga extensiva
proporcionalmente a todas as entidades asistenciais sen ánimo de lucro que figuran
no Proxecto de Orzamento, así coma a subvención dos comedores escolares dos
centros educativos públicos do Concello de Tui e a Anpa do Conservatorio.
5. Que sexan eliminadas do Proxecto de Orzamento do Concello de Tui para o
ano 2018 as partidas de contratación dun servizo xurídico externo, por ser este
innecesario e de dudosa legalidade, tanto a súa contratación coma o procedemento
previsto; a partida de contratación dunha Plataforma de Participación Cidadá,
por estar este servizo xa integrado na nova páxina web municipal contratada
polo anterior
equipo de goberno, así coma a retirada da partida adicada a
adquisición dun cronómetro antideuda, por ser esta unha medida impropia dun
Goberno que ostenta a representación dos veciños e veciñas de Tui.
O Grupo Municipal Socialista solicita de esa Presidencia, a tenor do
expresado, que se retire o actual Proxecto de Orzamento do Concello de Tui para o
ano 2018 e se abra un proceso de negociación co conxunto dos grupos da
Corporación, o que sometemos a votación, mediante este Voto Particular emitido.”
O Sr. Alonso Álvarez comenta que os votos particulares piden a retirada, polo que pide que
se vote a retirada.

O Sr. Cabaleiro González alude a que na anterior sesión plenaria se votou primeiro a
retirada, polo que hai que seguir o mesmo criterio.
Pola secretaria se indica que na anterior sesión o retirara o Alcalde, pero que se o que se
pide é a retirada sí procedería votala agora.
O Alcalde somete a votación a petición de retirada, resultando rexeitada a retirada por
oito (8) votos a favor da retirada (3 do PSdG-PSOE, 2 de AT, 2 de BNG e 1 de Laureano
Alonso Álvarez do GMixto), cero (0) abstencións e nove (9) votos en contra da retirada
(4 do PP, 2 de C21, 2 de CT e 1 de Mª. Jesús Da Silva Fernández do GMixto).
A continuación intervén o Sr. Alcalde e expón que se incrementou o crédito na aplicación
correspondente á participación nos tributos do estado en base ao comunicado para o
presente ano, e que os sindicatos aceptaron o incremento de 100.000 € co seguinte
desglose: 82.000 € de incremento no Capítulo I, máis manter 18.000 € do estudo da RPT
no Capítulo II. Engade que se incluiu o auxiliar de servizos sociais.
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O Sr. Alcalde di que se votarán os votos particulares despóis do debate e antes de votar a
proposta dictaminada, que xa se consultou coa secretaria e é así.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Continúa sinalando que o incremento nunha partida supón o decremento en outras, e que
en gastos hai axustes á baixa en sinalización vial que se reduce en 8.000 €, en redacción de
proxectos que se reduce en 3.000 €, en adquisición de contenedores que se reduce en 2.000
€, en actividades de interese social que se reduce en 1.000 €, en Cruz Vermella do Baixo
Miño que se reduce en 500 €, en asistencias que se reduce en 17.197,46 e en Maquinaria,
instalacións e Utillaxe que se reduce en 1.500 €.
O Sr. Alcalde engade que se suprime elaboración e implantación do plan de emerxencias
municipal, e que foi unha renuncia dolorosa, e que iso é o resumo das modificacións.
Comenta o Alcalde que no presuposto se produce unha incorporación de postos de traballo:
intérprete de patrimonio histórico, técnico de urbanismo, auxiliar de turismo e auxiliar
administrativo do ARI, e que son uns orzamentos enfocados a facilitar a xeración de
riqueza e que se ten que traballar nese sentido, buscando solucións. Engade que é tamén un
orzamento transformador e con visión a longo prazo, sendo algo excepcional que uns
orzamentos se fagan a longo prazo. Sinala que son un goberno que só ten un ano e medio
de mandato e que pensan no longo prazo, e alude a que o potencial de asumir a
modificación da RPT é grande, así como á importancia a longo prazo do Plan director de
Turismo.

Intervén o Sr. Alonso Álvarez e di que lle mira unha libreta que é a que usaba Moisés
cando traía os orzamentos. Expón que Son de Tui presentou un voto particular e que pedía
que se tivesen en conta tres obras, e que o presentaron porque só houbo unha comisión
informativa. Continúa indicando que nese voto pedíase un estudo de viabilidade de poder
investir na humanización da rúa Antero Rubín, que se fixese inversión no centro de
interpretación do camiño Santiago (e non é moi costoso), e ademáis facíamonos eco da
demanda da necesidade de adquirir un remoergómetro. Considera que non era unha
inversión moi alta e que tendo en conta iso se podía haber habilitado isto.
Engade que lle da a risa que a oposición faga propostas que non poidan ser nin analizadas
nin estudadas e que o Sr. Alcalde fale da plataforma de participación cidadán. Lamenta que
non se tivesen en conta estes votos particulares e di que pensa que se puido retrasar, porque
isto vai en contra da transparencia democrática e do desenvolvemento político de Tui, xa
que non se teñen en conta as propostas da oposición.
Continúa o Sr. Alonso Álvarez procedendo á lectura do seguinte escrito de intervención:
“Chegados a esta altura convén facer memoria e lembrar cousas recentes para poder
entender o que hoxe está a acontecer: o día 29 de decembro do 2015, aprobáronse os
derradeiros Orzamentos neste Concello, gobernaba daquela un cuatripartido liderado por
Enrique Cabaleiro, as contas tiveran que sofrir un axuste moi grande tanto polos recortes
9
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Continúa a intervención o Sr. Alcalde e expón que, en relación á plataforma online de
participación cidadá, o único que está incluído é unha caixa de correo de queixas, e que
aquí falan doutra cousa, de participar máis en serio e de someter a consulta popular certas
cuestións. Comenta que tamén permite a posibilidade de elaborar orzamentos
participativos.
Engade que non sabe se terá réditos nas eleccións pero que son cousas boas para o
Concello e para Tui. Sinala que é o orzamento máis investidor dos últimos anos, e alude a
que a obra de sinalización das parroquias tiña que haber sido adxudicada bastante antes de
que eles entraran a gobernar, que houbo que pedir permisos sectoriais e que o de estradas
foi o que máis tardou en chegar.

