EXCMO. CONCELLO DE TUI

SESIÓN Nº 10/2018
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
GRUPOMUNICIPAL 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 vintesete de setembro de dous mil dezaoito,
reúnense os/as concelleiros/as que están á marxe 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: 21/10/2018
HASH: da4a1484ce82a49d7ac2c6ff31454340

BORRADOR ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO
CONCELLO DE TUI (PONTEVEDRA) CELEBRADA O 27/09/2018

ORDE DO DÍA
Intervén o Alcalde e alude ao falecemento do pai dun ex concelleiro, Manuel González
Vázquez, e envíalle o recordo e cariño da corporación.
Intervén o Sr. Alonso Álvarez e alude a unha cuestión de orde, sinala que os últimos días
APTUI presentou neste concello unha solicitude, xa que en asemblea decidiron que unha
concelleira que está no GMixto pasase a non adscrita. Engade que se presentou unha
denuncia no xulgado e que o xulgado sobreseeu a causa. Comenta que como membro do
GMixto a el lle afecta, e que esa Sra. é unha transfuga.
O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Alonso Álvarez que formule a cuestión de orde de forma clara
e concisa.
Responde o Sr. Alonso Álvarez dicindo que esa Sra. non poder presidir unha comisión
informativa, e que dende este concello pensa que se ten que tomar unha decisión e a
secretaria trasladar ao pleno que pasa a non adscritos. Engade que como non parece que iso
vaia a acontecer hoxe lle gustaría saber como está iso. Pregunta se vai seguir como
concelleira de Urbanismo.
O Sr. Alcalde menciona que dacordo co artigo 94.2 do Real Decreto 2568/1986, nunha
cuestión de orde o Presidente resolverá o que proceda sen que por este motivo se entable
debate algún. Continúa o Sr. Alcalde dicindo que entende que agora non a lugar ao debate,
e que se queren formular unha moción de urxencia que o fagan no turno de mocións de
urxencia.
Intervén de novo o Sr. Alonso Álvarez para preguntar se está como non adscrito.
Responde o Sr. Alcalde e di que non procede o debate

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE BORRADOR DAS ACTAS DAS SESIÓNS
ORDINARIA Nº 8/2018, DE 26 DE XULLO E SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº
9/2018, DE 1 DE AGOSTO.
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
8 de 26.07.2018 e á acta correspondente á sesión extraordinaria número 9 de 1 de agosto.
Ao non haber observacións o alcalde somete a votación de aprobación o borrador da acta
nº 8/2018 de 26.07.2018, que se aproba por 17 votos a favor que constitúen a unanimidade
dos membros da Corporación.
De seguido o alcalde somete a votación de aprobación do borrador da acta da sesión
extraordinaria nº 9/2018 de 01.08.2018, que se aproba por 17 votos a favor, que constitúen
a unanimidade dos membros da Corporación.
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A) PARTE RESOLUTIVA:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

2º.- EXPEDIENTE 1066/2018. APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO
EXERCICIO 2017 ASÍ COMO OS ESTADOS DE CONTAS ANUAIS ANEXOS Á
MESMA.
Vista a proposta de Alcaldía de data 14.09.2018, do teor:
“ PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO: APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2017 ASÍ COMO OS
ESTADOS DE CONTAS ANUAIS ANEXOS Á MESMA.
Formada a conta xeral do orzamento municipal de 2017 de acordo co establecido no real
decreto lexislativo 2/2004 polo que se aproba a lei reguladora das facendas locais e na
orde eha/4041/2004, de 23 de novembro, polo que se aproba o modelo normal de
contabilidade local.
Emitido o ditame preceptivo da comisión especial de contas en sesión de data 21 de xuño
de 2018.
Exposta ao público, en cumprimento do disposto no artigo 212 do t.r. 2/2004 da lei de
facendas locais, mediante edicto publicano no bop nº 127 de 03/07/2018, así como no
taboleiro de anuncios do concello, durante quince días e oito máis, sen que se presentase
reclamación algunha, é polo que esta alcaldía-presidencia, propón ao pleno da
corporación que adopte o seguinte acordo:
PRIMEIRO: aprobar a conta xeral do exercicio 2017 así como os estados e contas anuais
anexos á mesma.

Toma a palabra o Sr. Alonso Álvarez e di que esta conta reflexa unha boa xestión, hai
aforro. Engade que hai unha advertencia da interventora de que é neceario un plan
económico-financieiro, e alude a que espera que se poña a facelo canto antes.
Intervén o Sr. Capón Rey e pregunta á interventora sobre si o inventario de bens está
incorporado ao balance do Concello.
A interventora di que non.
O Sr. Capón Rey di que a imaxe fiel da empresa non se cumpre, que habería que incorporar
ese inventario de bens, porque senón non hai cálculo de amortizacións e os costes son
descriptuais. Engade que é un traballo que hai que facer dende intervención, e roga que
aínda que sexa coas mesmas empresas que fixeron o inventario, que se incorpore.
A Sra. Rodríguez Rodríguez di que o que se trae, tras unha serie de trámites, é a aprobación
definitiva da conta xeral, que nos da unha imaxe aproximada da situación económica
financeira do Concello, se ben non está recollido o inventario e non se axusta á realidade
completa, e haberá que incluílo. Engade que nos da un remanente de Tesourería de máis de
dous millóns, e que o concello de Tui ten unha situación boa. Comenta a continuación que
tamén hai un incumprimento da regra de gasto, e que o 31/05/2018 en pleno se aprobou o
plan económico financeiro que a data de hoxe se está esperando que se digan as medidas
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SEGUNDO: do presente trámite, así como da conta xeral aprobada, darase traslado ao
consello de contas de Galicia, para coñecemento e efectos.”

oportunas para o axuste. Engade que se calculou por riba e que nos poden solicitar que se
apliquen eses axustes, a pesar de que o Sr. Alcalde dixo que ía a ser dos primeiros
concellos que ían a ir en contra da normativa imposta polo Sr Montoro. Comenta que
entenden que tanto dende o goberno como dende a oposición as medidas e actuacións que
se adopten teñen que asumirse con responsabilidade e tendo en conta o que supoñen
medidas en contra dos informes de intervención.
Responde o Sr. Alcalde dicindo que as normas que impón o estado non deben impedir
reflexionar que son inxustas e difíciles de entender. Engade que as administracións non
están para malgastar pero tampouco para aforrar, o que nos obriga a unha situación de
corralito (expresión do alcalde de Salceda). Continúa o Alcalde sinalando que está en
contra de que nos obriguen a ter paralizado nos bancos o diñeiro que lle quitamos aos
cidadáns, e engade que haberá que obedecer, pero que isto faise para paliar o déficit do
Estado xa que as contas van consolidadas a Bruselas. Di que isto é inxusto e conculca o
principio de Autonomía Local, e que unha cousa é acatalo e outra defender como algo
positivo unha norma inxusta.
En relación co asunto da orde do día comenta o Alcalde que isto é un trámite máis ou
menos rutinario, e que sería positivo incorporar o inventario pero iso representa unhas
dificultades técnicas importantes e hai poucos concellos que o fagan.

Intervén agora a Sra. Rodríguez Rodríguez e di que non creía que este punto tivese maior
relevancia, pero vai facer unhas apreciacións respecto das palabras do Sr. Alcalde, que é o
concelleiro de Facenda. Alude a que non sabe se o Alcalde sabe de onde sae o remanente
de Tesourería, e a que unha das partidas fundamentais sae do capítulo I, e hai unha serie de
prazas que pese a que non están cubertas teñen que estar orzamentadas e contempladas, e
esas prazas xeran beneficios que quedan contemplados no remanente. Engade que outras
cuestión serían que no departamento de Urbanismo se pagaban as comunicacións previas e
a mellora que houbo no departamento de Urbanismo que levou a que se outorgaran
licenzas. Continúa a Sra Rodríguez sinalando que ese corralito que di vai a seguir existindo
porque esas prazas están ahí e mentras non se cubran van a seguir xerando ese súperhabit.
Comenta que existen dous corralitos, un o que vostede define como económico e o outro é
o corralito de xestión do que sofre este concello. Alude a que os orzamentos seguen sen
executarse, que os plans de diputación está sen executar e que con moita sorte executaranse
enriba das datas topes sen posibilidade de investir a baixa que se produza.
O Sr. Alcalde di que a Sra. Rodríguez Rodríguez incorre en contradiccións, por un lado di
que o concello está saneado e por outro di que incumprimos a regra de gasto, e despois di
que gastamos pouco, e pídelle que se defina.
Continúa o Alcalde sinalando que do remanente vostedes en 2,5 anos non executaron nada,
e indica que a nós nos custa pero que esperan que no que queda de ano poidan executar
algo. Comenta que non ten sentido acumular diñeiro no banco que o Estado non nos deixa
gastar, e que é unha situación inxusta e isto hai que denuncialo.
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Toma a palabra o Sr. Capón Rey pedíndolle ao Sr. Alcalde se lle pode explicar cales son
esas dificultades técnicas.
O Sr. Alcalde responde que o tema das amortizacións e que os técnicos lle transmiten que é
así.
O Sr. Capón Rey di que non hai dificultades técnicas, que incorporar un inventario non é
complicado, e que é un problema puramente informático. Engade que a dificultade é a
aplicación posterior das amortizacións que da lugar a que os costes suban, quero que non é
dificultade técnica, é política.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a proposta de Alcaldía da aprobación da
Conta Xeral do Exercicio 2017 así como os Estados de Contas anuais anexos, que se
aproba por dezasete (17) votos a favor, que constitúen a unanimidade dos membros da
Corporación.
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
PRIMEIRO: aprobar a conta xeral do exercicio 2017 así como os estados e contas anuais
anexos á mesma.
SEGUNDO: do presente trámite, así como da conta xeral aprobada, darase traslado ao
consello de contas de Galicia, para coñecemento e efectos.
3º.- Expediente 2307/2018.Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal de proposta de Alcaldía de 17/09/2018 de aprobación de
modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora do IBI.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Asunto: expediente de aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora do
Imposto sobre Bens Inmobles do Concello de Tui.
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
o artigo 8 da ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS
INMOBLES relativa a redución dos tipos impositivos en urbana e rústica á vista do
resultado do procedemento de regularización catastral levado a cabo pola Xerencia
Territorial do Catastro de Pontevedra no Concello de Tui, de xeito que se minore a carga
fiscal dos cidadáns.
Visto o informe da Intervención municipal de data 17/09/2018.
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 do artigo 8 da ordenanza fiscal
reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles do Concello de Tui, que quedará redactado
como segue:
" ARTIGO 8.- COTA TRIBUTARIA:
1. A cota integra deste imposto será o resultado da aplicación á base liquidable dos tipos
de gravame recollidos neste artigo.
2. O tipo de gravame para os bens inmobles urbanos será do 0,49%
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Vista a proposta de Alcaldía de data 17.09.2018, do teor:

3. O tipo de gravame para os bens inmobles rústicos será do 0,30%
4. O tipo de gravame para os bens inmobles de características especiais será do 1,3% ".
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”.
Intervén o Sr. Prada Álvarez dicindo que el considera que este punto é un acto
propagandístico por parte do Sr. Padín, no seu compromiso electoral. Engade que un dos
seus puntos era baixar os impostos, pero pide que lles diga aos veciños o montante que se
move nesta baixada de impostos, de 0,31 a 0,30 e de 0,52 a 0,49, engadindo que isto é
insuficiente. Comenta que se pretende baixar os impostos o faga de forma que o noten os
petos dos cidadáns, porque a lei permite baixar ata o 0,40.

