EXCMO. CONCELLO DE TUI

SESIÓN Nº 11/2018

ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
Carlos Vázquez Padín.
CONCELLEIROS/AS
GRUPO MUNICIPAL DO PP
Antonio Castro Negro
Estrella Carmen Muradas Maceira
Yovana Velázquez Torres
GRUPO
MUNICIPAL
DO
PSdG-PSOE
Enrique Cabaleiro González.
María Yolanda Rodríguez Rodríguez
José Ramón Magán Rivera
GRUPO MUNICIPAL C21
Eduardo Freiría Martínez
GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS TUDENSES
Milagros González Monteiro
Andrés Urseira González
GRUPO MUNICIPAL BNG
María Carmen Núñez Méndez.
José Martínez Tato
GRUPO MUNICIPAL
ALTERNATIVA TUDENSE
Miguel Angel Capón Rey
María José González Pérez
GRUPO MIXTO
Laureano Alonso Álvarez
María Jesús da Silva Fernández.

Na Casa do Concello, ás vinte horas e
dous minutos do día dezanove de outubro
de dous mil dezaoito, reúnense os/as
Concelleiros/as que están
a marxe
reseñados/as, baixo a presidencia do
Alcalde-Presidente
Carlos
Vázquez
Padín. Asiste a secretaria do concello
Pilar Fernández Alonso e a interventora
Elisa Marqués Parrilla (que se incorpora
ás 20:04 horas). O obxecto da reunión é
realizar
a
sesión
extraordinaria
previamente convocada para o día da
data e que se celebra en primeira
convocatoria. Adóptanse os acordos que
a continuación se transcriben.

José Prada Álvarez, concelleiro non
adscrito
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Pilar Fernandez Alonso (1 para 1)
Secretaria Xeral
Data de Sinatura: 26/11/2018
HASH: 22058285063db5fe19f00d701f0ce850

BORRADOR ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DO PLENO DO CONCELLO DE TUI (PONTEVEDRA)
CELEBRADA O DÍA 19 DE OUTUBRO DE 2018

Intervén o Sr. Alcalde para indicar que se vai celebrar o pleno extraordinario solicitado pola
oposición.
O concelleiro Sr. Magán Rivera intervén aludindo a unha cuestión de orde, sobre a desconvocatoria
ilegal do anterior pleno.
O Alcalde comenta que entendían que debía estar toda a Corporación, alude a que quen estivera
preparando o pleno a semana pasada fora el e engade que non lle parece de recibo que se tente
aproveitar esa circunstancia.
Ás vinte horas e catro minutos incorpórase á sesión a interventora municipal.
Continúa o Alcalde dicindo que no fondo da cuestión e no que lles debería interesar, pensa que era
preferible que estivera el, por responsabilidade e porque fora el quen preparara o pleno.
Intervén o Sr. Magán Rivera indicando que o que teñen que saber os veciños é que o alcalde e o
alcalde en funcións cometeron unha manifesta ilegalidade a sabendas, e o di a secretaria no seu
informe. Engade que o Alcalde non pode sacar conclusións sobre as nosas intencións.
Intervén o Sr. Alcalde dicindo que o importante é que se celebre o pleno e que estemos en
circunstancias de dar no pleno as maiores explicacións posibles.
Intervén o Sr. Magán Rivera dicindo que o relevante é que se incumpriu a Lei.
O Sr. Alcalde fai unha primeira advertencia ao Sr. Magán Rivera e indícalle que nas cuestións de
orde non hai debate, e que el tamén está incumprindo a Lei.
ORDE DO DÍA
A) PARTE RESOLUTIVA:

Vista a proposta de Alcaldía de data 05/10/2018 do seguinte teor literal:
"PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO: EXPEDIENTE 2649/2017 SOBRE EXPULSIÓN DE CONCELLEIRADO PARTIDO
POLÍTICO ALTERNATIVA POPULAR DE TUI (APTUI), SOLICITUDECON REXISTRO DE
ENTRADA DE 20/09/2018 (Nº 8221) SOBRE O PASE A CONCELLEIRA NON ADSCRITA DA
CONCELLEIRA Mª JESÚS DA SILVA FERNÁNDEZ.
Considerando o escrito con data de rexistro de entrada de 07/11/2017 (nº 10295), de Dna Yolanda
Sousa Fernández en calidade de presidente de Alternativa Popular de Tui (APTUI), no que
comunica a decisión do partido de expulsión de Dna M. Jesús da Silva Fernández da formación
política.
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1.- EXPEDIENTE 2649/2017. PROPOSTA DE ALCALDÍA SOBRE EXPULSIÓN DE
CONCELLEIRA DO PARTIDO POLÍTICO ALTERNATIVO POPULAR DE TUI (APTUI),
SOLICITUDE CON REXISTRO DE ENTRADA DE 20/09/2018 (Nº 8221) SOBRE O PASE A
CONCELLEIRA NON ADSCRITA DA CONCELLEIRA MARÍA JESÚS DA SILVA
FERNÁNDEZ.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Considerando o requerimento de data 10/11/2017 de secretaría polo que se require ao
representante do partido político ALTERNATIVA POPULAR DE TUI (APTUI) “para que, nun
prazo non superior a diez días, presente cantos documentos estime convintes para acreditar que a
expulsión se comunica polo representante legal da formación política que presentou a candidatura,
e que a decisión de expulsión foi adoptada por órgano competente, a través do procedemento
establecido e mediante decisión motivada. A tales efectos se fai constar que o Art. 3 da LO 6/2002,
de 27 de xuño, de Partidos Políticos alude á necesidade de procedementos contradictorios e á
audiencia da interesada nos termos expostos (o que resulta asemesmo da aplicación da doctrina do
TS antes citada).”
Considerando que dito requerimento de secretaría foi notificado con data 17/11/2017, e
considerando que con data de rexistro de entrada de 24/11/2017 (nº 10831), Dna Yolanda Sousa
Fernández en calidade de presidente de Alternativa Popular de Tui (APTUI), presenta escrito no
que entre outros aspectos alude a que “..../... De tal forma, y no pudiendo dar cumplimientoalplazo
de contestación alrequerimientorecogido en el oficio recibido, la documentación solicitada será
aportada a la mayorbrevedad. En todo caso se quieredejar constancia expresa de la voluntad de
esta parte para subsanarcualquier defecto formal que pudiere haberse cometido, expresando que
cuenta con legitimidad suficiente para la decisión adoptada.”.
Considerando que transcorrido o prazo concedido no requerimento de secretaría de data
10/11/2017 non se acreditou o requerido
Considerando o informe emitido pola secretaria de data 05/12/2017, dacordo co solicitado en
acordo plenario de data 30/11/2017, no punto Mocións de urxencia/Moción invoce presentada á
vista do escrito con data de rexistro de entrada de 07/11/2017 (nº 10295) de expulsión de
concelleira de partido político, no senso de “Instar a que a secretaria emita un informe sobre a
situación legal do Grupo Mixto no Concello.”

“…/… - Dada a documentación obrante no expediente 2649/2017 á data actual, considerar que
non procede a toma de razón polo Pleno da condición da concelleira Mª Jesús da Silva Fernández
como concelleira non adscrita, por non resultar acreditados os requisitos esenciais (formalidades
extrínsecas) sinalados pola xurisprudencia do TS (sentenzas de 02/03/1982 e 28/12/1984 entre
outras), ao non resultar acreditado que o acordo fose adoptado por órgano competente con arreglo
ao procedemento establecido (ou como mínimo con audiencia da interesada), do que resulta que o
Grupo Mixto continúa integrado na actualidade por dous concelleiros, dado que dacordo co
disposto no artigo 74.4 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da Administración Local de
Galicia: “Se integrarán, en todo caso, no grupo mixto os membros dos partidos políticos,
federacións, coalicións ou agrupacións que non houbesen obtido un mínimo de dous escaños”,
como resulta ser o caso dos partidos de Son de Tui e APTUI.”
Considerando a solicitude con data de rexistro de entrada do 20/09/2018 (nº 8221), de Dna
Yolanda Sousa Fernández en calidade de presidente de Alternativa Popular de Tui (APTUI), na que
se recolle: “ .../... por medio del presente y cumpliendo lo acordado en reunión celebrada el 18 de
Septiembre del 2018, con el único punto del día: pase al grupo de no adscritos de la Sra. María
Jesús da Silva Fernández.
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Considerando o acordo adoptado en sesión plenaria de data 12/12/2017, do teor:

SOLICITA: Que teniendo presentado el 6 de noviembre de 2017 escrito y auto judicial el cual
aportamos copia, se efectúe por parte de quien corresponda en este ayuntamiento la petición
formulada.”
E considerando o auto do XULGADO 1A E INSTRUCIÓN N.3 de data 20/08/2018, adxunto á
solicitude con data de rexistro de entrada do 20/09/2018 (nº 8221) anteriormente citada.
Tendo en consideración o oficio de secretaría de requerimento de documentación de data
22/09/2018, que entre outros aspectos recolle: “…/… - Considerando que entre a documentación
aportada coa solicitude con rexistro de entrada do 20/09/2018 non figura o acordado na reunión
celebrada o 18/09/2018 a que se refiredito escrito de solicitude; e considerando que da
documentación aportada non resulta acreditado o cumprimento do requerido segundo oficio de
data 10/11/2017, sen que se entenda que o auto do Xulgado de 1ª INST. E INSTRUCIÓN de data
20/08/2018 implique que xa non resulta procedente a acreditación do requerido, tendo en conta
que en dito auto se sinala que, con independencia de si houbo irregularidades formales na toma do
acordo de expulsión, non resulta debidamente xustificada a perpetración do delito de falsedade
documental que deu motivo á formación da causa.
Dacordo co exposto, pola presente se require ao representante do partido político ALTERNATIVA
POPULAR DE TUI (APTUI) para que, nun prazo non superior a diez días, presente cantos
documentos estime convintes para acreditar que a expulsión se comunica polo representante legal
da formación política que presentou a candidatura, e que a decisión de expulsión foi adoptada por
órgano competente, a través do procedemento establecido e mediante decisión motivada. A tales
efectos se fai constar que o Art. 3 da LO 6/2002, de 27 de xuño, de Partidos Políticos alude á
necesidade de procedementos contradictorios e á audiencia da interesada nos termos expostos (o
que resulta asemesmo da aplicación da doctrina do TS antes citada).”
Considerando que dito requerimentose notificou con data 24/09/2018.

Considerando a documentación aportada por Dna Yolanda Sousa Fernández con data de rexistro
de entrada do 03/10/2018 (nº 8639).
Considerando o informe complementario de secretaría de data 05/10/2018.
Tendo en consideración o disposto na normativa de aplicación, en especial no artigo 73.3 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), artigo 3.2 s) da Lei
Orgánica 6/2002, de 27 de xuño, de Partidos Políticos (LOPP), artigo 23 da Constitución española
e RD 2568/1986, de 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de Organización e
Funcionamento.
Entendendo que a normativa de aplicación debe interpretarse á luz da doutrina xurisprudencial
que atinxe á materia exposta, e considerando a xurisprudencia do Tribunal Supremo que a
continuación se relaciona:
-- Sentencia do Tribunal Supremo nº 7/2000, Sala 1ª, do Civil, de 14 de enero, que en relación
coa expulsión dun membro dunha Coalición, sinalou (F.J. Tercero):
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Considerando o informe emitido pola secretaria de data 26/09/2018.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

"(...) Hay que partir de la base de que IU-CA carecía, en la fecha de los hechos de autos, de
normas estatutarias que determinasen las causas de separación o expulsión de los miembros
de la coalición, pero esto no debe, en principio, implicar que no puedan ser separados o
expulsados los asociados, miembros o militantes de la coalición, si los mismosincurren en
alguna posición, aunque no previamente determinada como falta, que haga incompatible su
conducta con la actuación política de la coalición, o con su ideario, pero estas cuestiones,
deben ventilarse en un procedimientodonde se guarden las garantías, en orden a obtener un
acuerdo conforme con el Estado Democrático de Derecho articulado en la Constituciónque,
en este supuesto, no se han cumplido, en orden a la desvinculación o expulsión de la militancia
de la concejal señora B. B. de IU-CA, como se ha expuesto más arriba…./…".

-- Na mesma liña se pronuncia a Sentencia do Tribunal Supremo de data 28 de decembro de
1984, Sala de lo Contencioso-administrativo, na que se recolle: "(....) teniendo en cuenta la
doctrina sentada en la sentencia ya citada del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1982
según la cual ante la comunicación de un partido político a una Corporación local dando
cuenta de la pérdida de la condición de miembro del mismo de una persona que ostenta un
cargo electivo municipal, el órgano plenario de la Corporación está obligado a calificar o
examinar si se dan los requisitos esenciales (formalidades extrínsecas) que aparentemente
legitiman la decisión de baja, puesal menos deben quedar acreditados que éstafue adoptada
por el órgano competente, a través del procedimiento establecido y mediante decisión
motivada...".
Considerando asemesmo que a Corporación non pode entrar no exame da legalidade sustantiva do
acordo adoptado por un partido político ou coalición política acerca da expulsión do concelleiro,
pero que dacordo co exposto a entidade local debe examinar se se dan os requisitos esenciais
(formalidades extrínsecas) que aparentemente lexitiman a decisión de expulsión, comprobando que
o acordo foi adoptado polo órgano competente, a través do procedemento establecido e mediante
decisión motivada, non banstando unha mera comunicacióndacordo coa xurisprudencia indicada.
Considerando que o informe de secretaría de data 26/09/2018 alude a que “ .../... A xuizo de quen
suscribe e como se recolle no oficio de secretaría de requerimento de documentación de data
22/09/2018, da documentación aportada xunto coa solicitude con data de rexistro de entrada do
20/09/2018 (nº 8221) non resulta acreditado o cumprimento do requerido segundo oficio de data
10/11/2017, sen que se entenda que o auto do Xulgado de 1ª INST. E INSTRUCIÓN de data
20/08/2018 implique que xa non resulta procedente a acreditación do requerido, tendo en conta
que en dito auto se sinala que, con independencia de si houbo irregularidades formales na toma do
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-- Sentencia do Tribunal supremo de 2 de marzo de 1982, (Sala de lo
Contencioso-administrativo), que sinala, en relación co alcance da competencia dunha
Corporación Local respecto dun Acuerdo de expulsión dun membro polo Partido Político,
queo Pleno da Corporación "(...) está obligado a calificar o examinar si se dan los
requisitos-presupuestosesenciales (formalidades extrínsecas) que aparentemente legitiman la
decisión interesada, puesal menos deben quedar acreditados que la decisión de expulsión o
baja del partido fue adoptada por el órgano competente, a través del procedimiento
establecido y mediante decisión motivada, no bastando una mera comunicación, ya que de
ser así la Corporación al acordar el cese carece de datos suficientes para incorporar a su acto
de cese que como se ha dicho no es de mera ejecución sino, al contrario, un acto principal y
definitivo y que al afectar a los derechos de una persona ha de ser motivado...·"