Estes Orzamentos son un delirio e un desvarío irracional, aumenta unha barbaridade o
gasto no seu Departamento de Cultura, uns 100.000 €, e ahí inclúen partidas sen ningún
control no gasto(festexos populares, Pacto de Tui, gastos protocolarios, etc) e deixa en 0 €
as partidas da Concellería de comercio, e incluso se atreve a baixar en Servizos Socias,
desaparece a partida da Eurocidade e presenta no capítulo de investimentos dúas
propostas moi curiosas: participación cidadá, coa adquisición dun programa informático
por 20.000, e un Plan Estratéxico de turismo con 18.000. Miren, Vostede lidera un equipo
de goberno no que non falan entre vostedes, non están coordinados e no que Vostede fai e
desfai segundo lle marca as horas o reloxo antidébeda de 1500 €: a nova Web leva varios
paquetes integrados e podería terse enterado de que xa hai un módulo de transparencia e
comunicación cos veciños e que xa foi pagado.
No eido do turismo, está moi ben un Plan estratéxico, Tui no 2012, no Pleno de agosto,
solicitou ser considerado Concello de gran afluencia turística, proposta aprobada por
iniciativa do PP, como tamén no ano 2015 o PP, solicitouá á´Xunta de Galicia un
Obradoiro de Emprego chamado "Descubre Tui" e no que se incluían as seguintes
propostas: Edición de folletos, creación dunha base de datos, potencialidades turísticas do
Concello, edición dunha guía de Tui, presencia en feiras e divulgación, etc.
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do Sr. Montoro, como pola reducción recadatoria debido á baixada na recadación do
abastecemento e saneamento , eran uns Orzamentos de 7.500.000, hoxe traemos para a
súa aprobación unhas contas de 8.100.00, e polo tanto poderíamos falar de maior
capacidade económica para afrontar con certa ilusión o capítulo de investimentos e
axudas, nos capítulos de persoal, seguridade, servizos sociais, deportes, turismo,
patrimonio, etc. No ano 2015 os Orzamentos foron aprobados grazas ó apoio de Aptui,
daquela o Sr. Padín votara en contra aducindo que non se contemplaba a supresión do
imposto da Plusvalía e de que había un acordo espurio entre Aptui e o goberno anterior.
Mire Sr. Padín, acordo espurio é o seu, acordo con sei cantos partidos, semipartidos e
medio -partidos, uns a escornar cos outros, no medio o PP, que pese a ser a lista máis
votada, non ten poder ningún e depende de Converxencia 21, bueno mellor dito de
vostede, partido que está no medio da nada e que como no caso da antiga Tebas, está
sendo asolado pola Pitia e non atopa quen resolva o enigma: pola maña apoiase en catro
patas, ó mediodía en dúas e polo serán en tres. Daquela un tal Edipo, prófugo, fuxindo do
seu destino , adiviñou o enigma e o esplendor volveu á cidade. Ben , en Tui é xustamente ó
revés: á Pitia de triste figura non hai quen a mova e polo tanto as desgrazas e as desfeitas
non van parar. Edipo foi quen de adiviñar o enigma, pero no caso deste goberno,
asegúrollo con total rotundidade isto é imposible e indescifrable. Creo que nin os propios
actores o saben e polo tanto é imposible de resolver este enigma e a decadencia e o
desgoberno seguirán, o PP está dividido e subdividido, agora uns xa están postulándose
en Ciudadanos do Sr Rivera, outros andan á espreitar e Vostede no medio desta desfeita
botándolle máis leña ó lume, xa non lle chegaba con meterse cos deportistas, cos centros
escolares, cos funcionarios da xustiza, que agora tamén se mete coas pensións e defende
que a suba do 0,25% e suficente, etc. En fin calquera cousa lle vale para xerar polémica e
se non a hai a xera Vostede soliño, como hai un mes, pretendendo quitar do capítulo de
persoal aproximadamente 100.000 €, e por iso retirou da Orde do Día a aprobación dos
Orzamentos no derradeiro Pleno. Por certo, antes de rematar esta introducción quero
lembrarlle que no 2015 Converxencia 21 propuxera que se establecese un "cheque
educativo ou deportivo" para os cidadáns, como en Noruega, se non lembro mal, e hoxe,
neste proxecto feito á súa medida, vemos que o único cheque que hai, o único cheque que
aparece é o cheque en blanco que o PP lle deu a Vostede para que goberne o Concello de
Tui coma un sátrapa persa, facendo e desfacendo ó seu antollo-

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Sorprende que un traballo que está aquí nesta casa e que supuxo un investimento de
192.000 € o teñan gardado nunha gaveta, ten un tenente Alcalde á súa beira que estaba
naquel goberno, e que non o aproveiten. As cousas non van mal, van peor, e xa se di todo
cando a día de hoxe non sabemos aínda cantos turistas viñeron a Tui no ano 2017 e a
propia Oficina de Turismo segue pechada desde Decembro do 2017.
No Informe de Intervención dinse moitas cousas, hai que destacar que é necesario levar a
cabo un Plan Económico Financieiro nun prazo razoable, espero que empece canto antes
e sobretodo o Interventor chama a atención sobre a irregularidade manifesta que é a
partida de 18000 € para unha asesoría urbanística externa, decindo o propio Interventor
que é "unha contratación irregular". Hai advertencias moi severas no eido de Persoal e
outras tamén da mesma índole-.
Eu creo que este informe deixa en moi mal lugar a este goberno, como a inexistencia de
inversión en política de vivenda, o abandono dos servizos sociais, a paralización do Pech,
por certo, non se teñen posto en contacto co equipo redactor e aproveito para pedirlle a
Carmen Núñez que lle facilite o teléfono ó Sr- Freiría, para ver se despois de 5 meses se
pon a traballar, en definitiva, uns Orzamentos que non están feitos pensando na realidade
de Tui, nas necesidades dos cidadáns e nos que a política liberal so se ve na dialéctica e
despois na realidade Converxencia 21 dispón de 100.000 € máis para gastos e os demais
compañeiros nada, ou casi nada, esmolas. Vostede Sr Padín é o único responsable desta
desfeita, desta mentira, desta s contas que son un despropósito e que nas que o PP é un
convidado de pedra que ve como 2 concellerías son ninguneadas, 0 € en comercio e
baixada en servizos sociais”

Ás vinte e unha horas e vinte e un minutos sae a Sra. Rodríguez Rodríguez.
Continúa a intervención o Sr. Capón Rey e sinala que a Eurocidade está inmersa nun
proxecto coa Deputación (POCTEP), que vostede debía coñecer. En canto ó tema do reloxo
expón que o considera ridículo e que pon contra a parede aos funcionarios de intervención
municipal. Engade que o Sr. Alcalde fala de longo prazo, pero non pensou en enerxías
alternativas, en placas nas escolas ou no Concello...
Comenta que dicían que non subían os gastos do goberno, pero as dedicacións exclusivas
suben 5000€.
Ás vinte e unha horas e vinte e tres minutos incorpórase novamente a Sra. Rodríguez
Rodríguez.
Continúa o Sr. Capón Rey sinalando que se delegan na xunta os procesos selectivos da
policía se aforran os costes do tribunal, e que o técnico de turismo é necesario, pero non
para estar na escola de turismo. Expón que hai un turoperador que tiña interese en ter o
dominio informático do Concello, e que esos son os profesionais na realización dun
programa turístico.
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Intervén o Sr. Capón Rey e fai referencia ao longo prazo e a que hai un PXOU que é un
auténtico proxecto do futuro que se quere, que foi aprobado polo PP e dúas veces. Engade
que se queremos que Tui creza temos que desenvolver o PXOU, e que se queremos chegar
a 20.000 habitantes hai que facer unha política de vivenda, poñendo a disposición solo
urbano, edificable. Expón que Salceda e Tomiño crecen en poboación porque sí efectúan
políticas a longo prazo.

Engade que o maior problema deste presuposto é que se elaborou sen negociación e sen
coñecemento, que o normal son catro comisións informativas, porque os concelleiros
novos cando chegan non teñen nin idea e o presuposto tamén ten un compoñente
pedagóxico. Expón que van a votar en contra porque o informe do interventor é demoledor,
porque a contratación do xurídico externo non poderá facer informes, e xa hai un informe
da asesora xurídica de urbanismo, e que se a asesora xurídica non está sobrepasada o que
van a aprobar hoxe igual non vale e teñen unha reclamación ó presuposto.
A continuación o Sr. Capón Rey di que pensa que a retirada hai que votala antes do fondo
do asunto.
Indícase pola secretaria que sí, que lle acababa de comentar ao Alcalde que verificada a
normativa a petición de retirada se vota tras terminar o debate e antes de proceder a
votación sobre o fondo.