Intervén agora o Sr. Capón Rey e di que en rústica pasa do 0,31 ao 0,30, reduce unha
centésima, e que iso quere dicir que para a calquer cidadano coma el que vive no rural e
ten unha casa, lle vai supoñer 2 € ao ano. Continúa indicando que en urbana a un que
pague 200 € suponlle 6 € e a un que paga 400 € suponlle 12 € ao ano, e que evidentemente
a cantidade é ridícula, pero o Alcalde pode saír dicindo que cumpre co seu programa
electoral. A continuación sinala que o Alcalde dicía que o goberno anterior non aplicou
nada do remanente de Tesourería, pero o goberno anterior valorou, sen facer auditorías,
que o concello tiña un risco, polo Beiramiño, que podía chegar a custar entre tres e cinco
millóns de euros, e ese risco existía e existe hoxe, e ademais hoxe está o problema de
Paramos e a responsabilidade civil subsidiaria que pode que lle corresponda ao concello,
xa que se os bens do responsable principal non chegan, os veciños teñen dereito á
restitución da orde total. Engade que como non chegue o que acheguen as administracións
para a restitución total, quen terá que poñer o que falte será o concello, e que polo tanto o
concello ten que ter prudencia para non reducir os ingresos. Comenta que como o Fondo
Nacional de Cooperación se desenvolve en torno a unha fórmula polinómica, un dos
factores a ter en conta é a presión fiscal, e como diminúa a presión fiscal vaille a diminuír
o diñeiro que lle corresponde no Fondo Nacional de Cooperación. Remata a súa
intervención indicando que por todo elo votarán en contra, incidindo en que non sabemos o
que pode supoñer o Beiramiño e Paramos.
6

Cod. Validación: 4XFJG3T2X7Q7L6CRCFZMQE356 | Corrección: http://concellotui.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 6 a 31

Toma a palabra o Sr. Alonso Álvarez dicindo que isto é parte do pacto de goberno e que o
Alcalde está preso das súas palabras. Engade que pensa que os membros de goberno non
sabían que isto viña a pleno e alude a que máis dun centenar de concellos rebaixan os seus
tributos ata un 95% para captar empresas, e que isto se fai para competir con Portugal e así
o fixeron 4 en Coruña, 15 en Ourense, etc. Continúa o Sr. Alonso indicando que aquí fálase
dun punto porcentual en rústico e 3 puntos porcentuais en urbana, e iso é irrisorio. Cun
valor catastral de 50€ son 15€ ao ano, un café por mes. Continúa indicando que en rústica
o aforro para todo o concello son 700 €, e que na situación na que está o concello (con
Paramos) non podemos baixar os impostos porque non sabemos o que virá. Sinala que o
Alcalde ten que dicir onde vai facer os recortes e pídelle que explique á cidadanía cal é a
finalidade disto. Sinala que aos veciños lle de servizos e se deixe de aforrar migallas.
Comenta que nós estamos nunha eurocidade e que hai concellos que baixan ata o 95%,
pero que o Alcalde aposta por quitarlle un céntimo a cada veciño ao ano ou un café ao mes
en urbana. Remata indicando que van votar en contra.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Toma a palabra a Sra. Rodríguez Rodríguez e di que cando o Alcalde fai referencia as súas
palabras, que ela non vai a dar unha clase maxistral, pero que o que pasa é que o Alcalde
non ten claros os conceptos. Comenta que houbo un cambio na normativa para que os
concellos que teñen superhábit poidan empregalo. A continuación comenta que, cando o
Alcalde fala de imposibilidade do goberno anterior de usar o remanente de Tesourería, que
para tocar o remanente de Tesourería ten que haber proxectos detrás, e que non quere
recordarlle o número de veces que eses proxectos viñeron aquí e como se aprobaron.
Continúa indicando que o Alcalde aprobou en Maio levar un plan financeiro a Facenda, e
que os informes de intervención aclaran e definen o que hai que facer. Engade que ela lle
preguntra se consultara con intervención e a resposta do Alcalde foi que non, que foi unha
decisión política. Comenta que o Alcalde mostrou descoñecemento en certas preguntas que
ela lle fixera e que non soubo responder. A continuación alude a que o Alcalde ten un plan
financeiro que enviou a Facenda, e pregunta por que non contemplou esa reducción que
pretendía nos orzamentos. Di que non é un capricho non aprobar este punto, pero que sería
incongruente co plan financeiro e con ter aprobado esa conta xeral. Engade que existen
razóns técnicas e políticas para votar en contra, e que as técnicas as di a interventora, polo
plan económico financeiro e que o incumprimento podería supoñer a intervención das
contas do concello, e pola necesidade de reducción de gastos consecuente. Comenta que
sería razonable que o Alcalde aclarase de onde pensa recortar ese gasto corrente coa que
está caíndo, e alude a que o Alcalde contratou persoal que a día de hoxe aínda non existe
expediente de contratación.
Segue a intervención a Sra. Rodríguez Rodríguez indicando que tamén se trae o das
Xuderías e que o Alcalde aumenta os gastos, pero que aínda así reduce os ingresos.
Pregunta de onde van saír o diñeiro para facer fronte a todos eses gastos de gasto corrente
que vostede está incrementando. Alude a que as razóns son éticas, políticas e de
responsabilidade, e a que o Alcalde debería coñecer a situación do concello, co problema
do Beiramiño e a responsabilidade en Paramos, e que todas esas cuestións hai que asumilas
con responsabilidade. Comenta que o Alcalde aprobou unha conta xeral e un plan
financeiro cuns condicionantes, e que en contra de todas estas aprobacións despois trae isto
a aprobación plenaria. Remata a intervención indicando que que o Alcalde non sexa
consecuente cos seus actos non quere dicir que outros non o sexamos.
Toma a palabra o Sr. Alcalde e di que isto é unha baixada do IBI, que ten tres tipos.
Engade que en rústica se baixa moi pouco, pero que se baixa ao mínimo que permite a Lei
de Facendas Locais, e que non se pode baixar máis. Respecto da urbana pásase do 0,52 ao
0,49, o que supón unha baixada de 3 centésimas, sendo o mínimo que permite a lexislación
o 0,40. Continúa o Alcalde indicando que se vostedes teñen vontade política de ir ao 0,40
non hai problema, e que traen isto para que se aplique a principios do ano que ben, pero
que se queren que se baixe ao mínimo pode levarse para que entre en vigor no 2020, se ben
tería que consultalo cos compañeiros do goberno. Engade que se buscou un equilibrio
entre baixar e outro tipo de consideracións a ter en conta.
Continúa indicando o Sr. Alcalde que os liberais conservadores pensan que hai que deixar
máis diñeiro en mans dos seus propietarios. Recorda que o goberno anterior tentou subir o
7
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Intervén agora a Sra. Núñez Méndez e fai referencia en primeiro lugar ao informe
desfavorable de intervención, que sinala que o plan económico financeiro non prevía unha
redución dos tipos de gravames. Engade que tamén sinala o informe que calquera redución
de ingresos debería acompañarse dunha reducción de gastos ou dun incremento noutros
ingresos, e que non se prevé iso. Alude a que os impostos son necesarios, e que o vemos no
progresivo desmantelamento da UNED, nos colexios sucios, nos xardíns, ou nos servizos
de limpeza. Engade que se os servizos de limpeza no centro son diferentes aos das
parroquias, a baixada de impostos tamén tería que ser selectiva e pagar menos nas
parroquias. Comenta a concelleira que esta baixada é por motivos electorais.

Intervén agora o Sr. Prada Álvarez e dille ao Sr. Alcalde que él se sabe que isto non leva a
ningún lado, pero que o seu compromiso era traer unha reducción, aínda que sexa
insuficiente. Engade que se o Alcalde ten tanto interese e se quere baixar os impostos que
os baixe, pero aquí argumentouse suficientemente en que nos metemos. Comenta que cree
que se está xogando cos veciños e os impostos.
Respecto do Beiramiño comenta o Sr. Prada que hai alguén que meteu outra vez para
reclamar, e que pode que o concello teña que pagar esa responsabilidade cando estaba a
punto de quedar en nada.
O Sr. Alonso Álvarez respóndelle ao alcalde que non ten o seu nivel de inglés, pero lle di
que usa continuamente anfiboloxías e lle pide que lle explique que significa. Comenta que
o concello de Mos, Moraña e Arbo en Pontevedra se adheriron a esa posibilidade de
reducir os imposto un 95%. Engade que o alcalde tiña esa responsabilidade e que o
8
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IBI ao 0,60, pero que o retiraron porque viron que non tiñan apoio, e que iso fora o único
que lle frearan en 2,5 anos. Engade que efectivamente é en cumprimento dun acordó
programático do que o goberno anterior carecía.
A continuación o Alcalde diríxese ao Sr. Alonso Álvarez e dille que o inglés non é o seu, e
que esa iniciativa da Xunta de baixada de impostos é só para empresas de novo
establecemento. Engade que eles entenden que hai que repartir o esforzo fiscal entre os que
hai, que o Estado ten que ser neutral, e que a súa baixada é neutral porque lle baixa o tipo
a todo o mundo.
Continúa o Alcalde pedindo que non defendan unha cousa e a contraria, e indica que os
acusan de que baixan pouco e de baixar, e ou unha cousa ou a outra.
Alude o Alcalde a que os grupos da oposición din que a redución de impostos redunda en
menor recadación, e que pode que a curto prazo sí, pero que non é necesariamente así, e
que depende das familias e empresas que haxa. Engade que eles defende a redución de
impostos e facilitar a xeración de riqueza no sector privado, o que a longo prazo acaba
xerando máis ingresos. Engade que están deixando 117.000 € máis nos petos dos
contribuíntes, e que pode ser pouco, pero que entón non digan que isto vai a estragar as
contas por todos os lados.
Comenta o Alcalde que iso que din da responsabilidade civil subsidiaria de Paramos de
que lle vai corresponder ao concello, que pode ser ou non, pero que que o digan
continuamente demostra pouco cariño ao concello de Tui, e que non debería calar na
sociedade algo que é discutible. Engade que o control de explosivos é competencia
exclusiva do Estado, e que oxalá pague o Estado e non nós, ou tanta manía lle teñen a
Padín para querer que pague o concello de Tui.
Continúa o Alcalde indicando que en Baldráns había un problema urbanístico, e que iso é
outro debate.
Alude o Alcalde a que, respecto dese populismo pro-parroquia do que fai gala o BNG, aquí
as parcelas rústicas xa pagan menos, é ademáis o 0,30 é o mínimo que permite a lei.
Respecto da UNED comenta que a UNED non é un tema de custos, é un tema legal de
quen contrata ese conserxe. Engade que os grupos da oposición para unha cousa van aos
informes e para outras non, e que eles se ofrecen a pagar o conserxe, pero que non teñen
encaixe legal para facer a contratación.
En relación coa limpeza sinala o Alcalde que gástase o dobre do que se gastaba, que
asociar iso aos recorte tamén e un despropósito, e que o que hai que ver é se as cousas
están suficientemente limpas ou non.
Engade que eses hipotéticos incumprimentos da regra de gasto e do plan económico
financeiro teranse que avaliar na liquidación do 2019, a principios do 2020, e que pensa
que se anticipan un pouco. Fai referencia a que o axuste no Capítulo VI explicouse na
comisión, porque ao prorrogar os orzamentos o capítulo VI non se incorpora e ahí xa
habería suficiente cantidade para encaixar estas baixadas de impostos, se ben hai moitas
variables difíciles de determinar con tanta anticipación. Engade que iso á oposición non lle
interesou dicilo pero que xa o explicaran na comisión. Indica tamén que se a maioría
decide que non se ten que aprobar esta modificación, cada un terá que explicar porque non
se reduce o IBI, pero todo o mundo ten dereito a adoptar as súa decisión de voto.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

concello de Tui quedou fora disto.
Alude a que o Alcalde dixo que na oposición eles foran mansos, pero votaron en contra da
ordenanza de limpeza e cambiaron un festivo local.
Continúa indicando que ese aforro fiscal que pretenden, como di o informe, vai supoñer un
aforro en rústica de 700 € e no caso da urbano de 117.000 €, que ben dando un café ao
mes, e que é só propaganda, é un engano, e si quería baixar os impostos tiña outras
ferramentas para facelo.