acordo de expulsión, non resulta debidamente xustificada a perpetración do delito de falsedade
documental que deu motivo á formación da causa.
En consecuencia co exposto, no suposto actual e cos antecedentes de que se dispón sinalados no
presente informe, non resultarían acreditados os requisitos esenciais (formalidades extrínsecas)
sinalados pola xurisprudencia do TS (sentenzas de 02/03/1982 e 28/12/1984 entre outras) e xa
expostos con anterioridade; así non resulta acreditado que o acordo fose adoptado con arreglo ao
procedemento establecido (ou como mínimo con audiencia da interesada), polo que a xuizo de quen
suscribe e dos antecedentes citados dos que se dispón non procedería a toma en consideración da
concelleira como concelleira non adscrita, e elo mentres non resulten acreditadas as formalidades
extrínsecas aparentemente lexitimadoras da expulsión anteriormente expostas ás que alude a
doctrina do TS..../...”
Considerando que o informe de secretaría de data 05/10/2018 alude a que “.../...- A xuizo de quen
suscribe, da documentación aportada por Dna Yolanda Sousa Fernández con data de rexistro de
entrada do 03/10/2018 (nº 8639) e cos antecedentes de que se dispón sinalados no presente
informe, á data actual non resultarían acreditados os requisitos esenciais (formalidades
extrínsecas) sinalados pola xurisprudencia do TS (sentenzas de 02/03/1982 e 28/12/1984 entre
outras) e xa expostos con anterioridade, así non resulta acreditado que o acordo fose adoptado con
arreglo ao procedemento establecido ou como mínimo con audiencia da interesada, polo que a
xuizo de quen suscribe e dos antecedentes citados dos que se dispón non procedería a toma en
consideración da concelleira como concelleira non adscrita. .../...”

- Dada a documentación obrante no expediente 2649/2017 á data actual, entre a que se inclúe a
solicitude con rexistro de entrada do 20/09/2018 (nº 8221) e o auto adxunto do Xulgado de 1ª Inst.
e Instrución nº 3 de data 20/08/2018, así como a documentación aportada con data de rexistro de
entrada de 03/10/2018 (nº 8639),considerar que non procede a toma de razón polo Pleno da
condición da concelleira Mª Jesús da Silva Fernández como concelleira non adscrita, por non
resultar acreditados os requisitos esenciais (formalidades extrínsecas) sinalados pola
xurisprudencia do TS (sentenzas de 02/03/1982 e 28/12/1984 entre outras), ao non resultar
acreditado que o acordo fose adoptado con arreglo ao procedemento establecido ou como mínimo
con audiencia da interesada."
A continuación toma a palabra o Sr. Prada Álvarez e comenta que é a primeira vez que ven un
punto semellante a un pleno municipal, e que el cre que o informe da secretaria clarifica bastante o
que ocorre con este punto. Alude a que isto comezou o 7 de novembro de 2017, cando Yolanda
Sousa comunica a decisión de expulsión do partido, e que a partir de aí a secretaria require
documentación, APTUI di que a documentación está en mans da concelleira, hai un acordo de
pleno para que a secretaria emita un informe e tras elo a secretaria informa que considera non
procede a toma de razón como non adscrito, porque non resultan acreditados os requisitos esenciais
a que se refire o TS. A partir de aí hai rifirrafes e a concelleira denuncia que non é expulsada
legalmente, e o último que encontramos é a denuncia de falsificación de documentos e o xulgado
non detecta tal falsedade.
Continúa o Sr. Prada indicando que unha cousa que comezou en Secretaría ven agora a decisión do
Pleno, e que entende que isto é un tema xurídico e non sabe por qué o concello ten que tomar unha
decisión. Engade que pensa que a secretaria ou o xulgado debeu solucionar a cuestión e pregunta
que pintan eles neste punto.
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En consecuencia co exposto e coa motivación recollida na parte expositiva da presente proposta e
nos informes de secretaría de datas05/12/2017, 26/09/2018 e 05/10/2018, PROPONSE AO
PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Continúa o concelleiro dicindo que a secretaria di que non procede, e pregunta entón qué ten que
dicir o Pleno. Comentarlle á Sra. Da Silva que non sabe que gaña o concello porque esté de
concelleira nun grupo ou en non adscritos, pero que cando non te queren nun grupo o mellor que
podes facer é apartarte e que aí se queden.
A continuación intervén o Sr. Alonso Álvarez dicindo que el cre que non procede votación, que é
aplicar o art. 73 do ROF e que a concelleira pase a non adscritos. Engade que pensa que non ten
que pronunciarse o Pleno porque pode ter unha deriva complicada para os concelleiros da
Corporación que voten.
A continuación intervén o concelleiro Sr. Capón Rey dicindo que están ante unha votación política,
non xurídica, porque a secretaria di que necesita pronunciamento do Pleno. Se o Pleno toma razón
como non adscrito non hai ilegalidade. Engade que eles van a votar que se tome razón porque creen
que debe ser concelleira non adscrita igual que o é o Sr. Prada.