Intervén o Sr. Cabaleiro González e di que este proxecto de orzamentos non é o seu
proxecto, que o Alcalde trouxo un proxecto ó pleno anterior e o tivo que retirar, porque
creara un conflito laboral importante cos traballadores e porque non tiña a seguridade de
que por cuestións políticas obtivese a maioría precisa. Engade que todos os grupos da
oposición aludiron á falta de diálogo coa oposición para levar adiante o orzamento. Expón
que cando él foi Alcalde reuniuse con todos e cada un dos voceiros e se fixeron as
comisións pertinentes, e que o actual Alcalde, que chegou decidido que ía ser o paradigma
do diálogo, non tivo nin a decencia de chamarnos.
O Sr. Cabaleiro González alude a que o Alcalde falaba de participación veciñal e pregunta
onde está neste orzamento. Comenta que, para que vexa o seu talante negociador, tróuxoo
primeiro a aprobación e despois, como os traballadores se opuxeron, retirouno e negociou
a posteriori. Engade que, en canto o presuposto, crece en máis de 540.000 €, polo que non
hai que suprimir nada de ningún sitio. Alude a que o goberno opta por converter a
contratados laborais en funcionarios interinos, pero que a fórmula é similar, porque xa hai
sentenzas que lle recoñecen a funcionarios interinos, non a indefinición, pero si a
indemnización.
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Intervén a Sra. Núñez Méndez e sinala que están en contra por varias razóns, porque a
moción de censura estaba xustificada por mentiras, non hai ningunha firma delegada do
Alcalde e dicían que o ían facer mellor, e non houbo intención negociadora polo goberno.
Engade a Sra. Núñez Méndez que este incremento orzamentario podería supoñer unha
oportunidade pero non o é. Sinala que non hai neste orzamento ningunha partida para
orzamentos participativos, que en medio ambiente non hai ningún traballo nin se
contempla a recollida selectiva, que non hai axudas para as superficies queimadas en
Páramos, nin hai o persoal necesario para servizos sociais. Alude a que Tui conta só cunha
traballadora social e cunha educadora, e que a área de servizos sociais está a sufrir un
colapso e necesitaría maior persoal. Expón que en Mos hai catro traballadores sociais e
dous auxiliares administrativos, en Oia hai unha traballadora social, unha educadora e un
auxiliar, e en Tomiño dúas traballadoras sociais, un auxiliar e unha educadora. E engade
que tamén considera necesario incrementar a partida para atención a dependentes.
A Sra. Núñez Méndez felicita aos traballadores e representantes sindicais por haber
logrado o que conseguiron, alude a que consideran importante o estudo da RPT e sinala
que, en canto ó fondo de continxencias a subida é do 1% e que por previsións podería ser
do 1,75%.
Fai referencia tamén a que urbanismo xa conta cun arquitecto e que, respecto ós servizos
xurídicos de urbanismo externos, intervención advirte da duplicidade inxustificada do
gasto. Engade que no anterior goberno tiñan menos persoal e que agora o están facendo
peor, e que eles nunca tiveron unha xunta cun único punto.

Continúa a intervención o Sr. Cabaleiro González indicando que o Sr. Alcalde di que fai un
orzamento a longo prazo, e lle pide que non adopte un papel victimista. Comenta que a
partida de RPT estaría ben se levase unha partida que contemplase o resultado desa
modificación, pero que sobre iso neste orzamento non hai nada.
Tamén alude a que o Alcalde fala de que fan unha aposta estratéxica por urbanismo, e que
xa hai un TAG, un arquitecto, dous arquitectos técnicos, un arquitecto do ARI e dous ou
tres auxiliares administrativos. Engade o Sr. Cabaleiro González que ao respecto os
informes de intervención son claros, e que no pleno dos orzamentos de 2016, respecto ó
plan de execución temporal, vostede dicía que estaba en contra porque había que responder
con eficacia cos recursos de que se dispoñía. No pleno anterior a concelleira de urbanismo
fixo alusións ao departamento de urbanismo, e despois desa intervención da concelleira esa
funcionaria presentou un escrito no que di as verdades da oficina do concello. Engade que
cree que o escrito desa funcionaria se queda corto, porque podería denunciar cousas moi
graves.
Sinala o Sr. Cabaleiro González que o Sr. Alcalde fixera referencia a que había dúas
opcións, a opción incremental (que dicía que a do anterior equipo de goberno era
incremental), e a opción de base cero, e que debía ser de base cero pero que iso ten un
custe político. Engade o Sr. Cabaleiro González que vostede herda un orzamento gracias a
quen fixo axustes no pasado, que o orzamento crece en máis de 540.000 € e que se atopa
que hai posibilidade de investir o remanente de tesourería (que estaba en 4 millóns de €
cando chegou ó goberno o anterior equipo de goberno e que a vostede quedoulle en 11
millóns de €, e que quen deixou eses 4 millóns de € non estaba supeditado á regra de
gasto).
Continúa a intervención o Sr. Cabaleiro González e comenta que o Sr. Alcalde se queixa de
que a partida de inversión é escasa, pero que ten o plan Deputación que lle destinou a este
concello máis de un millón e medio de euros. Engade que ten toda a conxuntura favorable
para desenvolver unha xestión máis que sobresaínte.
Alude a que o Sr. Alcalde puxo como exemplo o estudo da RPT, e a que o anterior goberno
fixo modificacións puntuais de RPT, e que de pouco vai servir se non hai previsións
económicas para o resultado desa revisión de RPT.
Expón o Sr. Cabaleiro González que eles apostaron polas enerxías alternativas e polo
cambio na UNED. En canto á web de participación, comenta que lles parece unha estafa,
xa que hai unha web nova, moderna e con transparencia, e cun custo inferior ó que
vostedes teñen.
A continuación o Sr. Cabaleiro González comenta que eles presentaron un voto particular
na segunda comisión informativa porque non os chamou a negociar.
Expón que ten 19 ordes de execución e que a maioría quedaron en tramitación, e que o
Concello vai ter que asumir subsidiariamente case a totalidade delas, pero que no
orzamento lle dedica cero euros.
Engade que tamén lle pediron unha partida para a modificación dos PERIS e que o Sr.
Alcalde dixo que o vai integrar no plan Concellos deste ano, pero que a duración do plan
da Deputación é anual e que a modificación dos PERIS non se vai facer nun ano nin en
dous, polo que lles parece un farol meter iso no plan de Deputación e consideran que tiña
que metelo no orzamento.
Remata a intervención o Sr. Cabaleiro González sinalando que se non rectifica o PSOE
votará en contra.
Intervén o Sr. Alcalde e, en relación á falta de diálogo que lle reprochan, sinala que foron
chamados o dous de febreiro a unha xuntanza, e alí díxoselles que calquer suxestión sería
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benvida, e ningún grupo fixo ningunha suxestión, e o seis de febreiro sae unha crítica ós
orzamentos en prensa. Continúa sinalando que durante a tramitación do orzamento en
febreiro os tempos foron axustados, e que dende o pleno do 22 de febreiro que se retirou
ata a convocatoria da comisión de marzo houbo un prazo de 18 días para suxestións.
Engade o Sr. Alcalde que non se pode dicir que se meta sen dicir de onde se quita, e que no
incremento de 543.000 € estarían 90.000 € máis de limpeza viaria, 160.000 € de
inversións, 87.000 € de cultura, tamén en xestión do patrimonio, 50.000 de turismo e
40.000 de deportes.
No relativo ás ANPAS sinala que no orzamento anterior case a metade de alumnos tiñan o
dobre subvención, e que tentaron corrixir isto.
Comenta que o seu partido é partidario do sistema sueco de cheque educativo no deportivo.
Explica que a partida de festexos baixa de 75.000 € a 60.000 €, e engade que respecto á
web que vostedes encargaron, inclúe un módulo de transparencia pero non de
participación. Alude a que a tramitación do PEPCHA está bastante avanzada e a que a
partida de órganos de goberno baixa porque se suprime o cargado de confianza. Engade
que considera que pretender que a xente estea en política sen cobrar ou cobrando
determinados salarios é absurdo.