A continuación intervén a Sra. Núñez Méndez dicindo que respecto das parroquias se
referían á merma de servizos nas parroquias que é real. Engade que as parroquias non están
incluídas na licitación e non se limpan.
Sobre a UNED, comenta a concelleira que o Alcalde protestou porque o concello ten que
por todo e todo o beneficio económico é para a UNED, e que para o Alcalde é un problema
económico, senon houbera traballado para facer un novo convenio. Engade que aí ao
Alcalde lle preocupan os reparos de intervención, pero que non lle preocupan no IBI ou no
concurso de ideas para o Paseo Fluvial.
Intervén a concelleira Sra. Rodríguez Rodríguez dicindo que Alcalde enreda e fala de
cuestións económicas que aquí non se están debatindo. Comenta que o Alcalde trouxo unha
Conta Xeral con uns condicionantes, e que a quen está poñendo en dúbida é á interventora,
que di que se están aplicando criterios políticos que non comparte.
Continúa a concelleira indicando que o Alcalde trouxo un Plan Financeiro cunha serie de
axustes que se enviou a Facenda, que se aprobou unha Conta Xeral que se volve a informar
o mesmo, e que ambas cuestións con voto favorable do alcalde e, que en contra do
aprobado, o Alcalde pretende unha baixada de impostos. Engade que eses dous euros ao
ano a calquera persoa lle supón dous cafés, e que eses 117.000 euros é o dobre do que ten
de orzamento para mantemento de colexios, e é o dobre do mantemento para instalacións
deportivas, e pide que agora o Alcalde lle diga se a un cidadán lle compensan eses dous
cafés para como están os colexios.
9
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Intervén agora o Sr. Capón Rey para dicir que o Alcalde se podería ler un decálogo que lle
viría ben e que acaba de saír, porque se larga unhas intervencións longas para ocultar o
importante. Alude a que el é de dereitas, de marxista nada, e que o da responsabilidade
civil, hai testemuñas na Xunta de Portavoces de que se lle dixo ao Alcalde que encargara
un informe xurídico de a quen podía corresponder a responsabilidade civil, e o cálculo de
riscos é unha cuestión de prudencia.
Comenta que que o Alcalge faga un xuízo de valor de que queremos que o responsable
sexa o concello é unha senvergoñería, é unha obscenidade, e que o que di é de un calibre
moral tan baixo, que os votos de Alternativa Tudense os ten calquer grupo para que
vostede non estea de alcalde.
Continúa a intervención o Sr. Capón dicindo que calquer membro que diga que o resto de
concelleiros queremos que a responsabilidade civil sexa do concello, iso é o máis inmoral
que oíu na súa vida. Engade que eles queren que se faga ese informe xurídico e que o faga
Garrigues Walker. Comenta que non lle están dicindo aos cidadáns de Paramos o que
corresponde, e que a Administración ten a obriga de que se restitúa a totalidade.
Remata a súa intervención o Sr. Capón Rey indicando que dixo 3 cousas, unha que a
redución de impostos reduce a presión fiscal e o Fondo Nacional de Cooperación é o
ingreso fundamental do concello e se pode reducir por iso, outra que quen somos nós para
poñer en solfa o que fará a próxima Corporación, e outra que antes da redución de
impostos se necesita un estudo completo de impostos e con estudos de costes.

Continúa a Sra. Rodríguez Rodríguez dicindo que mire como están as xardineras no termo
municipal, e sinala que por dous euros ou por seis euros en cada cidadán, o Alcalde a risco
dunha intervención por Facenda está disposto a vender o fume dunha baixada impositiva.
Intervén o Sr. Alcalde indicándolle á concelleira que non se repita o mesmo cinco veces.
A concelleira Sra. Rodríguez Rodríguez responde que o Alcalde repetiu cen veces o
mesmo.
O Sr. Alcalde coméntalle ao Sr. Prada que non lle acaba de aclarar se quere unha baixada
maior.
O Sr. Prada Álvarez indica que dixera de levalo a comisión e estudalo, que pode facerse
unha valoración de onde poden baixar os impostos pero con cabeciña.
O Sr. Alcalde responde que cabeciña é baixalos pouco e que o Sr. Prada dicía que había
que baixalos máis, pero que xa o entendeu.

Ao non producirse máis intervencións, o Sr. Alcalde somete a votación a proposta do
Alcalde de data 17/09/2018, arroxando a votación o seguinte resultado: oito (8) votos a
favor (3 PP, 2 C21, 2 de Ciudadanos Tudenses e 1 de María Jesús da Silva Fernández do
GMixto), nove (9) votos en contra (3 PSdG-PSOE, 2 BNG, 2 AT e 1 de Laureano Alonso
Álvarez do GMixto e 1 de José Prada Álvarez concelleiro non adscrito) e cero (0)
abstencións.
En consecuencia coa votación o asunto queda rexeitado.
4º.- Expediente 2355/2018. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal de proposta de Alcaldía de 17/09/2018 de aprobación de
modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do IAE
Visto o ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data
20/09/2018, favorable á proposta de Alcaldía, que a continuación transcribe:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Asunto: expediente de aprobación da modificación da ordenanza fiscal do Imposto sobre
Actividades Económicas (IAE) do Concello de Tui.
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
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Cod. Validación: 4XFJG3T2X7Q7L6CRCFZMQE356 | Corrección: http://concellotui.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 10 a 31

O Sr. Alcalde comenta que ao principio votaron en contra da limpeza pero que acabaron
votando a favor. Tamén comenta que por un valor catastral de cen mil quen pagaba 520
euros pasará a 490 euros, e que é diñeiro que se estaría deixando nos petos do contribuínte.
Engade que pode estar dacordo en que poden ser máis radicais na baixada de impostos.
Continúa o Sr. Alcalde indicándolle ao Sr. Capón que o que din aquí crea opinión, e que vir
ao Pleno a repetir de forma reiterada iso crea opinión de que o concello pode ter
responsabilidade civil subsidiaria. Engade que el cre que é imprudente falar diso, aínda que
ese risco poda existir ou non, e que a responsabilidade en control de explosivos é do
Estado.
Continúa a intervención o Alcalde indicando que él nunca dixo que a interventora aplicara
criterios políticos. Engade que a interventora e a secretaria aplican criterios xurídicos que é
o seu deber, pero que él pode ser crítico, e que o drama é que o Estado non nos deixa gastar
o que recadamos, e hai que responsabilizar ao Estado dunha norma inxusta. Remata a
intervención o Alcalde indicando que vostedes votaron en contra dun orzamento que
incrementaba o gasto social e en contra dun incremento no gasto dos colexios.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

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.
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 da seguinte ACORDO:

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 legislativo 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.
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.
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
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PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do
Imposto sobre Actividades económicas do Concello de Tui, quedando redactada a Ordenanza
como segue:

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.
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”.

Intervén o Alcalde e sinala que se van a intentar axustar os tempos de intervención, él
incluido, para poder tratar todos os asuntos.

A continuación o Sr. Alonso Álvarez comenta que el vai ser breve, pero que despóis o
Alcalde se estende. Comenta que despóis da comisión el pensara que o Alcalde era
intelixente e retiraría isto. Engade que o orzamento quedou en riba da mesa a primeira vez
porque o retirou o Alcalde, e que é verdade que a segunda vez votouse en contra.
Alude a que o Alcalde gastou no Pacto de Tui 45.000 € que podían ser magníficos para
educación.
Continúa o Sr. Alonso Álvarez indicando que o IAE prácticamente non o paga ninguén en
Tui, e que o Alcalde trae puntos sen consensuar cos compañeiros e sen estar asesorado.
Engade que a Lei di que se está exento do IAE cando non se acade unha facturación de un
millón de euros, e alude a que o Alcalde pensa que o IAE lle vai afectar a todos os
autónomos, pero o Alcalde non está na realidade, o Alcalde non está beneficiando á
poboación, beneficia ás grandes empresas que pagan máis de un millón de euros.
Intervén o Sr. Capón Rey e di que esta proposta denota non ter nin idea do que é o IAE,
engadindo que iso se lle advertiu ao Alcalde na comisión. Alude a que, tras o
establecemento da exención xeral para persoas físicas así como para persoas xurídicas
cando non acaden a cifra de negocios de un millón de euros, só son suxeitos pasivos as
persoas ou entidades que superen dita cifra de negocios.
Continúa o Sr. Capón Rey indicando que hai que facer un estudo previo, que deberían ter
unha estratificación, e que se dixo en comisión e nada.
Engade que, como imposto local, tamén vai a contribuir a reducir a presión fiscal e a
reducir a cantidade no Fondo de Cooperación que corresponde á Corporación. Remata a
súa intervención comentando que por todo iso votarán en contra.

12

Cod. Validación: 4XFJG3T2X7Q7L6CRCFZMQE356 | Corrección: http://concellotui.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 12 a 31

Intervén o Sr. Prada Álvarez e comenta que se remite ao exposto no anterior punto.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

A continuación a Sra. Núñez Méndez alude a que apunta as mesmas puntualizacións, o
reparo de intervención, que non se ten en conta o plan económico financeiro, que non hai
un estudo correlativo de redución de gastos e que é nula a repercusión desta proposta.

Intervén o Alcalde e di que os grupos da oposición sempre tiveron a actitude de que os
orzamentos non se aprobasen. Engade que a subida nos colexios sería pequena, quero que a
oposición votou en contra desa subida, e que gracias á aprobación dos orzamentos ao final
teñen 5000 € máis para os colexios. Comenta que son 125 empresas as que pagan o IAE en
Tui, e que é verdade que todas as que facturan máis de un millón de euros. Alude a que os
grupos da oposición falan de nula repercusión económica nos veciños, e que é verdade que
son cantidades pequenas, e por iso vostedes non creen que é beneficioso baixalos nin que é
perxudicial subilos. Engade que a forma máis eficaz de combater a pobreza é a liberdade
económica, e que para crear postos de traballo hai que deixar que a empresa respire
fiscalmente.
En relación coa regularización de polígonos, alude o Alcalde a que foron os empresarios de
Ribadelouro e os empresarios de Baldráns quenes promoveron as modificacións, non
vostedes nin nós, non foi unha iniciativa súa, e nos estamos seguindo con esa tramitación.
Engade que o goberno, a diferencia de vostedes, enviou unha carta a Xestur para ver que
pasaba coas parcelas de Areas, que tiñan un prazo para construir e non construiron.
Comenta que con Guillarei o goberno anterior non fixo nada, e que eles falaron coa
comunidade de montes e cos empresarios de Guillarei para a regularización da situación do
polígono de Guillarei. Remata o Alcalde indicando que este goberno estase volcando con
estas cuestións.
A continuación o Sr. Alonso Álvarez comenta que se alegra de que sexan 125, pero que se
dividen a cantidade pouco sae. Alude a que o Alcalde mandoulle unha pista a Pedro
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Intervén a Sra. Rodríguez Rodríguez que di que o Alcalde fixo referencia á aprobación
orzamentaria, e que os orzamentos se trouxeron tres veces, a primeira o Alcalde retirouno
porque tivo sentado no público ao persoal funcionariado e fixo que lles afectaba unha
redución que o Alcalde pretendía, a segunda vez xente do actual equipo de goberno votou
para que quedase sobre a mesa, e ao final, con migallas e negociando obtivo a aprobación
porque os seus compañeiros foron comprensivos. Engade que non habelos aprobado antes
foi responsabilidade do Alcalde. Continúa indicando que esa subida da que o Alcalde
alardea de mantemento de colexios é unha falsidade, que se subiron 5.000 €, e que eles lle
dixeron que esa partida quedaba escasa.
Engade que xa se lle dixo en comisión que a contía para todo o termo municipal sería de
19.000 €, e que o Alcalde tería que ver que pasaba algo, que non podía afectar a moitos
negocios en Tui.
Continúa a Sra. Rodríguez Rodríguez indicando que o goberno está vivindo de rendas, que
non houbo ningún proxecto que trouxeran que sexa idea súa e que repercuta na poboación,
quitando a maravillosa idea do concurso de ideas, e que ata lle deron un obradoiro coas
mesmas directrices e documentación que xa había, que ata niso se valeron do traballo do
goberno anterior. Engade a Sra. Rodríguez que o Alcalde trae con informes desfavorables
unha baixada de 19.000 €, e pídelle que o reparta e mire a que estrato está realmente
afectando. Alude a que a garantía de so industrial é o que empuxa o establecemento das
empresas, ou o funcionamento do departamento de urbanismo, e sinala que antes con
menos persoal en urbanismo non houbo nin unha Xunta de Goberno Local que fose sen
unha sóa licencia.