A continuación intervén o Sr. Cabaleiro González dicindo que, como di o Sr. Prada Álvarez, é a
primeira vez que ven un punto así a un Pleno. Engade que concordarán con él moitos en que
asistimos a cousas que non aconteceron antes neste ou noutro concello. Alude a que non procedía
engadir este punto a un pleno extraordinario por unha chamada telefónica, e indica que polo menos
puideron convocar unha Xunta de Portavoces para incluír este punto no Pleno extraordinario.
Comenta que para nós onde estea a Sra. Da Silva impórtanos pouco ou nada, xa que isto é unha
guerra política entre unha concelleira e o seu partido, e que nós teñamos que pronunciarnos
parécenos un despropósito. Engade que cando se presentou a expulsión debeuse tomar razón en
Pleno, como concelleira non adscrita, pero o concello asumiu unha postura de defensa de parte da
concelleira que non procede.
Engade que o auto penal, se ben non se pronuncia sobre o fondo, di que non hai falsedade
documental, e sinala que, nestes intres, máis de seis meses despois, non se nos pode pasar a
responsabilidade de decidir sobre algo que non nos corresponde.
Alude a que o máis importante é que a concelleira de Urbanismo neste intre está ausente da súa
responsabilidade en Urbanismo, máis cando pretende unha auditoría do departamento, e a que a
responsabilidade de todo isto é dos que están aí no goberno, de ter levado a esta situación á
Corporación e de dar este espectáculo bochornoso.
Intervén a concelleira Sra. Da Silva Fernández dicindo que o partido comunicoulle un burofax que
lle imputaba que a documentación do partido a tiña ela, e non era así, estaba no lugar en que se
facían as reunións extraoficiais. Comenta que non é agora te quito e agora te poño, e que para
expulsar hai que seguir un proceso e a mín nunca me comunicaron nada. Comenta que hai un auto,
non unha sentenza, e que non é firme, e ese auto di que non hai indicios de delito pero tamén deixa
patente a existencia de irregularidades administrativas.
Engade que cando haxa unha resolución axustada a dereito ela non ten problema en ir a non
adscritos, e sinala que o Sr. Prada Álvarez era unha situación diferente, porque abandonou el, pero
ela non vai a irse voluntariamente.
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Intervén a concelleira Sra. Núñez Méndez e comenta que a Sra. Da Silva falou de tinglado político
e isto é un tinglado. Comenta que se fixera un acordo para sacar ao anterior goberno do poder.
Engade que a Sra. Da Silva foi expulsada e ao mesmo tempo ela recoñeceu que se afiliou ao PP.
Continúa a intervención indicando que a Sra. Da Silva non representa ao partido APTUI, e que ter
que decidilo nós ou non non nos parece adecuado.