Continúa a intervención o Sr. Alcalde e di que os orzamentos participativos é algo a
desenvolver a través da plataforma de participación, de cara ó futuro.
Engade que o maior investimento é nas parroquias (con 75.000 € en sinalización de lugares
de parroquias) e que, respecto das licitacións, o anterior goberno en dous anos e medio fixo
unha, a da limpeza. Expón que si hai unha partida para a repoboación de árbores e plantas,
que non existía, e alude a que din que van a votar en contra do estudio da RPT, pero que
sen ese estudo non é posible a actualización salarial.
Sinala que non hai recortes de persoal nos servizos sociais, que iso non é certo, que xa non
os había no proxecto inicial, e que hai un incremento de 20.000 €, fundamentalmente pola
auxiliar e en dependencia.
Comenta o Sr. Alcalde que reprochan unha cousa e a contraria, e que ou obedecemos á
regra de gasto e nos esquecemos de todos os proxectos que foron a remanente, ou
desobedecemos a regra de gasto e gastamos con bo criterio o diñeiro que está paralizado
perdendo valor.
En canto ao Polígono de Areas sinala que perderon a subvención e que o goberno anterior
tamén a perdera no 2016. Resposta o Sr. Cabaleiro que eles renunciaron. O Sr. Alcalde
di que é o mesmo.
Remata a intervención o Sr. Alcalde sinalando que teñen razón en que os PERIS non da
tempo a facelos nese prazo do plan da Deputación, pero que ese mesmo argumento é
aplicable ó orzamento, e manifesta a súa vontade firme de ir adiante con este tema.
Intervén o Sr. Alonso Álvarez e dille ao Alcalde que descoñece o regulamento, que os
partidos poden presentar propostas se hai unha comisión e se levanta acta e queda
constancia das propostas, pero que o Alcalde fala de que nunha reunión de mesa camilla lle
fixéramos propostas, cando é o Alcalde quen goberna e tiña que convocar unha primeira
comisión para propostas e unha segunda comisión e logo ditaminar.
Sinala o Sr. Alonso Álvarez que o Sr. Alcalde fala da obra das Penizas, e o Sr. Alonso
Álvarez pregunta por que lado, polo Calvario ou por Cacabelos. Engade o Sr. Alonso
Álvarez que meteu un proxecto no orzamento sen mirar, que non sabe nin por onde vai o
proxecto.
Continúa o Sr. Alonso Álvarez indicando que o Sr. Alcalde minte en servizos sociais, que
se reuniu cos sindicatos e pactou que a partida de auxiliar administrativo pasase a estar en
14
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Intervén o Sr. Capón Rey e sinala que iso non está na orde do día.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

servizos sociais e que por iso sube servizos sociais, pero que en 600.000 € os servizos
sociais non reciben nada.
Respecto dos PERIS de San Bartolomé sinala o concelleiro que podía consignarse unha
partida e executarse rápidamente, pero que sen embargo vaise ter unha limitación temporal
importante levando isto ó Plan Concellos.
Continúa o Sr. Alonso Álvarez sinalando que quere invocar ó Sr. Prada Álvarez, que foi
menosprezado por vostede e que non participou nas comisións nin ten participación no
orzamento, e lle pide que reflexione e que ten que facerse valer, para que en 15 días
teñamos aquí outros orzamentos máis dignos e coa participación do Sr. Prada Álvarez, e
que lle diga ao Sr. Vázquez Padín que en política os votos valen e o seu vale moitísimo.
Intervén o Sr. Capón Rey e lembra que o Sr. Alcalde manifestou públicamente que o mellor
que podía facerse cos cartos do remanente de tesourería era investilos en ouro, sabendo que
non o pode facer. Engade que xamais coñeceu un Alcalde que en tan pouco tempo
cometera tantos desafueros, o do club Kayak, Manuel Garrido….. Continúa indicando que
eles do remanente se destinaron unhas cantidades e que o Alcalde non as vai a executar,
que o dixo nunha reunión co club Kayak.
Comenta en relación co tema de Arraianos que Tui é moi coñecido polos Arraianos, e
pregunta por que teñen que terminar con algo que comezou con moito esforzo e que
porque para que naza algo hai que rematar con algo, sinalando que iso é narcisismo.
Sinala o Sr. Capón Rey que é obligatorio desenvolver o PXOU, e pregunta que pinta o PP
que é un proxecto seu.
Respecto ó tema da UNED sinala que é outro suceso que lle pasa a este Alcalde, e que o
tema da UNED costou moitísimo.

Segue a súa intervención o Sr. Capón Rey e manifesta que, en canto ó soldo dos políticos,
tamén hai o lucro cesante do que gañas na túa profesión, e que os prezos das comisións
deberían ser en función do lucro cesante, e alude a que o Sr. Cabaleiro deixou o seu
traballo para gañar o mesmo como Alcalde.
En relación ao ó modelo sueco e o modelo liberal, sinala o Sr. Capón Rey que el é
pensionista e foi á manifestación, e que aí é onde nos leva vostede, que vostede é unha
persoa moi perigosa. Comenta que que o Alcalde diga que sen dicir de onde se vai a quitar
o diñeiro para pagalas non se pode reclamar, calquer persoa que diga iso non ten vergoña.
O Sr. Alcalde dille ó Sr. Capón Rey que non ten respeto ningún.
Resposta o Sr. Capón Rey que respeta a quen o merece.
Responde o Sr. Alcalde que e vostede é quen o xulga.
Intervén a Sra. Núñez Méndez e di que a sinalización en Tui e lugares (por 75.000 €) é un
gasto por unha perda dunha subvención, e que tamén se perdeu a mellora da eficiencia
enerxética no alumeado de Areas. Engade que dixeran que o ían facer mellor pero que non
son capaces. Alude a que manteñen o reloxo antidébeda (o se que considera unha
provocación e unha estupidez), e a que se mantén o asesoramento xurídico externo, polo
que habería a posibilidade de facer un plan de emerxencias municipais.
Continúa a súa intervención a Sra. Núñez Méndez e sinala que o Sr. Alcalde nomea
pedáneos nas parroquias (algo que sempre criticaron do PP), e que nomea persoas da súa
confianza, e que iso é un ataque á participación cidadán.
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Intervén o Sr. Alcalde e di que hai dúas mocións sobre o tema da UNED.

Sinala que a plataforma de participación cidadán xa existe, aínda que non lle guste, e alude
a que o Sr. Alcalde está traballando para crear a súa rede clientelar.
Engade que lle din de onde hai que quitar, que quite o servizo xurídico externo de
urbanismo, o reloxo de antidébeda, retire a plataforma de participación e non hai
necesidade doutro arquitecto.
Continúa sinalando que o auxiliar administrativo de servizos sociais se mantén pola
presión dos traballadores, que a limpeza dos edificios municipais que se contempla nos
orzamentos a ver se son capaces de facela, e que a recollida selectiva nin se contempla.