Sánchez, e agora a Xestur, e que pensa que con iso está todo feito. Engade que o Alcalde
debería saber a situación do polígono de Areas, e que lle parece unha irresponsabilidade
que diga que lle mandou unha carta a Xestur. Comenta que ese polígono foi recepcionado
cunhas irregularidades manifestas, e que o Alcalde non sabe o que é xestionar. Pregúntalle
ao Alcalde qué xestións fixo en Baldráns, e alude a que o Alcalde é un paracaidista que
aterrizou aquí e que pensa que está descubrindo o mundo, e o mundo xa está descuberto.
Remata a súa intervención o Sr. Alonso Álvarez indicando que o Alcalde non lle está
baixando impostos aos cidadáns, lle baixa os impostos a empresas que gañan máis de un
millón de euros.

Intervén o concelleiro Sr. Cabaleiro González dicindo que, cando o Alcalde fala de
promoción urbanística de polígonos empresariais e se atribúe méritos que son falsos, os
empresarios de Ribadelouro saben qué goberno (non qué Alcalde) foi o que puxo ese
expediente de modificación a andar. Comenta que os empresarios de Areas que escoiten
que vostede mandou unha carta a Xestur deben estar subíndose polas paredes, e que
mandouna porque eles llo pediron. Engade que en Guillarei o Alcalde facilita información
á Comunidade de Montes e ás empresas que é un disparate, e dille ao Alcalde que lle
pregunte a aquéles cos que pactou a moción cómo se adxudicaron eses polígonos e porqué
non se avanzou.
Continúa o Sr. Cabaleiro González indicando que, deste punto, o Alcalde non ten a máis
mínima vocación de servizo público, e o usa como unha arma de propaganda política, e o
que pode producir é un grave quebranto na facenda pública. Alude a que a administración
central, autonómica e provincial, que lles reclama financiamento, a ver que din cando
vexan que reducen impostos. Comenta que o Alcalde di que nos desexamos que a
responsabilidade civil caia no concello, e di que se suma ás palabras do Sr. Capón Rey, e
indica que dubida que haxa un alcalde cunha catadura ética peor que a súa. Engade que en
Paramos non lle chega o día e a hora de que o chamen a declarar, e que se o citan como
investigado, ese mesmo día él se vai para a casa, porque é a onde se debe ir nunha cuestión
xudicial extraordinariamente grave.
Intervén o Sr. Acalde dicindo que falou de case todo menos do IAE. Engade que tal
concepción do poder tiñan que se creen que un goberno non pode continuar xestións
anteriores, e alude a que é o goberno anterior o que se atribúe méritos, e a iniciativa é dos
empresarios en Ribadelouro e Baldráns. Comenta o Alcalde que non lle fale de
irregularidades en Areas, porque ao mellor se están referindo a unha persoa que lle apoiou
a vostedes os orzamentos en 2016.
Continúa o Sr. Alcalde indicando que as eleccións non hai que velas con ese dramatismo, e
pídelle ao Sr. Cabaleiro que se tranquilice, dicíndolle que sempre foi unha persoa
14
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Intervén o concelleiro Sr. Capón Rey dicindo que supoñamos unha empresa que paga de
IAE 200 euros e que a conta de beneficios de esa empresa é cero, e que supoñamos unha
empresa igual que non paga esos gastos e que ten de beneficio 200 €, pois a que ten de
beneficio 200 euros vai pagar o 30% de Imposto Sociedades (IS) e a que vai pagar IAE
non paga nada de IS. Engade que o IAE é un imposto a conta do IS. Engade o concelleiro
que o único que facemos é reducir a recadación do concello en beneficio da recadación do
Estado. A continuación comenta o concelleiro que a primeira vez que houbo solo industrial
en Tui foi no 94, presidindo o que vostede di que foi o peor alcalde de Tui, e alude a que
conversacións coa Comunidade de Montes de Guillarei houbo a ducias. Engade que se o
Alcalde ten contacto coa Comunidade de Montes que reclame o terreo que está subindo ao
cementerio á esquerda, que é municipal e está no inventario, e que nas negociacións coa
Comunidade de Montes de Guillarei que manexe esa historia.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

moderada pero que nos últimos plenos está perdendo os papeis, e o anima a que volva ao
seu perfil moderado e construtivo anterior.
O Sr. Alcalde fai unha primeira advertencia ao Sr. Alonso e indícalle que non o interrompa.
A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a proposta do Alcalde de data 17/09/2018,
arroxando a votación o seguinte resultado: oito (8) votos a favor (3 PP, 2 C21, 2 de
Ciudadanos Tudenses e 1 de María Jesús da Silva Fernández do GMixto), nove (9) votos
en contra (3 PSdG-PSOE, 2 BNG, 2 AT, 1 de Laureano Alonso Álvarez do GMixto e 1 de
José Prada Álvarez concelleiro non adscrito) e cero (0) abstencións. En consecuencia coa
votación o asunto queda rexeitado.
Intervén o Sr. Alcalde e indica que a maioría plenaria rexeita a rebaixa do IAE.
5.- Expediente 1044/2018. Proposta de acordo de data 17/09/2018 dictaminada
desfavorablemente na Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e
Persoal de aprobación definitiva de Modificación de Crédito Extraordinario nº 1/2018
C) bases e premios concurso ideas reordenación frente fluvial.Pola Secretaria se da lectura ó ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, de data 20/09/2018, desfavorable á proposta de Alcaldía de data
17/09/2018, que se transcribe:
"PROPOSTA DA ALCALDÍA

Téndose formado por esta Alcaldía o Expediente de Modificación de Crédito, “Crédito extraordinario nº
1/2018 C) Bases e Premios Concurso Ideas Reordenación Frente Fluvial”, financiado con Remanente Líquido
de Tesourería para Gastos Xerais, que contén os documentos esixidos polo artigo 168.1 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas
Locais (TRLRFL).
Visto que, trala súa aprobación inicial polo Pleno da Corporación na súa sesión ordinaria de data 26 de xullo
de 2018, e sometemento a exposición pública (en cumprimento do establecido no artigo 169.1 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das
facendas locais (TRLRFL en adiante), previo anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
nº 158, de 17 de agosto de 2018), polo prazo de quince días (entre os días 17 de agosto e 7 de setembro de
2018), durante os cales os/as interesados segundo o artigo 170.1 TRLRFL puideron examinalo, e se
presentaron ao mesmo, no rexistro xeral do Concello de Tui, segundo certificado da Secretaria municipal, de
data 17 de setembro de 2018, as seguintes reclamacións ao orzamento:
SOLICITANTE

Nº REXISTRO

Enrique Cabaleiro González voceiro
do GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE

2018-E-RC-7649 03/09/2018

Carmen Méndez Núñez voceira
do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

2018-E-RC-7649 03/09/2018

Miguel Ángel Capón Rey voceiro de

2018-E-RC-7649 03/09/2018
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Asunto: Aprobación definitiva de Modificación de Crédito, “Crédito Extraordinario nº 1/2018 C) Bases e
Premios Concurso Ideas Reordenación Frente Fluvial” (Expediente núm. 1044/2018)

ALTERNATIVA TUDENSE
Laureano Alonso voceiro de
SON DE TUI

2018-E-RC-7649 03/09/2018

José Prada Álvarez

2018-E-RC-7649 03/09/2018

Visto que o artigo 170.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais establece que “Artículo 170. Reclamación
administrativa: legitimación activa y causas.
(…)2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local,
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de
estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”
Visto que, segundo o informe da Intervención EMP 85/2018, de 17 de setembro.
Visto que corresponde ao Pleno da Corporación determinar a estimación ou desestimación das
alegacións presentadas.
De acordo co establecido no artigo 169TRLRFL remito ao Pleno o expediente e
PROPOÑO

Que adopten os seguintes acordos:

2.-Aprobar definitivamente o Expediente de Modificación de Créditos "Crédito Extraordinario 1/2018 C)
Bases e Premios Concurso Ideas Reordenación Frente Fluvial, financiado co Remanente Líquido de
Tesourería e por un importe total de 36.050,00€ .
3.- Publicar o edicto de aprobación definitiva do Expediente de Crédito Extraordinario nº 1/2018 C) Bases e
Premios Concurso Ideas Reordenación Frente Fluvial, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia
de Pontevedra e taboleiro de anuncios deste Concello.
5.- O expediente de Crédito Extraordinario entrará en vigor unha vez publicado na forma prevista, e indicar
que, segundo o artigo 170.2 TRLRFL. contra a aprobación definitiva do expediente poderá interporse
directamente recurso contencioso- administrativo, na forma e prazos que establecen as normas de dita
xurisdición."

Intervén o Sr. Alcalde e indica que para que de tempo a tratar todos os asuntos cada
intervención ten que durar tres minutos.
Intervén o Sr. Prada Álvarez dicindo que no pleno de xullo este punto só foi votado polo
goberno, xa que o resto da Corporación ausentouse por entender desmedida a expulsión da
compañeira. Engade que se lle pedían catro cousas, entre as que estaba que os
representantes do xurado foran designados polo pleno ou novas comunicacións do paseo
16
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1.- Inadmitir as alegacións presentadas por Enrique Cabaleiro González, voceiro do Grupo municipal do
PSdeG-PSOE; Carmen Méndez Núñez, voceira do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO; Miguel Ángel Capón Rey,
voceiro de ALTERNATIVA TUDENSE; Laureano Alonso voceiro de SON DE TUI e José Prada Álvarez

EXCMO. CONCELLO DE TUI

fluvial co conxunto histórico. Comenta que eran suxerencias asumibles, aínda que agora o
que se dota é de partida ao proxecto. Pregunta o concelleiro cal é a situación deses dous
proxectos de sendas rurais, a que aludiu o Alcalde na comisión e que él descoñecía que
existían, e alude a que respecto da alegación segunda ve lóxico que se designe polo pleno
Remata a súa intervención o Sr. Prada Álvarez indicando que todos son conscientes de que
este proxecto o fará a corporación que saia nas eleccións, e pide que quede sobre a mesa o
asunto.
Toma a palabra o concelleiro Laureano Alonso Álvarez que indica que subscribe o dito
polo Sr. Prada e que debe quedar sobre a mesa.
Toma a palabra o concelleiro Miguel Capón Rey e di que nunha das actas que se acaban
de aprobar figuran todas as alegacións efectuadas, polo que non é certo que non se fixeran
as alegacións, sí se fixeran. Indica que se suman á proposta que quede sobre a mesa, e pide
que se debata e aprobe o convenio e que despois se traia a aprobación económica.
A continuación intervén a concelleira Carmen Núñez Méndez dicindo que ela foi concreta
nas súas intervencións e que non falou de doutrina política, polo que intentará ser breve
pero dirá o que ten que dicir.
Intervén o alcalde e dille á concelleira que non o obrigue a cortala.