Comenta que agora non lles importa pero que nun principio foi o Sr. Laureano Alonso o que se
erixiu como defensor de APTUI. Alude a que o Sr. Alonso usou termos como tránsfuga, e sinala
que ela sempre seguiu as directrices do partido, o que pasa e que o elemento a colocar aquí non era
a Sra. da Silva, era outro.
Toma a palabra o Sr. Alcalde dicindo que non está claro que o procedemento fora o establecido e
que se usase un procedemento contraditorio coa audiencia da interesada. Engade que hai una Lei de
partidos e a expulsión ten que ser conforme a dereito. No informe da Secretaria di que o Pleno ten
que pronunciarse, e sinala que él tampouco está moi dacordo en que se teña que votar isto, pero hai
o informe da Secretaria.
Engade que se se acreditase a audiencia de forma fehaciente, tomaríase como non adscrita de forma
inmediata. Sinala que é unha realidade política un pouco grotesca e alude a señores que recolleron
un carnét dun partido político o 27/04, con fotos, e pretenden expulsar con posterioridade a esa data
de outro partido a outra persoa. Comenta que isto ten unha lectura política e xurídica, porque todo é
un absurdo e a pretensión deses grupos era integrarse no PP. Continúa o Alcalde indicando que
todo isto é desagradable e non é positivo nin gratificante, e que a postura do goberno é votar a
favor da proposta do Alcalde.
Intervén agora o Sr. Prada Álvarez dicindo que o punto é o punto máis esperpéntico de moitos
anos, cando a concelleira manifestou públicamente que pertencía ao PP. Engade que non sabe
porqué teñen que aguantar isto os cidadáns de Tui, e que é un problema particular da concelleira co
seu grupo político. Sinala que lle da impresión de que é un acto de orgullo que non a leva a ningún
lado.
Toma a palabra o Sr. Alonso Álvarez e di que pensa que non se debería debatir este punto nin
votalo. Engade que él non o vai votar porque non teñen que pronunciarse eles nin decidir. Di que
cree que o correcto é que a Secretaria de conta do que pasou e nada máis.

Intervén o Sr. Cabaleiro González e comenta que é unha realidade grotesca e é grotesco que se
traía a pleno. Pregunta porqué o trae a pleno
Responde o Sr. Alcalde que porque entende a Secretaria que hai que traelo, se ben eu tamén era
partidario de que non debería votarse.
O Sr. Cabaleiro González di que incluso lle pedimos ao Alcalde que vostede o retire, e sinala que
eles non van votalo. Engade que pensa que alguén quixo salvar a súa responsabilidade e levalo a
pleno para que o pleno decida, e se se fai en contra da secretaria os concelleiros poderían ter
responsabilidade, e nós non imos asumir responsabilidades de terceiros.
Toma a palabra o Sr. Capón Rey e propón que quede sobre a mesa.
O Sr. Alcalde somete a votación a petición de que o asunto quede sobre a mesa, arroxando a votación o
seguinte resultado: nove (9) votos a favor de que o asunto quede sobre a mesa (3 do PSdG-PSOE, 2 do
BNG, 2 de AT, 1 do concelleiro non adscrito José Prada Álvarez e 1 de Laureano Alonso Álvarez do
GMixto), cero (0) abstencións e oito (8) votos en contra (3 do PP, 2 de C21, 2 de Ciudadanos Tudenses e 1
de Mª Jesús da Silva do GMixto). En consecuencia coa votación o asunto queda sobre a mesa.
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Intervén o Sr. Capón Rey e lle pregunta ao Sr. Alcalde se dixo que o informe di que a expulsión é
ilegal, porque non di iso.
O Sr. Alcalde di que dixo que o cuestiona.
O Sr. Capón Rey di que eles tomarán razón do pase a non adscritos.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

2.- DEBATE E APROBACIÓN SE PROCEDE PARA EXECUCIÓN DE TODOS E CADA UN DOS
PROXECTOS APROBADOS NAS SESIÓNS PLENARIAS DE 30 DE MARZO DE 2017, PUNTO 1º,
EXPTE. CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 2/2017 FINANCIADO CON RLT PARA GASTOS
XERAIS, POR 697.175,72 . OS APROBADOS EN SESIÓN PLENARIA, EXPTE. CRÉDITO
EXTRAORDINARIO 5/2017 DE RLT PARA GASTOS XERAIS, POR 925.025,23. SE EXECUTEN
CUMPRINDO O APROBADO EN VIRTUDE DOS PROXECTOS PRESENTADOS NESE INTRE E
IMPORTE ESTABLECIDO.
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Visto o escrito de solicitude de Pleno extraordinario, con data de rexistro de entrada de 02/10/2018, que se
transcribe a continuación:
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EXCMO. CONCELLO DE TUI