O Sr. Prada Álvarez pide intervir para explicar o seu voto. Da as grazas ao Sr. Alonso
Álvarez por ese alegato á miña persoa, e comenta que lle estraña pola súa parte porque
noutras épocas tiveron rifirrafes. Engade que él ía absterse nestes presupostos porque así o
falara co Alcalde, e que tamén é certo que falou co partido e quere facer público que en
ningún momento o presionaron para votar unha cousa ou outra.
Comenta que a súa posición é estraña, porque non está no goberno, e o Sr. Vázquez Padín
sabe que nese momento perdeu a maioría, e que é unha situación complicada e está un
pouco perdido, xa que non está na oposición nin no goberno. Continúa sinalando que si
mirou os orzamentos e lle preguntou moitas cousas ó Sr. Alcalde, que o informou do
resultado da comisión, polo que sí está informado e agradece ao Alcalde as explicacións.
Engade que a súa conciencia neste momento, despois do escoitado, de que varios grupos
veciñais lle transmitiran o problema dos PERI, e de que non é só ese problema, xa que hai
moitos problemas a ver e estudar. Apunta que o Sr. Alcalde tivo a xentileza de atender o
tema do PERI, e eu transmitín ós veciños o dito polo Sr. Alcalde, pero a súa intención era
unha partida aberta nos orzamentos. Engade que outra cousa que lle preocupa é que en
comercio non levemos nada, que non lle vale que anteriores gobernos non levaran nada, e
que é unha desgraza o que ocorre na cidade, que está practicamente morta. Comenta que
pensa que isto debera ser consensuado, e que unha boa cantidade debería ir ó comercio, e
facer un estudo promocional. En canto ós servizos sociais sinala que duns anos para acá
tiñamos un convenio co centro social e había moita ilusión, e que pensa que habería que
16
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Intervén o Sr. Cabaleiro González e comenta que o Sr. Alcalde di que non negocia porque
non lle levamos propostas, pero que é o Alcalde o que ten a responsabilidade de chamar ós
grupos. Engade que no proceso negociador do orzamentos do 2016, o Alcalde os acusou de
darlles prebendas a Sousa para aprobar o orzamento, e iso é falso. Continúa sinalando que
a marcha dese edil foi a que levou a que vostede presentase a moción de censura, e que aí
faltounos ó respeto.
Prosegue a súa intervención o Sr. Cabaleiro González e sinala que o goberno anterior claro
que tiña diferencias internas, polo modelo de xestión, non por ver si nas vindeiras eleccións
íamos cunha cor ou outra, que é o que pasa co seu goberno.
Comenta que deporte e cultura son as partidas que máis suben, e que eles creen que xa
están sobradamente dotadas. Engade que o Alcalde presume do incremento en partidas de
inversións, pero non di que ven de obras que xa estaban proxectadas: sinalización
parroquias, Areas, asfaltado Penizas...
Fai referencia a que o gasto en Arraianos de 20.000 €, para unha festa histórica, é un gasto
ridículo, e a lles parece un error cargarse a marca porque detrás dela hai xente xoven e
innovadora. Engade que Arraianos non foi unha idea do seu goberno, se non que foi unha
idea dun grupo de veciños/as de Tui, pola que nos apostamos.
Remata a intervención indicando que o Sr. Alcalde ten un panorama financeiro que non se
daba fai moitos anos, polo que pensa que cun pouco de vontade e sentido común debera
aprobar un orzamento máis equilibrado, máis xusto e con sentido social, e que se segue con
este orzamento votarán en contra.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

coller o mando cos maiores e adicarlle o tempo que merecen. Respecto ás contías das
asociacións considera que habería que revisalas.
Polo exposto o Sr. Prada Álvarez pide a retirada, e comenta que se hai que votalo votará en
contra.
Intervén o Sr. Alcalde e sinala que claro que suben os servizos sociais. Engade que o Sr.
Prada Álvarez está na comisión de facenda e coñece o orzamento, e que como él mesmo di
non pode alegar descoñecemento do orzamento. Comenta que investir en ouro igual non
era unha mala opción, pero que é inviable. En canto a Arraianos comprométese a dar unha
resposta o luns. Comenta que din que marxinamos ás parroquias, pero que non se poden
limpar propiedades privadas, e que non confundan iso con marxinar ás parroquias.
Manifesta que él si chamou ós grupos. Respecto ás subvencións sinala que din que se lle
sube a unha entidade benéfica que un membro do goberno formou parte da súa plantilla, e
comenta que vostedes no 2016 subiron a AFAGA e nós non dixemos nada, e que non se
deben utilizar políticamente determinadas cousas.
Engade que os critican de non executar os seus proxectos e de querer executalos, e que se
aclaren. Comenta que por unha cuestión de responsabilidade teñen que executar os
proxectos e que os proxectos son do Concello. Engade que hai diñeiro nas contas, pero a
normativa e a regra de gasto os maniata de forma forte, e que se ten que elaborar un plan
económico financeiro que nos vai a limitar. Engade que ese diñeiro non é de libre
disposición polo goberno, pero que farán o posible para gastalo con sentido, aínda
desobedecendo a normativa ministerial.
Continúa sinalando que o Sr. Prada Álvarez ten dereito a votar o que considere oportuno, e
que todo o mundo asuma a súa responsabilidade e a parálise que supón paralizar os
orzamentos, porque hai cousas que non se poden executar se non saen hoxe aprobadas.
Intervén o Sr. Prada Álvarez e pide que quede sobre a mesa.

Polo Sr. Alcalde se somete a votación a petición de que o expediente quede sobre a mesa,
que resulta aprobada con dez (10) votos a favor (3 do PSdG-PSOE, 2 de AT, 2 de BNG, 1
de D. Laureano Alonso Álvarez do GMixto, 1 de D. José Prada Álvarez do PP e 1 de D.
Andrés Urseira González de CT), cero (0) abstencións e sete (7) votos en contra (3 do
PP, 2 de C21, 1 de CT e 1 de Dª. Mª. Jesús Da Silva Fernández do GMixto). En
consecuencia coa votación o expediente queda sobre a mesa.
Ás vinte e tres horas e trinta e un minutos sae o Sr. Capón Rey.
4º.- EXPEDIENTE 82/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE
CONTAS, FACENDA, PATRIMONIO E PERSOAL DE DENEGAR Á
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS CALVO SOTELO, Nº 25, BONIFICACIÓN
DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS POR
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN INMOBLE SITO NA RÚA CALVO SOTELO, Nº
25.
Pola secretaria se da lectura ó ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, de data 15 de marzo de 2018, favorable á proposta de Alcaldía de
data 12.03.2018, que se transcribe:
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Intervén o Sr. Alcalde e sinala que se queda sobre a mesa voltará a levalos, pero que él non
vai retiralos.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA.
Vista a solicitude presentada por Comunidad de Propietarios Calvo Sotelo, 25; 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 a prol das obras no ámbito territorial da Área de
Rehabilitación integrada no conxunto Histórico da cidade de Tui.
Visto o art. 7.2 A).2 da Ordenanza fiscal do ICIO, recolle a bonificación do 50% da cota
do imposto a prol das obras de conservación e rehabilitación de bens contidos no
Catálogo de edificio, 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 favorableda
maioría simple dos seus membros.
Visto o informe emitido por Tesourería de data 12/03/2018.
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 á Comunidade de Propietarios Calvo Sotelo, nº25, a bonificación
do 50% do ICIO correspondente ás obras de conservación de fachada lateral esquerda do
inmoble situado na rúa Calvo Sotelo, 25.