Intervén o concelleiro Enrique Cabaleiro González dicindo que ao Alcalde quedáronlle
sobre a mesa os proxectos da Senda Miño Tui a Caldelas, Senda Miño Tui a Tomiño, e
Senda de Tripes. Engade que levan aquí un ano e que non tiveron ningunha reunión cos
propietarios deses terreos. Alude a que no fondo lles parece unha boa idea, e que fixeron
alegacións que se desbotan técnicamente pero que non teñen problema político, pero que o
Alcalde non ten a máis miña intención de incorporalas. Engade que as alegacións
presentadas son de racionalidade e calado para que as teña en conta e poida desbloquear
esta situación, e di que se tan importante era habelo metido en orzamentos.
Continúa o Sr. Cabaleiro González e fai referencia a unha cuestión de orde, indica que o
Alcalde fixo unha acusación contra un exconcelleiro que votou os nosos orzamentos (o Sr.
Sousa) de que se aproveita da situación en Areas. Sinala que ese concelleiro posibilitou a
súa moción de censura e que pensa que está fora de toda lóxica esa mención. Pide ao
Alcalde que respete e non opine, e menos presidindo esta institución.
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o que ven non é o contido do convenio senón a dotación
de crédito. Continúa dicindo que el se compromete públicamente a traer a pleno o debate
desas bases e sinala que está dacordo con tres dos puntos (a designación xurado, a
adxudicación polo Pleno e con priorizar os criterios de accesibilidade). Engade que non
está dacordo co primeiro, porque os proxectos das Sendas Fluviais están realizados e facer
un proxecto para iso non parece moi práctico. Comenta que se vostedes non teñen ánimo
17
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Continúa a concelleira Sra. Núñez Méndez indicando que as alegacións propostas non se
intentaron incorporar, aínda que fora doutra forma. Alude a que un concurso de ideas lles
parece unha boa forma, con exposición pública das propostas, co mercado de todos,
engadindo que entenden que o concurso de ideas debe ter ese sentido e non o dun concurso
de arquitectura. Sinala que neste caso non se contempla nin a participación do resto da
Corporación.

de frear se compromete a levar a outubro a negociación das bases, e acepta tres dos catro
puntos, pero sinala que se hoxe están en contra vostedes o que deixan ver é a vontade de
frear, que se agora votan en contra está claro quen non teñe vontade de negociación.
Alude a que na Senda Fluvial perderon unha subvención porque no tramo Marina-Metraia
non puideron por a disposición os terreos.
A concelleira Yolanda Rodríguez Rodríguez indica que rematou o tempo de intervención.
O Sr. Alcalde faille unha primeira advertencia á Sra. Rodríguez de que non interrompa.
Continúa o Alcalde indicando que, respecto das irregularidades en Areas, o que fai a
mención e o Sr. Cabaleiro González, e que despóis non veña de elegante.
A continuación intervén o Sr. Alcalde que indica que eles van a votar que quede sobre a
mesa para ver a súa intención.
Ao non producirse máis intervencións, o Sr. Alcalde somete a votación que este punto
quede sobre a mesa, o que se aproba pola unanimidade dos membros da
Corporación (17 votos a favor). En consecuencia coa votación o asunto queda sobre
a mesa.
Intervén o Sr. Capón Rey que solicita explicación de voto. Di que isto xa se lle pediu
antes, e que o Alcalde tivo tres meses para convocar esa comisión que se lle pediu,
polo que o obstrucionista é vostede.

6º.- Expediente 122/2018. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal de proposta de adxudicación en expediente de adquisición
directa do “Teatro Principal” na rúa Cuenca nº 81.-

"PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN EN EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN DIRECTA
DO “TEATRO PRINCIPAL NA RÚA CUENCA Nº 81.
Visto que o Pleno da Corporación municipal, en sesión ordinaria realizada o día
31/05/2018, adoptou o seguinte acordo:
"1º) Aprobar o expediente para a adquisición directa do inmoble “Teatro Principal” na
rúa Cuenca, nº 81, para destinalo a usos culturais, no marco das competencias do
Concello en materia de promoción da cultura e equipamentos culturais, pola especial
idoneidade do ben e as peculiaridades da necesidade a satisfacer, e dado que o inmoble en
cuestión se considera especialmente idóneo para usos culturais pola súa singular
situación no casco histórico e polo seu valor histórico, cultural e social, habendo sido
adicado históricamente a Teatro.
2º) Aprobar o prego de condicións de data 14/05/2018, que han de rexer a adquisición
directa, nos termos en que figura redactado, e que se formule invitación para formular
oferta á “Fundación Teatro Principal de Tui”.
3º) Aprobar o gasto correspondente, con cargo á partida 2018/1/336/62227/01."
18
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Pola Secretaria se da lectura ó ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, de data 20/09/2018, favorable á proposta de Alcaldía de data
14/09/2018, que se transcribe:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Visto que con data 09/07/2018 procédese pola Alcaldía á apertura dos sobres A)
Documentación Administrativa e B) Proposición Económica, de acordo co sinalado na
cláusula 9 do PCAP. En sesión realizada o 27/06/2018, acordou por oito votos a favor
emitidos polos presentes, mais outros dous votos delegados, vender o inmoble do Teatro
Principal de Tui pola cantidade de 30.000€.
Visto que no sobre A inclúese a documentación administrativa requirida no PCAP.
Visto que no sobre B inclúe:
- Acordo do Patronato de data 27/06/2018 de venda do inmoble "Teatro Principal" pola
cantidade de 30.000€.
- Modelo de proposición asinada polo presidente da Fundación.
Vistos asemesmo os certificados da secretaria da Fundación de datas 11/07/2018.
Vistos certificados de estar ao corrente de obrigas tributarias (27/06/2018), Seguridade
Social (26/06/2018) e Xunta de Galicia (20/07/2018).
De conformidade co prego de condicións aprobado e aos efectos de adxudicación do
contrato, esta Alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

2º.- De conformidade coa cláusula 10ª do PCAP, a formalización do contrato se realizará
mediante escritura pública de compravenda outorgada ante Notario sinalado polo
Concello de Tui, no prazo de quince días hábiles a contar dende o seguinte ó da data de
notificación da adxudicación do contrato. En canto ós gastos derivados de escrituración e
rexistrais serán de conta da parte compradora.
3º.- O pagamento do prezo do contrato se fará efectivo nun pago único no momento da
formalización da compraventa en escritura pública, de conformidade coa cláusula 3ª do
PCAP."
A continuación toma a palabra o Sr. Prada Álvarez que indica que se congratula con esta
noticia.
Intevén o Sr. Alonso Álvarez dicindo que esta é unha xestión do anterior grupo, polo que
aproveita para felicitar a Carmen Núñez que era a concelleira de Patrimonio e levou esta
xestión.
Intervén o Sr. Capón Rey dicindo que felicitarnos coa compra do Teatro, e indica que xa
lles había quedado unha oferta de 2016. Engade que tiña que habelo comprado antes do
primeiro de xullo para solicitar para a rehabilitación, e recorda unha adenda de 1993
asinada polo entón Ministro de Cultura e Fomento onde se incluía ao Teatro Principal no
programa de restauración de teatros, indicando que xa sabe quen era o peor Alcade de Tui
no 1993.
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1º.- Adxudicar á Fundación Teatro Principal de Tui, representada por Don José Antonio
Quiroga Quiroga como Presidente, o contrato de adquisición directa do "Teatro
Principal" na rúa Cuenca, nº 81, por un importe de 30.000€, impostos incluídos, de
conformidade coa proposta presentada.

Intervén o Sr. Alcalde que comenta que el nunca dixo iso do peor Alcalde.
Intervén a Sra. Núñez Méndez dicindo que despois de anos de abandono e indiferencia por
parte dos diferentes gobernos do Partido Popular, cando eles chegaron ao goberno o
plantexaron no Plan Concellos. Di que están moi contentos porque iniciaron eles este
proxecto, é deles, igual que co Palco Diómedes ou a iluminación do Casco Histórico.
Alude a que hai un proxecto interesante do Cruceiro de Palláns e que pensan que o goberno
debería ter novas iniciativas ademais de seguir o traballo por eles iniciado.
Intervén o Sr. Magán Rivera dicindo que se congratulan e que isto é froito da vontade
política do anterior equipo de goberno. Pregunta que qué pasa cos semáforos das Olivas,
coa rotonda de Guillarei, cos Xardíns Troncoso, e di que son proxectos que dormen o sono
dos xustos en contratación, dirixido polo futuro candidato do PP de Tui.
Engade que dende o Concello hai que facer un expediente de ruína do Teatro para prever
posibles responsabilidades.
Intervén o Sr. Alcalde que indica que chega ao seu fin unha tramitación que estaba na
vontade política de moitos ao longo de moitos anos, e que este goberno se suma a esa
vontade política e el é defensor da rehabilitación do teatro dende hai moito, se ben dende a
perspectiva económica vai ser difícil. Engade que están vendo vías de actuación para obter
financiación para contribuír á rehabilitación da zona máis degradada do conxunto histórico
monumental, e alude a que non deixa de ser un fracaso colectivo que o Teatro esté na
situación na que está, e que o reto máis importante por diante será a rehabilitación.
Ao non producirse máis intervencións, a continuación o Sr. Alcalde somete a votación a
proposta do Alcalde de data 14/09/2018, que resulta aprobada pola unanimidade dos
membros presentes (17 votos a favor).

1º.- Adxudicar á Fundación Teatro Principal de Tui, representada por Don José Antonio
Quiroga Quiroga como Presidente, o contrato de adquisición directa do "Teatro Principal"
na rúa Cuenca, nº 81, por un importe de 30.000€, impostos incluídos, de conformidade coa
proposta presentada.
2º.- De conformidade coa cláusula 10ª do PCAP, a formalización do contrato se realizará
mediante escritura pública de compravenda outorgada ante Notario sinalado polo Concello
de Tui, no prazo de quince días hábiles a contar dende o seguinte ó da data de notificación
da adxudicación do contrato. En canto ós gastos derivados de escrituración e rexistrais
serán de conta da parte compradora.
3º.- O pagamento do prezo do contrato se fará efectivo nun pago único no momento da
formalización da compraventa en escritura pública, de conformidade coa cláusula 3ª do
PCAP.
7º.- Expediente 2340/2018. Ditame da Comisión Informativa de Ensino, Servizos
Sociais, Cultura, Turismo e Deportes de proposta de Alcaldía de data 17/09/2018, de
aprobación da presentación da candidatura do Concello de Tui ao proceso de
admisisón de novas cidades á Rede de Xuderías de España “Caminos de Sefarad”.
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En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Pola Secretaria se da lectura ó ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda,
Patrimonio e Persoal, de data 20/09/2018, favorable á proposta de Alcaldía de data
17/09/2018, que se transcribe:
"PROPOSTA DA ALCALDÍA
PRESENTACIÓN DA CANDIDATURA DO CONCELLO DE TUI Á REDE DE
XUDERÍAS DE ESPAÑA “CAMINOS DE SEFARAD”.
Vistas as bases e criterios de admisión así como o protocolo de actuación para a
aceptación de novas cidades na Rede de Xuderías de España “Camiños de Sefarad” polas
que se convoca proceso para a admisión de novas cidades no período (2018/2019).
Visto que de conformidade coas bases poderán presentar a súa candidatura aqueles
municipios españois que teñan legado xudeu e que cumpran cos seguintes requisitos
mínimos:
*-Que exista xustificación histórica.
*-Presenza de elementos materiais.
*-Capacidade organizativa do municipio.
Vista a Memoria Histórica da candidatura da cidade de Tui á Rede de Xuderías de
España, asinada polo historiador Suso Vila con data 14 de setembro de 2018 e que consta
no expediente.
Visto así mesmo o informe de alcaldía de data 14 de setembro de 2018 relativo a
determinados aspectos esixidos como criterios de admisión de candidaturas e relativo aos
seguintes aspectos:
 capacidade organizativa e compromisos económicos do Concello de Tui.
 compromisos de organización e participación do Concello de Tui.

Primeiro.-Aprobar a presentación da candidatura do Concello de Tui ao proceso de
admisión de novas cidades á Rede de Xuderías de España “Caminos de Sefarad”.
Segundo.-Aprobar o compromiso desta Corporación de dotar o crédito necesario para
facer fronte á cota extraordinaria de incorporación á Rede de Xuderías “Caminos de
Sefarad” en concepto de actualización de proxectos existentes por un importe de 9000
euros, de conformidade co que disposto nas bases que establecen os criterios de admisión,
sempre e cando a candidatura do Concello de Tui resulte seleccionada para a súa
incorporación á Rede de Xuderías “Caminos de Sefarad”."
Intervén a concelleira Sr. Núñez Méndez indicando que, en relación a este punto precisaría
aclaración de dúbidas antes de decidir o senso do seu voto, e pregunta se poden ter unha
segunda intervención.
O Sr. Alcalde indica que pode haber dúas quendas, de tres minutos a primeira e minuto e
medio a segunda.
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Por todo o anteriormente exposto, esta Alcaldía-Presidencia propón ao Pleno da
Corporación a adopción do seguinte acordo:

A continuación intervén o Sr. Alonso Álvarez dicindo que está de acordo que Tui debería
estar na Rede Xuderías, pero pensa que o expediente está incompleto, se ben só é
presentar candidatura. Continúa sinalando que no 2007 se presentara unha moción do
BNG para a adhesión, e comenta que non é dicir que imos adherirnos e xa está, que hai que
saber o custo.
Engade que o concello ten que comprometerse á certas cuestións, e alude a que a Oficina
de Turismo ten que estar aberta e a que había dous folletos que se editaron (un unha guía
de xudería), que xa non están na Oficina de Turismo.
Continúa o concelleiro Sr. Alonso Álvarez indicando que tamén existe a posibilidade de
adherirse á Rede de Xuderías de Portugal, que está mellor e as cotas son máis baixas.
Engade que tamén hai criptoxudeos en Valença. Indica que as formas hai que coidalas e
non se pode non saber os compromisos económicos que suporá, e que lle sorprende que
use o liberalismo para algunhas cousas e non para outras. Remata a intervención o
concelleiro dicindo que o van apoiar pero que cre necesario que se explique á cidadanía o
que supón entrar, e que pensa que non o saben.