Intervén o Sr. Alonso Álvarez recordando que hoxe se cumpren 367 días da moción e se demostra que a
moción foi un fracaso. Comenta que o goberno anterior consensuou unha serie de proxectos coa oposición, e
que a moción de censura foi en outubro e dende outubro non se fixo nada. Alude a que a máquina de pintado
non se adquiriu, a que en Casal Aboy o goberno acaba de facer unha obra ilegal sen informes, a que
tampouco se adquiriu o recinto aduaneiro, ou a que, no ensanche Sambade-Malvas, había un acordo ca
Comunidade de Montes e o Alcalde votou abaixo ese acordo porque dixo que era caro. Ningunha desas
obras está iniciada nin se ten previsión de cando se vai levar a cabo.
Engade que respecto do centro de piragüismo o goberno leva 3 meses de brazos cruzados, e o Alcalde
votoulle a culpa a Costas e dixo que Costas era do PSOE supoñendo un obstáculo. Continúa o concelleiro
indicando que esa é a realidade do expediente, que o Sr. Alcalde non se entera, e engade que ten o problema
engadido de que a concelleira de Urbanismo nunca está en Tui e só ven ás Xuntas de Goberno os luns pola
mañá. Continúa o Sr. Alonso Álvarez dicindo que o departamento de Contratación é un caos peor que en
Urbanismo e que non fala doutros departamentos porque o Alcalde levou á crispación e á confrontación en
todos os departamentos. Engade que o mellor que podía facer é pedir desculpas aos cidadáns polo auténtico
escándalo que levamos sufrindo 367 días.
O Sr. Capón Rey toma a palabra e di que a maioría destas obras vostedes as votaron (a do Kayak non).
Engade que él ten un interese especial na adquisición da máquina de pintado, e que os problemas pequenos
téñense que resolver con medios propios e a compra desa máquina leva engadida a formación do persoal.
Continúa o Sr. Capón Rey indicando que, respecto do anteproxecto do parking, facer unha presentación e na
presentación dicir o alcalde que a traseira da Área Panorámica iso se vai a facer despois do parking, pregunta
qué quer dicir iso, que na concesión do parking non entra a praza e que a praza vaise facer a posteriori
polo concello. Engade que e elo a pesar do feito de que hai una parte dos terreos que son da Xunta, e
sinala que aí si que era preciso un concurso de ideas para a ordenación de toda a zona, incluído o parking.

Intervén agora a Sra. Núñez Méndez e comenta que estes son os proxectos de marzo e de xullo de 2017, e
que dende a moción de censura non se sabe nada deles. Alude a que a estrada de Sambade-Malvas tentouse
meter no plan concellos do 2013 e a que é unha obra cada vez máis necesaria. Engade que a rotonda de
Alfonso I tamén é necesaria pola seguridade viaria, que a reconstrución do muro dos xardíns de Troncoso
tamén é urxente, e que tamén é urxente pola seguridade a reforma do edificio de Camilo José Cela.
Respecto do proxecto para a renovación da iluminación do casco histórico, comenta que eles fixéranno en
tres fases porque estaba vinculado ao plan 2013-2016, e por iso se plantexaron a primeira intervención para
non complicalo, e engade que agora o prazo ampliouse a 2019 e que se perden esta subvención se perden as
subvencións de vivendas particulares.
En relación coa humanización na rúa Casal Aboy sinala que o peón era o protagonista e o coche pasaba a
segundo plano, e que no que se acaba de facer o vehículo é o protagonista.
Respecto da compra do recinto aduaneiro sinala que entenden que o valor dese espazo é a súa ubicación e
que teñen que tentar que sexa atractivo, e sendo ambiciosos habería que reclamar a fomento a humanización
da Avda. de Portugal.
Continúa a súa intervención a Sra. Núñez Méndez indicando que o centro de piragüismo é unha inversión
grande, pero é un proxecto ambicioso para un lugar sensible. Engade que a máquina de pintado para rúas
suporía un aforro para o concello. Remata a súa intervención a concelleira indicando que quería algunha
explicación de porqué non se fixo nada e preguntando qué alternativas se plantexan.
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O Sr. Alcalde dille ao Sr. Capón Rey que se ciña ao punto da orde do día, ao que o Sr. Capón Rey responde
que está na orde do día e que o Alcalde é un home de pouca fe.
Continúa a intervención o Sr. Capón Rey indicando que, respecto da humanización de Casal Aboy, non saben
o lío que se monta cando un quere aparcar. Engade que a adquisición do recinto aduanero xa debería estar
feita, que é contactar alí, e que por 47.000 € está moi ven. Comenta que tamén estaría a renovación do
alumeado do casco vello, o ensanche de Sambade-Malvas, etc, e que o que está claro é que a vontade do
goberno é non facer nada do que houbese proxectado o goberno anterior. Apunta que o parking é unha
cuestión plenaria, non é unha decisión do Alcalde.