Ao non producirse intervencións, o Alcalde somete a votación a proposta, que se aproba
con quince (15) votos a favor (4 do PP, 3 do PSdG-PSOE, 1 de AT, 2 de BNG, 2 de CT, 2
de C21 e 1 de Dª. Mª. Jesús Da Silva Fernández do GMixto), unha (1) abstención (de D.
Laureano Alonso Álvarez do GMixto), e cero (0) votos en contra.
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
PRIMEIRO.- Denegar á Comunidade de Propietarios Calvo Sotelo, nº25, a bonificación do
50% do ICIO correspondente ás obras de conservación de fachada lateral esquerda do
inmoble situado na rúa Calvo Sotelo, 25.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo á interesada e á Tesourería do Concello

5º.- EXPEDIENTE 311/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE
CONTAS, FACENDA, PATRIMONIO E PERSOAL DE RECOÑECEMENTO DA
BONIFICACIÓN DO IMPOSTO DE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E
OBRAS (DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE OU UTILIDADE
MUNICIPAL DAS CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS OU OBRAS) A DONA
JOSEFA CASTIÑEIRA RAMÍREZ POR OBRAS DE REPARACIÓN EN
INMOBLE SITO NA RÚA SAN TELMO, Nº 47.
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SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo á interesada e á Tesourería do Concello”.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Considerando o ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e
Persoal, de data 15 de marzo de 2018, favorable á proposta de Alcaldía de data 12.03.2018,
que se transcribe:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA.
Vista a solicitude realizada por Josefa Castiñeira Ramírez, 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
Área 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 12.03.2018.
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 Josefa Castiñeira Ramírez a bonificación do 50% do ICIO
correspondente as obras de reparación de cuberta-tellado no inmoble sito na Rúa San
Telmo, 47.

Ao non producirse intervencións, o Alcalde somete a votación a proposta, que se aproba
por unanimidade dos membros presentes a favor (16 votos a favor).
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
PRIMEIRO.- Conceder a Josefa Castiñeira Ramírez a bonificación do 50% do ICIO
correspondente as obras de reparación de cuberta-tellado no inmoble sito na Rúa San
Telmo, 47.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello
Ás vinte e tres horas e trinta e catro minutos incorpórase novamente o Sr. Capón Rey.
6º.- EXPEDIENTE 364/2018. DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE
CONTAS, FACENDA, PATRIMONIO E PERSOAL DE RECOÑECEMENTO DA
BONIFICACIÓN DO IMOPSTO DE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E
OBRAS (DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE OU UTILIDADE
MUNICIPAL DAS CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS OU OBRAS) A DON
MANUEL VICENTE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ POR OBRAS DE
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SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello.”

REPARACIÓN DE MURO EN FINCA SITO NA TRAVESÍA DE SAN
BARTOLOMÉ.
Considerando o ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e
Persoal, de data 15 de marzo de 2018, favorable á proposta de Alcaldía de data 12.03.2018,
que se transcribe:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a solicitude realizada por Manuel Vicente Fernández Rodríguez; de bonificación do
50% do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.
Visto que o art. 7.2a) 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
Área de Rehabilitación Integrada do Conxunto Histórico do Concello de Tui.
Considerando que o artigo 7.3 da citada ordenanza, en consonancia co artigo 103.2 a) 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 12.03.2018.
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 Manuel Vicente Fernández Rodríguez, a bonificación do 50% do
ICIO correspondente as obras de reparación de muro de deslinde de finca sito na travesía
de San Bartolomé, 26.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello.”

En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
PRIMEIRO.- Conceder a Manuel Vicente Fernández Rodríguez, a bonificación do 50% do
ICIO correspondente as obras de reparación de muro de deslinde de finca sito na travesía
de San Bartolomé, 26.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó interesado e á Tesourería do Concello.
7º.- DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE HONORES E DISTINCIÓNS DE
NOMEAMENTO DE PREGOEIRO PARA AS FESTAS DE SAN TELMO 2018.
Pola secretaria se procede á lectura do dictame favorable da Comisión informativa de
Honores e Distincións de data 15/03/2018, do teor: “…/… Sendo pertinente a elección dunha
persoa que ocupe o cargo de pregoeiro das Festas de San Telmo este ano 2018, e considerando á
vista do anteriormente exposto que D. Antón Corral reúne méritos sobrados para ser nomeado
como tal, PROPOÑO ó Pleno Municipal o seguinte:
-Nomear a D. ANTÓN CORRAL, como pregoeiro das festas de San Telmo 2018”

A continuación polo Sr. Alcalde se procede á lectura da parte expositiva da proposta de
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Ao non producirse intervencións, o Alcalde somete a votación a proposta, que se aproba
por unanimidade dos membros da Corporación a favor (17 votos a favor).

EXCMO. CONCELLO DE TUI

acordo, do teor:
"…/… ASUNTO: Nomeamento de pregoeiro para as Festas de San Telmo 2018
Tendo en conta que, como ven sendo tradicional as festas na honra do noso Patrón San
Telmo, dan comezo coa lectura do pregón, sempre a cargo de persoas vencelladas con Tui
en diferentes e amplos ámbitos, tales como culturais, deportivos, etc., como é o caso de D.
Antón Corral, mestre de músicos e contructor de instrumentos que ten unha importancia
crucial no desenvolvimento da música tradicional galega das últimas décadas e que dende
o ano 2008 fixa a súa residencia en Tui, creando, en San Bartolomeu, o Obradoiro Antón
Corral.
Faise a continuación un breve percorrido pola vida e obra deste construtor de
instrumentos, mestre, intérprete e compositor:
Naceu na Coruña o 11 de xullo de 1936, pero a súa infancia e adolescencia transcorreu na
cidade de Lugo, onde tivo os primeiros contactos coa música nun centro educativo, da
man do mestre Antonio Sandar. Alí aprendeu as primeiras nocións de solfexo e a tocar o
clarinete e a gaita. A través do seu mestre comezou a súa andaina musical participando
nalgúns grupos tradicionais da contorna e contaxiándose dunha paixón pola gaita que o
acompañaría sempre.

Ao oficio de artesán chega por problemas de saúde, ocasionados pola tensión das
constantes viaxes. Daquela, arredor do ano 1973 decide refuxiarse nun oficio que o viña
tentando dende había algún tempo, e que complementaba aquela paixón que o empurraba
a percorrer centos de quilómetros por aquelas estradas españolas dos anos 60-70 para
participar cos Montes nos concursos de gaita.
Como artesán foi un autodidacta, pois naquel tempo o hermetismo nese mester era a
tónica xeral. Dese xeito, con tan só unhas guías daqueles amigos gaiteiros que coñecían
aspectos na arte de construír instrumentos, como Amadeo Goyanes, o impulsaron a
montar o seu primeiro obradoiro, coa colaboración da súa dona Isaura Fernández, no
baixo da súa casa na cidade de Lugo. Eses primeiros ensaios na construción de gaitas
compaxinábaos con clases en distintos colectivos e asociacións como “Cántigas e
Frores”.
En pouco tempo o seu desenvolvemento como artesán de gaitas faise notable e relaciónase
con outros artesáns, como Xosé Seivane, entre os que xorde unha boa amizade e se
produce unha constante retroalimentación de coñecementos. Trala morte de Paulino
Pérez, o artesán da Escola taller da Deputación de Lugo (unha escola obradoiro á que lle
dera renome Faustino Santalices e Paulino Pérez), dá un novo xiro aos seus proxectos, e
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Tras un período na Escola Militar de Infantería en Santiago de Compostela, no que
perfecciona a súa técnica musical en diferentes instrumentos como membro da Banda de
Infantería, e se inicia de profesor de gaita como actividade no concello, regresa a Lugo e
somérxese nunha intensa actividade musical, dando clases e tocando en grupos como Os
Modernos. A partir de mediados dos anos cincuenta entra a formar parte dos Montes, que
compaxina con outros traballos adxacentes, que o dirixen cara á profesión de viaxante
comercial.