Intervén a concelleira Sra. Núñez Méndez dicindo que o prazo remata o 30 de setembro,
que iso chámase improvisación e que o traen tres días antes do remate. Continúa a
concelleira sinalando que as bases din xustificación histórica e capacidade organizativa
municipal, e pregunta cantos meses estivo pechada a oficina de Turismo no 2018. Alude a
que segundo informe da Alcaldía se indica que a día de hoxe están adscritas á Oficina de
Turismo cinco persoas, e pregunta se é certo e quenes son. Asemesmo pregunta que se nos
comprometemos ao cumprimento do Rasgo a qué nos comprometemos, e alude a que se
fala de unha cota extraordinaria de incorporación de nove mil, pero pregunta se hai cotas
ordinarias e cales son.
A continuación intervén o Sr Magán Rivera dicindo que dende o PSdG-PSOE asumen o
exposto por Son de Tui e o BNG. Engade que o documento que defende a nosa candidatura
é incompleto e non ten compromisos económicos, está cheo de vaguedades e o expediente
non ten informes de Secretaría nin Intervención. Remata a súa intervención o Sr. Magán
indicando que, non obstante, a relevancia das Xuderías en Tui e do Patrimonio relacionado
con Sefarad, fai que estemos dispostos a a dar un voto de confianza, pero tendo en conta
que van estar moi enriba destas cuestións económicas das que existen múltiples
vaguedades.
A continuación toma a palabra o Sr. Alcalde que indica que é un tren que non pasa tódolos
días e que había unha moratoria de cinco anos. Engade que as bases saíron en xuño e o
persoal estivo de vacacións e mañá remata o prazo. Alude a que a Rede de Xuderías xera
unha visión a nivel internacional e a que hai menos de vinte entidades dentro, e a que para
Tui é un salto cualitativo importante á hora de crear marca turística. Comenta que varios
expedientes coinciden en que o legado xudeo de Tui foi o máis importante de Galicia e
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De seguido intervén o Sr. Capón Rey que di que quere indicar dúas cousas, unha que se
dixo en comisión, que existe unha Institución que é o cronista oficial ao que se debería
pedir un informe por puro respecto Institucional (e que cando foi o tema da bandeira eles sí
lle pediron un informe ao cronista oficial), e outra que o PEPCHA incide. Sinala que estivo
nunha reunión na que unha das cousas que se plantexaban era a posibilidade de adquisición
da casa de Salomón, e que alí chegouse á conclusión de que o máis importante que teñen
entre mans é o PEPCHA. Engade que quizáis isto é extemporáneo e necesitaremos ter o
PEPCHA aprobado, pero que parece que a posibilidade de adherirse é un tren que pasa
poucas veces polo que van apoialo.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

indica que tamén sería máis difícil para a Deputación ignorarnos na súa programación
turística. Indica o Alcalde que nese intre a oficina sí tiña esas cinco persoas, e que se ten
nos orzamentos unha persoa para Turismo e haber se se pode impulsar para dotala de maior
estabilidade.
Intervén o Sr. Prada Álvarez que comenta que é o momento de agradecer ao historiador
Suso Vila, a Rafael Bargiela, a Laureano Alonso e ao goberno, indicando que isto
consolidaría aínda máis a nosa cidade. Indica que pensa que debería haber un informe do
cronista oficial para saber a súa opinión.
A continuación intervén o Sr. Alonso Álvarez dicindo que non parece serio despois do
tempo pasado dende xuño que só haxa informe do historiador. Alude a que o Alcalde non
pediu os informes de Intervención e Tesourería e sinala que o Alcalde suprimiu as visitas
ao Patrimonio Xudeo.
Intervén o Sr. Capón Rey e dille ao Sr. Alcalde que traia ao Pleno o tema da UNED sen os
informes que o van votar a favor.
Intervén a concelleira Sra. Núñez Méndez indicando que non coñecen a cota anual nen a
que nos obriga o Rasgo. Pregunta se hai algún convenio cos propietarios para as visitas e
qué nos da a Rede de Xuderías. Continúa a concelleira indicando que hai indicios de que
non é unha rede independente senón que está detrás o Estado de Israel, e apunta que eles
apoian entrar nunha rede independente, pero que se é financiada polo Estado de Israel non
o apoiarían.

Intervén o Sr. Alcalde indicando que, no caso de ser admitidos, a entrada é de nove mil
euros. Comenta que nos pagaremos algo menos que Monforte, e que desa cota un 20% fica
no concello e se inviste no concello. Engade que a promoción turística xera presenza na
Rede de Xuderías e é un investimento que pode xerar aforros noutras cuestións. Tamén
comenta o Alcalde que se desculpa co Cronista, xa que polo tempo non tiveron a
deferencia con el de pedirlle informe. Engade que Rafael Bargiela sempre estivo pendente
deste logro, e respecto ao Estado de Israel apunta que coidado non caer no antisemitismo.
A continuación o Sr. Alcalde somete a votación a proposta do Alcalde de data 14/09/2018,
que resulta aprobada por quince (15) votos a favor (3 do PP, 2 de C21, 2 de CT, 3 do
PsdG-PSOE, 2 de AT, 1 de José Prada Álvarez concelleiro non adscrito e 2 do Grupo
Mixto) , cero (0) votos e contra e dúas (2) abstencións (do BNG).
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
Primeiro.-Aprobar a presentación da candidatura do Concello de Tui ao proceso de
admisión de novas cidades á Rede de Xuderías de España “Caminos de Sefarad”.
Segundo.-Aprobar o compromiso desta Corporación de dotar o crédito necesario para
facer fronte á cota extraordinaria de incorporación á Rede de Xuderías “Caminos de
Sefarad” en concepto de actualización de proxectos existentes por un importe de 9000
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Intervén o Sr. Magán Rivera dicindo que van votar a favor e agardan que o goberno non
defraude a confianza depositada.

euros, de conformidade co que disposto nas bases que establecen os criterios de admisión,
sempre e cando a candidatura do Concello de Tui resulte seleccionada para a súa
incorporación á Rede de Xuderías “Caminos de Sefarad”.
8º.- Expediente 942/2017. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras,
Contratación e Servizos Municipais de proposta de acordo de Alcaldía de 16/07/2018
de aprobación inicial do proxecto de modificación puntual do PXOM, no
equipamento E-209-A “Aduana Policía Fronteiriza”.Visto o ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data
20/09/2018, favorable á proposta de Alcaldía de data 16/07/2018, que se transcribe
“PROPOSTA DE ACORDO DE ALCALDIA
A vista do informe técnico emitido polo Arquitecto mucicipal en data 09.07.2018, o cal na parte de
conclusión indica:
“3. CONCLUSIÓNS
O presente informe consta de dous apartados:
No primeiro apartado se recolle o obxecto da modificación puntual, a súa xustificación polo equipo
rectactor e as determinacións específicas para o ámbito do E-209.
No segundo apartado se realiza unha análise inicial da LSG, do RLSG e do planeamento municipal.
Polo tanto, analizado o documento, emítese informe TÉCNICO DE CONFORMIDADE coa lexislación
vixente, en base ao artigo 60.6 da LSG e aos efectos de APROBACIÓN INICIAL coas observacións
reflectidas.”
A vista dos informes xurídicos, emitidos pola Técnica de Admón. Xeral do departamento de urbanismo en
datas 12.07.2018 e 13.7.2018, os cales na parte concluinte indica:

A este particular, interesa indicar o normado no Art. 112 do Decreto 143/16, que establece:
“Artigo 112. Carácter público ou privado das dotacións
O plan xeral terá que definir o carácter das dotacións urbanísticas que se establezan conforme as seguintes
regras:
a) Os sistemas xerais e locais son sempre de uso e dominio público.
b) De acordo co establecido no artigo 65.2, consideraranse tamén dotacións de carácter público as
infraestruturas de redes de servizos de titularidade privada, sempre que a normativa sectorial
correspondente garanta o dereito de acceso a terceiros e sen prexuízo da titularidade pública ou privada dos
terreos sobre os cales se localicen.
c) Ademais dos elementos que compoñen os sistemas xerais de dotacións públicas do concello, o plan deberá
sinalar as dotacións existentes de carácter privado e, así mesmo, poderá prever novos solos para dotacións
privadas, especialmente as referidas ao sistema de equipamentos.”
Dispón a ordenanza 10 de las del PXOM 2011:
“ORDENANZA Nº 10
Denominación: Equipamentos
Ámbito e características: O seu ámbito delimitase nos planos de ordenación. Poden ser dos seguintes
tipos: deportivo, docente, administrativo, socio cultural, relixioso, sanitario, servicios técnicos, servicios
públicos.
Dadas as características especiais dos equipamentos, se propoñen unas condicións xenéricas e unas
condicións pormenorizadas para aqueles que teñan unas características específicas xa coñecidas.
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“(…)Do contido dos preceptos referidos, da cita xurisprudencial realizada, e moi concretamente da posición
da doutrina mais cualificada, conclúese que a potestade de modificación do planeamento, ha de estar
motivada en razóns de interese publico e xeneral, isto é, as innovacións do planeamento, han de xustificar as
melloras que comportan para o ben estar da poboación, que haberá de exteriorizarse no expediente, e que
se perseguen a tales fins. No particular, o obxectivo do proxecto de modificación , segundo se establece na
documental, resulta :
Ámbito: Equipamento 209 aduana – policía fronteiriza.
Equipamento existente a entrada en vigor do vixente PXOM 2011, de titularidade pública, e adscrito o
rexime de sistemas xerais .

EXCMO. CONCELLO DE TUI

CONDICIÓNS XENÉRICAS:
• Edificabilidade máxima:
En solo urbano: O da Ordenanza en que empraza. No seu defecto 0.80 m2/m2
En solo rústico, de núcleo rural o área de expansión 0.40 m2/m2. En ningún caso poderá ser
superior á que corresponde á aplicación da superficie máxima a aplicar pola altura máxima.
• Parcela mínima:
En solo urbano:
Non se determina.
En solo rústico, de núcleo rural o área de expansión
a unidade mínima de cultivo.
Retrínqueos:
• En solo urbano: Os da Ordenanza en que se empraza.
• En solo de núcleo rural o área de expansión
frontal: O que estableza a lexislación sectorial segundo o tipo de vía.
• Laterais e fondo: 3 metros ou encostado en casos de existir parede medianeira e con acordo co
lindeiro.
• En solo rústico
5 metros (articulo 42.d) da LOUGA.
Altura da edificación:
• En solo urbano:
as da Ordenanza en que se empraza.
• En solo rústico de protección ordinaria ou de infraestructuras, suelo de núcleo rural o área de
expansión:7 metros (Baixo e unha planta). Mediranse no centro da fachada, desde a rasante
natural do terreo ata a cara inferior da vertente de cuberta. Poderase superar esta altura nalgúns
puntos do edificio, xustificando a necesidade de que o equipamento en cuestión así o requira.
• En solo rústico de outras proteccións especiais: 3.50 m.

Condicións especiais: Dada a gran diversidade de situacións que poden presentarse, considerase fixa a
edificabilidade sinalada en cada caso, pudendo adapta-lo número de plantas e a altura da edificación en
función das características especiais do equipamento e previa xustificación da conveniencia do cambio.
Os espacios libres que se atopen dentro das zonas de dominio público e servidume de protección de costas
estarán regulados polos títulos II e III do Regulamento que desenrola a Lei de Costas. Elementos do
patrimonio: Os elementos do patrimonio incluídos no ámbito da presente Ordenanza estarán regulados po lo
articulo 4.3.2. de Protección do Patrimonio Cultural, excluíndo deles calquera actuación ou uso que
menoscabe a apreciación do ben dentro do contorno.
Aparcadoiros: Disporase o número de aparcadoiros correspondentes á actividade concreta en función dos
baremos que habitualmente se establecen para cada uso concreto. En calquera caso, o mínimo admitido será
dunha praza de aparcadoiro por cada 80 m2 de edificación sobre rasante.
Condicións pormenorizadas:
EQ-146 B. Centro de Saúde de Tui
• Uso: Sanitario
• Ocupación: a sinalada nos planos. a planta soto poderá ocupar a totalidade da parcela neta.
• Edificabilidade: 5.040 m2 máximo (sobre rasante Ref.. a Rúa Casal aboy)
• N. Plantas: PB + 3P (Referido a Rúa Casal aboy, sen limitación de plantas baixo rasante)
• Altura máxima: 18,00 m (Ref.. Rúa alcalde Casal aboy)
• Pza. Aparcamento: unha praza cada 80 m2 de edificación sobre rasante devindo emprazarse en
un radio máximo de 200 m da instalación.
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Usos: admítense exclusivamente os usos propios do equipamento concreto de que se trate, excluíndo
expresamente o uso residencial que soamente terá cabida nos casos en que sexa necesario dispoñer dunha
vivenda para os vixiantes do equipamento de que se trate.
Para os equipamentos emprazados en solo rústico (de protección ordinaria, forestal, de espacios naturais,
de protección de infraestructuras, de protección da costa, de protección de canles e de protección do
patrimonio) non se admite en ningún caso o uso de vivenda.

EQ-242-a. Edificio para Sede Xudicial
• Uso: Oficinas (inclúe actividades administrativas de xestión pública).
Posibilidade de cambio do uso (art.. 47 LOUGa)
• Ocupación: a sinalada nos planos. a planta soto poderá ocupar a totalidade da parcela, sempre
que no sobresalga sobre rasante do terreo.
• Edificabilidade: 2.500 m2 máximo (sobre rasante)
• N. Plantas:
• Plantas Soto sen limitación
• PB + 3P
• Baixo cuberta practicable para usos de oficinas
• Altura máxima: 18,00 m
• Pza. Aparcamento: unha praza cada 80 m2 de edificación sobre rasante devindo emprazarse en
un radio máximo de 200 m da instalación.

Obxectivo da modificación puntual:
1.- ampliación de usos permitidos do equipamento E-209 no PXOM , Aduana –policía Transfonteriza , de
acordo con la ordenanza 10, co fin de recoller a realidade dos usos a que se destine o edificio nos últimos
anos.
2.- axustar a aliñación e rasante definidas no PXOM
3.- corrixir o erro existente no PXOM relativo a superficie do equipamento adaptándoo a súa realidade
física.
A tales efectos se exteriorizan, no proxecto de modificación puntual, como razóns de interese publico:
1.- a oportunidade estratéxica que este lugar representa necesita da ampliación de uso administrativo.
2.- a necesidade de devolver o seu carácter orixinal a edificación catalogada.
Como vén reiterando no corpo deste informe xurídico a redacción dun instrumento de planeamento, así
como a súa revisión o modificación, require xustificar a súa conveniencia, motivar a súa razón de ser, o cal
estará en función das circunstancias concorrentes en cada caso, amparándose en todo casi en razóns de
interese publico.
Poden sinalarse como elementos determinantes da innovación dun instrumento de planeamento, a Memoria.
A Memoria é o documento que debe conter unha enumeración e ponderación dos antecedentes de plan, e
dos valores arquitectónicos, patrimoniais, ambientais e paisaxísticos existentes dentro do seu ámbito, así
como a descrición e xustificación da ordenación urbanística pormenorizada, especificando os criterios e
obxectivos da ordenación urbanística, e as directrices de uso, de execución de actuacións e de protección do
patrimonio arquitectónico e da calidade ambiental .
Neste orde de cuestións, que a Memoria haxa de referirse e xustificar todas e cada unha das determinacións
do Plan, pero si as conclusións que condicionen, a ordenación do territorio, as distintas alternativas
posibles, o modelo elixido, as determinacións de carácter xeral e as correspondentes aos distintos tipos e
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4.2.4. Áreas de Reparto no Solo Urbano
Para o Solo Urbano Non Consolidado, de acordo co sinalado no artigo 111 da Lei de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural en Galicia, delimítanse as seguintes Áreas de Reparto, indicando
para cada unha os seus usos globais, niveis de intensidade, estándares e densidades.
Por outra parte, de acordo co artigo 113.3 da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural
en Galicia, determínanse os coeficientes de ponderación relativa dos usos. algunhas das áreas de reparto
delimitadas teñen idénticas características pero como o seu emprazamento é diferente optouse, para maior
claridade, porque cada unha teña unha numeración específica.
Os terreos destinados a Sistemas Xerais incluídos nestas áreas de reparto serán de cesión obrigada e
gratuíta.
No caso de incluír un Equipamento de cesión obrigada dentro do polígono, o aproveitamento consumido
polo mesmo non se computa dentro do aproveitamento lucrativo total para manter o equilibrio de
aproveitamento en tódolos polígonos.
O aproveitamento calculase sobre a totalidade da superficie do polígono, incluídos os espacios destinados a
dotacións, equipamentos e rede viaria. Tódolos los polígonos incluídos nunha área de reparto teñen asinado
o mesmo aproveitamento lucrativo (que é o tipo de área) polo que non procede realiza-los cálculos do
aproveitamento de cada polígono.
Cada un dos polígonos de execución integral que se desenvolven dentro do solo urbano non consolidado
deberá preve-las reservas do solo necesarias para atende-la demanda de vivenda suxeita a algún réxime de
protección pública. Esta reserva corresponderá como mínimo o 20% da edificabilidade residencial de cada
polígono.
En caso de que se propoña o desenvolvemento de varios polígonos simultaneamente, a obriga anterior
haberá de cumprirse para o conxunto deles e non necesariamente para cada uno independentemente.”
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categorías de chan. É dicir, refírese a aqueles extremos xerais ou principios, nos que descansa a ordenación
proposta. En tal sentido pronunciouse o Tribunal Supremo en Sentenzas de 25 xullo de 2002 e do 20 de abril
de 2011, indicando nesta última que “…a motivación do planificador ha de ser máis precisa e intensa canto
máis reducido sexa oámbito territorial afectado pola ordenación…”. Na Sentenza do 25 de xullo de 2003,
establece o substancial de conter, no instrumento de plan unha xustificación de Estudo de Alternativas que
alcancen as esixencias requiridas, cuantitativa e cualitativamente.
SEGUNDO. En atención os fundamentos xurídicos e á vista da documentación obrante ao expediente do
proxecto de modificación puntual 3 tendo en conta que se seguiu o procedemento legalmente establecido, así
como que nos atopamos en exercicio dunha facultade discrecional, aínda que é certo que“…a motivación do
planificador ha de ser máis precisa e intensa canto máis reducido sexa o ámbito territorial afectado pola
ordenación, esta atópase excesivamente restrinxida, por canto a causa e finalidade publica á que estes
innovacións de plan atenden, vén condicionada, e require xustificar a súa conveniencia, motivar a súa razón
de ser, o cal estará en función das circunstancias concorrentes en cada caso, amparándose en todo case en
razóns de interese publico, así como e sen prexuízo do anterior, advírtense desconformidades ou erros que
contravendrían esa concreta finalidade publica a perseguir, como así se advertiría , coa pretensión de
ampliación de usos que se introducen , Comercial/ Locais de ocio-espectaculos que, o entender de esta
técnico non podería predicarse de este sexa un servicio publico, por canto o mesmo comporta un
aproveitamento lucrativo que non se compadece ca natureza de servicio publico propia dos equipamentos
públicos.
Así, interesa indicar, que o equipamento publico o so dotacional publico esta constituído polo solo necesario
para os usos e servicios públicos. É por tanto un solo afecto o dominio publico. A finalidade de tal solo é
proveer de elementos, instalacións, e espazos precisos para satisfacer servicios públicos de toda índole; de
ahí que o seu aproveitamento lucrativo ou patrimonializable é cero.

a) Infraestruturas de comunicación: aquel uso que comprende o conxunto de infraestruturas destinadas á
conexión urbana e á comunicación interurbana, tales como viario e aparcadoiros, aeroportos, ferrocarrís,
estradas, camiños e infraestruturas relacionadas co transporte individual ou colectivo.
1º. Viario: aquel que inclúe o solo necesario para asegurar un nivel adecuado de mobilidade terrestre.
Comprende as infraestruturas dtransporte terrestre para calquera modalidade de tránsito, como son as
estradas, os camiños, as rúas e os aparcadoiros.
2º. Aeroportuario: aquel que identifica o solo reservado en relación coa navegación aérea.
3º. Ferroviario: aquel que identifica o solo reservado á rede ferroviaria, ás estacións e aos espazos
necesarios para garantir o correcto transporte por ferrocarril. Tamén forman parte deste sistema as zonas
de servizo directamente relacionadas co transporte de viaxeiros e viaxeiras.
4º. Fluvial: aquel que identifica o solo reservado ao transporte fluvial, así coma os portos deportivos fluviais
e actividades directamente relacionadas.
5º. Portuario: aquel que identifica o solo reservado en relación coa navegación e a sinalización marítima.
b) Servizos urbanos: aquel que inclúe o conxunto de redes, instalacións e espazos asociados, destinados á
prestación de servizos urbanísticos, como son os de captación, almacenamento, tratamento e distribución de
auga, saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, recollida, depósito e tratamento de
residuos, subministración de gas, enerxía eléctrica, telecomunicacións e demais servizos esenciais ou de
interese xeral.
c) Espazos libres e zonas verdes: aquel uso que comprende os espazos libres como prazas e áreas peonís, e
as zonas verdes como áreas de xogo, xardíns, paseos peonís e parques.
1º. Prazas e áreas peonís: espazos libres urbanos, caracterizados por estaren preferentemente ao aire libre,
teren carácter peonil, estaren maioritariamente pavimentados e destinárense á estadía e convivencia social e
cidadá.
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Así se sanciona polo regulamento da LSG, aprobado por decreto 143/16, que destina o art. 3.4 do anexo I, a
clasificación xeneral e funcional das dotacións publicas, a tenor do cal os equipamentos poden ser:
“3.4. Defínese como dotacional aquel uso localizado nos sistemas de infraestruturas de comunicacións, de
espazos libres e zonas verdes, de equipamentos e de infraestruturas de redes de servizos, que comprende as
instalacións e servizos destinados á satisfacción das necesidades dos cidadáns. Distínguense, entre outros,
os seguintes usos dotacionais pormenorizados:

2º. Paseos peonís: zonas verdes de desenvolvemento lineal e preferentemente arborados, destinados ao
paseo e á estadía das persoas.
3º. Áreas de xogo: zonas verdes localizadas ao aire libre e dotadas do mobiliario e características
adecuadas para seren destinadas a xogos infantís ou deporte ao aire libre.
4º. Parques e xardíns: zonas verdes caracterizadas por estaren ao aire libre, teren carácter peonil, estaren
maioritariamente axardinadas e destinárense á estadía e convivencia social e cidadá.
d) Equipamentos: aquel uso que comprende as diferentes actividades destinadas a satisfacer as necesidades
dos cidadáns, distinguindo.
1º. Sanitario-asistencial: aquel que comprende as instalacións e servizos sanitarios, de asistencia ou
benestar social.
2º. Educativo: aquel que comprende as actividades destinadas á formación intelectual: centros docentes e de
ensino en todos os seus niveis e para todas as materias obxecto de ensino.
3º. Cultural: aquel que comprende as actividades de índole cultural, como bibliotecas, museos, teatros,
auditorios, aulas da natureza e outros servizos de análoga finalidade.
4º. Deportivo: aquel uso que comprende as actividades destinadas á práctica de deportes en recintos
pechados, tanto ao aire libre coma no interior.
5º. Administrativo-institucional: aquel uso que comprende os edificios institucionais e dependencias
administrativas, xudiciais, diplomáticas e de análoga finalidade.
6º. Servizos públicos: aquel que comprende instalacións relacionadas con servizos públicos como protección
civil, seguridade cidadá, cemiterios, prazas de abastos e outros análogos.
7º. Dotacional múltiple: cualificación xenérica para reservas de solo con destino a equipamentos ás cales
non se lle asigne un uso específico no momento da xestión do instrumento de planeamento, deixando a súa
definición para un momento posterior.”