en 1975, xunto con Jesús Pérez, convértese en artesán desa institución. Neste período
comeza a construír e a investigar sobre a zanfona e continúa a mellora das gaitas, influído
polo seu afán investigador e, así mesmo, polos consellos dos propios tanxedores.
Nese tempo, no que se subliña, entre outros aspectos seus, unha teima por transmitir aos
demais o que el levaba aprendido, preséntanselle certas dificultades nesa orde e no
desenvolvemento da súa función dentro dese organismo, co que volve dar unha viraxe á
súa traxectoria. Esa vez máis rotunda, aceptando a oferta de trasladar o seu saber facer á
vila de Ortigueira, naqueles momentos o berce onde se abanaba un excepcional gusto pola
música tradicional e onde no ano 1976 tiña nacido o Festival Internacional do Mundo
Celta.
A comezos do ano 1979 principia a nova aventura. Nun primeiro momento todos son bos
augurios. Traballa arreo na mellora de diversos avances que xa iniciara nos instrumentos,
no seo da Deputación, e crea o seu primeiro grupo de zanfonas, pitos e requintas cos que
percorre varias asociacións culturais realizando mostras didácticas musicais. Cómpre
salientar que nesta etapa, xunto con Rogelio de Leonardo Bouza, leva a cabo un proxecto
que revolucionaría o devir da construción de gaitas, coa creación e posta en práctica do
“Septimino”.

En 1982 realizan una exposición e mostra musical en Vigo que acada grande éxito, e como
consecuencia, ofrécenlle dende o concello e persoas ligadas á cultura tradicional, como
Wenceslao Cabezas (Polo), desenvolver o seu labor de mestre artesán na Universidade
Popular de Vigo, que daquela estaba a nacer. Ao ano seguinte, convencido nesa nova
oportunidade de poder transmitir, trasládase cos seus artesáns colaboradores, Ramón
Casal e o seu fillo Carlos Corral, para o edificio da UP.
En Vigo desenvolve un labor investigador que o leva a construír o primeiro organistro en
Galicia para ser tanxido, a imaxe do esculpido en pedra no Pórtico da Gloria. Á parte,
crea un grupo didáctico musical coa intención de divulgar os instrumentos populares
galegos, entre eles o organistro, tanto no que se refería ás posibilidades musicais, como a
aspectos relativos á súa construción e historia. Simultaneamente, dado o número crecente
de alumnos que se achegan ao Obradoiro-escola de gaitas e zanfonas, atraídos polos sons
que dende alí se espallan, organiza unha banda de gaitas en 1984 co nome de Xarabal,
que dirixe ata despois da súa xubilación no ano 2001, e que nace coa intención, non só de
potenciar e expandir a música popular galega, senón de realizar un traballo ortodoxo
sobre a técnica de gaita e percusión.
No ano 2008, tralo falecemento da súa dona Isaura Fernández, traslada a súa residencia
a Tui. En San Bartolomeu forma ao seu neto Ramón Corral no mester de artesán e crea o
Obradoiro Antón Corral de Tui. O seu carácter xeneroso e altruísta fai que entre os anos
2010 e 2011 organice o terceiro grupo didáctico con membros de agrupacións da zona ou
colabore en calquera actividade no que é requirido: como en 2015 no festival Ikfem, no
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Ortigueira, nese momento, era un fervedoiro cultural tradicional musical ao que acudían
alumnos de diversos lugares e onde se reunían os mellores artesáns e músicos
relacionados con instrumentos tradicionais. Mais, logo dun tempo, por falta de apoio da
administración, o proxecto didáctico fracasa e Antón Corral vese na obriga de emprender
outra etapa, na que ten que abandonar a función didáctica para dedicarse exclusivamente
a construír. Para iso, regresa a Lugo, e co apoio de antigos alumnos organiza un novo
obradoiro: “Soutelo de Montes”, onde continúan facendo mostras didácticas musicais
sobre os instrumentos que constrúen.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Conservatorio Profesional de Tui ou en asociacións culturais da contorna. O grupo
didactico do Obradoiro Antón Corral constituíao un conxunto de rapaces e rapazas que,
co seu mestre, percorrían algúns escenarios, incluso fóra de España, ofrecendo concertos
didácticos nos que se mostraban as posibilidades, a historia e as características pouco
coñecidas de instrumentos tradicionais como a zanfona, o pito pastoril galego, a requinta,
gaitas en distintas tonalidades e instrumentos de percusión como os pitos, o charrasco,
tamboril, entre outros.
Durante a súa traxectoria, Antón Corral recibe diversos recoñecementos ao seu labor
como artesán e mestre:
Premio "Artesán distinguido" outorgado por La obra sindical de artesanía
(Madrid, 1977).
Premio "Diseño" do Ateneo de Ourense (Ourense, 1983).
Premio "Gaita de Ouro" do Ateneo de Ferrol (Ferrol,1996).
Premio "Reconquista de Vigo" concedido polo Concello de Vigo. (Vigo,
1990).
Premio da crítica musical (Círculo Ourensán de Vigo, 2001).
Premio Vigués Distinguido, outorgado polo Concello de Vigo en 2001.
Premio Opinión de 2009, outorgado pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Premio Recuncho da palleta en 2010, do programa da Radio Galega
“Lume na Palleira”
Premio da música Var con V 2013, concedido polo Var con V
Premio Honorífico Martín Códax da Música. Pontevedra 2016

Intervén o Sr. Capón Rey e sinala que só falta un dereito, un concerto no claustro da
catedral no verán de 1995.
A continuación o Alcalde somete a votación a proposta de acordo, que se aproba por
unanimidade dos membros da Corporación (dezasete (17) votos a favor).
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
- Nomear a D. ANTÓN CORRAL, como pregoeiro das festas de San Telmo 2018.
8º.- MOCIÓNS DE URXENCIA.
8º.1 MOCIÓN DO BNG CON REXISTRO DE ENTRADA Nº 2461 DE 22.03.2018,
RELATIVA Á PROPOSTA DE MANTER A AULA DA UNED NA SÚA UBICACIÓN
HABITUAL E DOTALA DOS SERVICIOS ADECUADOS.
Pola Sra. Núñez Méndez dáse lectura á moción de urxencia do BNG, con R.E. n º 2461 de
data 22.03.2018, que se transcribe literalmente:
“MOCIÓN Relativa á proposta de manter a Aula da UNED na súa ubicación habitual e
dotala dos servicios adecuados.
23

Cod. Validación: 4F6HZAYW99ZLZMP5PYN9L9XKT | Corrección: http://concellotui.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 23 a 26

Sendo pertinente a elección dunha persoa que ocupe o cargo de pregoeiro das Festas de
San Telmo este ano 2018, e considerando á vista do anteriormente exposto que D. Antón
Corral reúne méritos sobrados para ser nomeado como tal, PROPOÑO ó Pleno Municipal
o seguinte:
- Nomear a D. ANTÓN CORRAL, como pregoeiro das festas de San Telmo 2018. "

D. Mª Carmen Núñez Méndez, voceir@ do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista
Galego (BNG) no concello de Tui, en representación do mesmo e ao amparo do artigo
97.2 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro de 1986, do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROFRXEL),
somete a consideración do Pleno da Corporación a seguinte