O anterior, podería supoñer unha desconexión con aqueles fins de interese xeneral e publico a perseguir co
presente proxecto de modificación. A ausencia de motivación advírtese por esta Técnico, polo que a proposta
se apartaría dos considerandos anteriores. Advírtese así mesmo, a ausencia de motivación e xustificación
respecto da alteración de aliñacións existentes, nos terminos nos que se fixo referencia na argumentación
xurídica deste Informe, advírtese tamén unha ausencia de xustificación en canto á necesidade de modificar
ou alterar as existentes; en relación a la corrección da superficie adscrita o Equipamento 209, indicar, que
non se advertiría mais obstáculo que a merma que comporta de sistemas xenerais (elementos estruturantes
do territorio) esixíndose exteriorizar as xustificacións en relación os estándares, conforme a memoria
xustificativa do plan.
Os defectos anteriores, en opinión desta Técnico deberían corrixirse cando menos recollendo unha suficiente
xustificación e motivación, en virtude da cal o Órgano competente, considerase por razóns de oportunidade
elegalidade, abordar a problemática existente dunha ou outra forma apartándose dos presupostos
anteriormente indicados. Non existiría obstáculo legal para a adopción de distintas decisións e condición de
que se motive ou razoe do por que deste distinto tratamento, de conformidade ao disposto no art83.1 da
LSG e 200 do RLSG, en conexión co art. 4 do Código Civil.
Por todo elo, pola concurrencia das contravencions legais expostas, non podería acadarse por esta
funcionaria, un pronunciamento de conformidade coa legalidade, nos termos ordenados no art. 60.6 da
LSG, si ben, no resulta menos certo, que, estando o proxecto de modificación puntual do PXOM no ámbito
do equipamento E-209-A “Aduana Policía fronteiriza” en fase de tramitación , e por tanto, susceptible de
modulacións e alteracións, procédese a emitir Informe Xurídico non obstativo, ( dende a perspectiva formal,
que non sustantiva ) atendendo ao momento procesal, pero condicionado, os anteriores efectos á emenda
das deficiencias advertidas no mesmo, e moi concretamente a recoller no mesmo as razóns e argumentos
xustificativos do apartamento da causa e finalidade publica primordial que se persegue con xustificación dos
fins que se seguen con este proxecto de modificacion do plan, en aras da seguridade xurídica, e corrixindo a
ausencia de motivación advertida.”
Visto que os mesmos emitironse o amparo do art. 60 da Lei 2/16 en conexión có art.83 do mesmo texto
normativo, nos cales establecese o proceder da aprobación do Plan Xeral e o das súas modificacións.
Visto ao art.60.6 da Lei do Solo de Galiza que establece:
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A la vista de tal precepto, pese a que tal enumeración no ten carácter exhaustivo, como o proba a
terminoloxía utilizada, conviremos que non cabe incluír o uso Comercial nin aqueles outros usos de
Locais de Ocio- Espectaculos, ou calquera outro lucrativo como equipamento público, o non atopar
acomodo nos relacionados no artigo de referencia.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

“6. O Concello, previo informe dos servizos técnicos e xurídicos municipais sobre a conformidade do plan
coa lexislación vixente, procederá á súa aprobación inicial, sometendo o documento a información pública
durante un prazo de dous meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos
xornais de maior difusión na provincia”.;
Vista a resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de data 10.10.2017
(2017-E-RC-10233 de 6.11.2017), que declara:
“RESOLUCIÓN
De conformidade coa proposta anterior, resolvo non someter ao procedemento de avaliación ambiental
estratéxica ordinaria a Modificación puntual núm. 3 do Plan Xeral de ordenación municipal do concello
de Tui, relativa ao equipamento denominado E-209 “aduana-policía fronteiriza”
PROPONSE AO ORGANO:
1º - Aprobar inicialmente o proxecto de modificación puntual do PXOM, no ámbito do equipamento E-209-A
“Aduana Policía fronteiriza” A tales efectos sinalar que os documentos sometidos a aprobación inicial
resultan:
.-Documento asinado o 03/07/18 polos arquitectos JOSÉ JAVIER VILLACÉ RODRÍGUEZ e MARTÍN DE
COMINGES CARVALLO e o avogado DIEGO CAPÓN SÁNCHEZ achegado o 04/07/2018
(2018-E-RC-5949) xunto coa solicitude de JAVIER PÉREZ ALVES, como secretario xeral da CÁMARA DE
TUI.
2º.- Someter ditos documentos a información pública por período de 2 meses, con publicación de acordo no
DOGA,e nun xornal de maior difusión da provincia.
3º.- Suspender o outorgamento de licenzas de obras e actividade e de parcelación no ámbito do equipamento
E-209-A “Aduana Policía fronteiriza” PXOM-2011, durante o prazo de 2 anos,dende a adopción do acordo
de aprobación inicial (para o suposto de que as novas determinacións supoñan a modificación da Ordenación
Urbanística vixente);en todo caso esta suspensión extinguirase coa aprobación definitiva da modificación
puntual en proxecto.
4º.- Elevar esta documentación ao órgano competente en materia de urbanismo os efectos que procedan de
aqueles dispostos no art. 60.7 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Toma a palabra o concelleiro Sr. Alonso Álvarez dicindo que ese proxecto a Cámara o
entende bo para o edificio. Recorda que se renunciou ao dereito de adquisición preferente
do concello e foi adquirido pola Cámara de Comercio, e que iso perdeuse por culpa do
Partido Popular, que agora son parte de goberno. Comenta que os informes non son todos
favorables e indica que eles o van apoiar.
A continuación intervén o Sr. Capón Rey dicindo que isto non é unha proposta de Alcaldía,
é unha proposta da Cámara. A continuación sinala que foi unha pena que o concello non
incluira o terreo adxacente na modificación, sobre todo polos usos. Indica o Sr. Capón Rey
que el se vai abster porque hai un familiar de primeiro grao implicado na redacción.
Intervén a Sra. Núñez Méndez dicindo que por parte da Cámara se busca a recuperación do
edificio da Aduana para a dinamización do seu uso.
Intervén o Sr. Cabaleiro González que comenta que tiveron que superar non poucas
dificultades para que isto viñese a aprobación inicial, e que é importante a recuperación e
posta en valor deste edificio, xa que estamos falando dunha edificación nunha zoa
urbanísticamente moi degradada. Engade que se pon a disposición do Alcalde para facer de
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Así mesmo, a tenor do art. 60.8 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro, o concello procederá a solicitar os
demais informes sectoriais preceptivos de conformidade coa lexislación vixente."

interlocutor con quen faga falta para que esa proposta que se remitira dende o concello
acade a sensibilidade dos gobernantes dende Madrid para adecuar esa entrada.
Continúa o Sr. Cabaleiro González indicando que o goberno anterior aprobara a compra do
parking que está enfronte dese edificio, e pregunta se neste ano o goberno fixo algunha
xestión para conquerir ese edificio, que sería a compra por adxudicación directa.
Intervén o Sr. Alcalde e responde que dende o goberno entenden que esta é unha
modificación do plan que ten que dar lugar a unha obra posterior estratéxica. Engade que é
a entrada dos peregrinos que proceden de Portugal a Tui e que está nunhas condición de
bastante deterioro. Comenta que lle consta que se pediu a Fomento unha actuación aí, e
que eles tamén o fixeron e lle remitiron ese proxecto. Respecto do parking indica o
Alcalde que o están vendo, e alude a que os grupos da oposición son os que lle din que non
cumpre a Regra de Gasto, e que ou xestiona mal porque gasta moito ou pouco, e pide que
fixen unha postura e a defendan. Continúa o Sr. Alcalde dicindo que sería interesante ver
que votan, que se cumpra a Regra de Gasto ou que se fagan as cousas.
Intervén o Sr. Prada Álvarez dicindo que se congratulan de que ese edificio esté máis cerca
de rehabilitarse, que é a entrada dos peregrinos e que entende que é boa a rehabilitación da
entrada.
O Sr. Capón Rey intervén dicindo que non entende que ten que ver a Regra de Gasto con
esta compra, e pregunta se ten un informe de Intervención de que afecta.
O Alcalde responde que está explicado no plan económico financeiro.
O Sr. Capón Rey pide ao alcalde que lle conteste agora.
O Sr. Alcalde contesta ao Sr. Capón Rey que cando remate a súa intervención contestaralle.
O Sr. Capón Rey di que hai unha proposta valorando o ben polo Ministerio e que hai un
acordo plenario do remanente de Tesourería.

Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o PEF (Plan Económico Financeiro) detaia unha serie de
medidas nas que hai que dicir ao Ministerio de Facenda qué imos facer para cumprir as
normas do Ministerio, e o argumento fundamental que se inclúe no Plan é a non execución
de parte das dotacións con cargo ao Remanente de Tesourería. Continúa o Alcalde
indicando que o gasto efectivo único que se produciu é a expropiación da rúa Ourense, e
agora pregunta se queren que lle obedezamos ao Ministerio ou non, indicando que el é
partidario de desobedecer parcialmente ao Ministerio, porque se executa o remanente
incumpre.
A continuación o Sr. Alcalde somete a votación o asunto, que resulta aprobado por
dezaseis (16) votos a favor (3 PP, 2 C21, 2 CT, 3 PSdG-PSOE, 2 BNG, 1 de María José
González Pérez de AT, 2 GMixto e 1 de José Prada Álvarez concelleiro non adscrito), cero
(0) votos en contra e unha (1) abstención (de Miguel Angel Capón Rey de AT). En
consecuencia o Pleno da Corporación adopta o seguinte acordo:
1º - Aprobar inicialmente o proxecto de modificación puntual do PXOM, no ámbito do
equipamento E-209-A “Aduana Policía fronteiriza” A tales efectos sinalar que os
documentos sometidos a aprobación inicial resultan:
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Intervén o Sr. Cabaleiro González dicindo que evidentemente o goberno anterior tocou o
remanente de Tesourería, e que os proxectos se fixeron con remanente de Tesourería e iso
foi o que xerou despois o plan económico-financeiro, pero que iso xa está contabilizado.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

.-Documento asinado o 03/07/18 polos arquitectos JOSÉ JAVIER VILLACÉ
RODRÍGUEZ e MARTÍN DE COMINGES CARVALLO e o avogado DIEGO CAPÓN
SÁNCHEZ achegado o 04/07/2018 (2018-E-RC-5949) xunto coa solicitude de JAVIER
PÉREZ ALVES, como secretario xeral da CÁMARA DE TUI.
2º.- Someter ditos documentos a información pública por período de 2 meses, con
publicación de acordo no DOGA,e nun xornal de maior difusión da provincia.
3º.- Suspender o outorgamento de licenzas de obras e actividade e de parcelación no
ámbito do equipamento E-209-A “Aduana Policía fronteiriza” PXOM-2011, durante o
prazo de 2 anos,dende a adopción do acordo de aprobación inicial (para o suposto de que
as novas determinacións supoñan a modificación da Ordenación Urbanística vixente); en
todo caso esta suspensión extinguirase coa aprobación definitiva da modificación puntual
en proxecto.
4º.- Elevar esta documentación ao órgano competente en materia de urbanismo os efectos
que procedan de aqueles dispostos no art. 60.7 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do solo de
Galicia.
Así mesmo, a tenor do art. 60.8 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro, o concello
procederá a solicitar os demais informes sectoriais preceptivos de conformidade coa
lexislación vixente.
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Ás vintetrés horas e cincuenta e seis minutos, polo Sr. Alcalde se levanta a sesión,
estendéndose a presente acta da que eu, Secretaria, dou fe.