-

-

-

-

O Concello de Tui acordou en Pleno o 27 de febreiro de por unanimidade solicitar
á Xunta Rectora do Patronato do centro asociado da UNED en Pontevedra a
creación dun Aula dentro do seu término municipal.
O convenio entre o Patronato do centro asociado da UNED en Pontevedra e o
concello de Tui asinouse o 13 de decembro de 2010.
En setembro do 2012 implantouse o Grao en Psicoloxía na Aula Universitaria de
Tui.
Dende a súa implantación a Aula Universitaria de Tui participou activamente nas
actividades do Centro Asociado e tivo unha gran aceptación, tanto entre veciños de
Tui como da súa comarca, como demostra o número de matriculados:
o Curso 2015/2016: Grao de Psicoloxía, 74 matriculados, Acceso para
maiores de 25 anos, 21 matriculados.
o Curso 2016/2017: Grao de Psicoloxía. 99 matriculados; Acceso, 6. Cursos
de extensión universitaria, 575 matriculados.
o Curso 2017/2018: 50 matriculados en Grao de Psicoloxía y 14 en Acceso.
o Ata o ano 2017 os cursos de extensión universitaria tiveron 2460 alumnos.
O punto segundo do convenio especifica que o concello de Tui garantiza á UNED
unha ubicación da Aula, con carácter gratuito e nuns locais acondicionados para
tal finalidade e que serán autorizados pola UNED. Todo cambio de ubicación da
Aula debe ser previamente comunicada ó Director do centro asociado para, en
caso de considerarse beneficiosa para as actividades da Aula, sometela á
aprobación do Patronato (ou Xunta Rectora) e do Vicerrectorado de centros
asociados, sin a súa autorización non poderá realizarse.
Recentemente anunciáronse por parte do concello cambios na ubicación da Aula
varios días á semana, trasladándose a aula CEMIT da Área Panorámica,
ubicación que non recolle as necesidades precisas (só hai disponibilidade dun aula
cando coinciden varios cursos, non conta cos equipos necesarios, …).
Ademáis, hai problemas para dispor de persoal, que non só abra as aulas, senón
que tamén faga as conexións de videoconferencia, tramite matrículas, de
información, etc. Incúmprense tamén os horarios de apertura e peche, incluso ás
veces nin se abre.
Debido ós problemas que se veñen arrastrando nos últimos meses, ó non ser
atendidas nin cubertas as necesidades da aula pola falta de conserxe, este
cuatrimestre viuse reducido o número de matrículas e os cursos ofertados.

A Aula Universitaria de Tui permite ó acceso á formación universitaria dunha forma
cercana e asequible para os veciños que por razón de residencia ou laborais non poden
desprazarse ás aulas universitarias.
Aparte dos seus importantes beneficios sociais e culturais, aporta tamén un valor
engadido á cidade de Tui, que fai que moitos veciñas da contorna se acheguen á nosa
cidade para asistir ós cursos organizados na súa Aula.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do pleno da corporación municipal a
adopción do seguinte
ACORDO
-

Manter a Aula Universitaria de Tui na súa actual ubicación no Convento de Santo
Domingo.
Dotar de medios e persoal suficiente para converter esta Aula nun referente
educativo na nosa comarca.”

Polo Sr. Alcalde se somete a votación a urxencia da moción, resultando que queda
declarada a urxencia por unanimidade a favor dos membros da Corporación (17
votos a favor).
Intervén a Sra. Núñez Méndez e sinala que outros concellos estarían encantados de contar
con esta aula universitaria.
Intervén o Sr. Alonso Álvarez e sinala que pensa que este debate non debería estar aquí,
que os alumnos pagan matrículas custosas e que un centro que está funcionando e está
consolidado hai que apoialo e defendelo, e o Alcalde o está tirando polo chan, polo que
pensa que é un erro grave.

Intervén o Sr. Magán Rivera para sinalar que, dado que a moción de urxencia do BNG é
detallada, se suman á mesma e piden ó Sr. Alcalde que mostre todo o apoio posible á aula
da UNED.
A continuación intervén o Alcalde e comenta que o problema non é de fácil solución pero é
de fácil explicación. Engade que o acceso a maiores de 25 anos si é un servizo social moi
importante e valioso e tamén o grao de psicoloxía. Sinala que non lles interesa pechar, pero
que o Concello de Tui ten que ter unha dignidade institucional equivalente á da UNED, e
que eles non teñen que comulgar con rodas de muíño. Engade que o financiamento é 100%
municipal e as matrículas son 100% da UNED. Comenta que eles non cuestionan quen ten
que cubrir os gastos, que o conflito é quen ten que contratar, non quen ten que pagar que é
o Concello. Continúa o Sr. Alcalde indicando que eles entenden que o concello non ten que
contratar persoal que non é municipal, que non lle da servicio ao concello, e engade que se
estivo facendo moitos anos de forma irregular e que eles non queren facelo de forma
irregular.
Intervén a Sra. Rodríguez Rodríguez e sinala que van a ser as 00:00 horas e hai que votar
antes. Resposta o Sr. Alcalde que non pasa nada que se vote despois, xa que se vai
continuar ata a votación. Replica a Sra. Rodríguez Rodríguez que non quedaría na acta.
Alude o Sr. Alcalde a que sí se reflexará.
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Intervén o Sr. Capón Rey e di que xa comentou o que costou que a UNED estivera en Tui.
Engade que entre os usuarios hai moita xente nova que os seus pais non lle poden permitir
desprazarse, que en todos estes anos a UNED se desenvolveu con normalidade, e que a
UNED móvese con tutorías en dúas ou tres asignaturas e o resto son por videoconferencia.
Continúa indicando que non é de recibo trasladar as aulas á area panorámica.

Intervén a Sra. Núñez Méndez para sinalar que entende que se refire á Lei de racionalidade
e sostenibilidade da Administración Local.
Comenta o Sr. Alcalde que a UNED di que eles non poden incorporar, e que por España hai
distintas solucións: que o padroado ou os consorcios se fixesen cargo da contratación (pero
pola tasa de reposición parece que non llo permite), ou que o Concello trapichee e contrate.
Sinala o Sr. Alcalde que o ideal é que a relación laboral sexa coa UNED e non co concello,
e que o gasto si o asuma o Concello igual que cos profesores.
Intervén a Sra. Núñez Méndez e comenta que parece que hai reparos que non lle preocupan
e outros que si.
Resposta o Sr. Alcalde que a situación é de bloqueo legal por ambas partes e pregunta se
teñen que saltarse a lei.
Comenta a Sra. Núñez Méndez que ás veces a salta.
Responde o Sr. Alcalde que en calquera caso van pelexar porque non peche.
Intervén o Sr. Magán Rivera e sinala que apoian calquera solución imaxinativa á que
cheguen para que continúe.
Intervén o Sr. Alcalde e sinala que se pronunciarán con abstención.
A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a moción de urxencia, que resulta
aprobada con oito (8) votos a favor (3 do PSdG-PSOE, 2 BNG, 2 AT e 1 de D. Laureano
Alonso Álvarez do GMixto), nove (9) abstencións (4 do PP, 2 de CT, 2 de C21 e 1 de Dª.
María Jesús Da Silva Fernández do GMixto), e cero (0) votos en contra.

Polo Sr. Alcalde se levanta a sesión ás 00:06 horas do día 23 de marzo de 2018,
estendéndose a presente acta da que eu, Secretaria, dou fe.
Documento asinado dixitalmente á marxe.
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En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
- Manter a Aula Universitaria de Tui na súa actual ubicación no Convento de Santo
Domingo.
- Dotar de medios e persoal suficiente para converter esta Aula nun referente educativo na
nosa comarca.”