Intervén o Sr. Alcalde e di que hai que contextualizar o momento en que se levaron estas iniciativas a pleno,
no último treito da súa parte de mandato. Engade que o mandato comezou en xuño de 2015 e que ata ese
momento transcurriran case 2 anos ata a primeira iniciativa e máis de dous anos ata a segunda. Comenta que
levan isto adiante cando sabían que había posibilidades de que non continuasen no goberno, e engade que a
maioría destes expedientes están collidos con pinzas, sen un proxecto de execución senón cunha memoria.
Alude a que estes expedientes estaban nun estado moi inicial e a que no noso goberno o que se fixo foi
avanzar na tramitación de practicamente todos eles.
Continúa a intervención o Alcalde indicando que de outubro de 2015 a outubro de 2017, necesitaron dous
anos para aprobar as expropiacións de único proxecto con cargo ao remanente que tiñan que xestionar. E
engade que eles non teñen un proxecto, teñen sobre unha ducia, e que isto pon de manifesto que as
tramitacións na Administración son lentas e farragosas.
Comenta que o principal motivo para aprazar o pleno foi explicar como están estas cuestións.
Alude a que a máquina de pintado, por indicacións do concelleiro de obras, non se tramitou, engadindo que a
máquina é complexa e require moito mantemento e decidiuse que non merece a pena.
Respecto dos demáis, sinala que en todos se fixeron cousas para avanzar, porque hai un acordo plenario que
hai que cumplir e que na maioría nós apoiamos.
En canto a glorieta do Alfonso I en Guillarei, comenta que a necesidade de axustar os muros ao PXOM
complica a cuestión, e quizais haxa que avanzar vía expropiación.
Da reconstrución do muro dos Xardíns de Troncoso di que está adxudicado o proxecto e están agardando o
permiso de Patrimonio para a realización de catas.
Da pasarela peonil do Louro, vostedes deran instrucións de paralizar e tentar negociar. Engade que se deron
instrucións por el para para expropiar esa finca de kiwis.
Da reforma da nave na rúa de Camilo José Cela comenta que en poucos días comezará a desmontaxe da
cuberta para valorar que parte se pode aproveitar, engadindo que a falta desa peritaxe non se podería
continuar.
Prosegue o S.r Alcalde indicando que o anteproxecto de parking está adxudicado e tentarase traer a pleno a
licitación nos vindeiros meses.
Respecto da humanización da rúa de Casal Aboy comenta o Alcalde que eles fixeron unha actuación
provisional na rúa, e que antes dela incluso se lle contratou a ese arquitecto un proxecto. Engade que non é
suficiente unha memoria e que se encargou o proxecto que non existía, xa que o que existía era un
anteproxecto.
Da reforma do clube náutico sinala o Alcalde que o goberno anterior deixara unha memoria, e que o goberno
actual encargou o proxecto e temos as autorizacións, polo que en canto se teña o PEPCHA poderase avanzar
na súa execución.
Da adquisición do recinto aduaneiro indica o Alcalde que pediron ao Ministerio que actualizara as
cantidades, e sinala que espera que se poida facer nos meses que quedan.
Respecto da renovación do alumeado do casco histórico sinala o Alcalde que se prevía nas memorias a
substitución de farois de forxa por farois de aluminio, e que non creen que Patrimonio o autorizara. Engade
que encargaron a un enxeñeiro eléctrico que faga un proxecto en condicións, porque eses proxectos que
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Agora toma a palabra o Sr. Cabaleiro González para dicir que cando chegaron ao goberno a nivel de
proxectos non había nada, só a rúa Ourense na zona sur e un estudo ou memoria do parking soterrado na
Área Panorámica e o acondicionamento en superficie. Comenta que dado que había un remanente de
tesourería importante, entendemos que era responsabilidade do goberno elaborar e impulsar unha serie de
proxectos. Alude a que do PXOM non se fixera ningún proxecto de desenvolvemento do PXOM, cando é
unha cuestión de necesidade, e se persoas afectadas esixen responsabilidades civís por non desenvolver o
PXOM as arcas do concello ían verse afectadas. En canto á humanización de Casal Aboy, comenta que foi a
posteriori de mandar o proxecto ao plan HURBE da Xunta (que a forma de adxudicación é bastante irregular
por entrada de proxectos e chamado aos concellos da súa cor). Engade que dado que son vostedes do PP lles
estraña que non presentasen proxectos ao plan HURBE.
Continúa o Sr. Cabaleiro indicando que no remanente meteron as iniciativas que entenderon máis urxentes, e
que ese remanente de tesourería aprobouse en tres sesións plenarias diferentes.
Comenta que con este pleno non pretenden que o Alcalde renda contas de porqué executou ou non, xa que
son conscientes de que non executou nada, pero querían saber en qué estado están os proxectos.
Respecto da reforma do centro de piragüismo, sinala o Sr. Cabaleiro que o Alcalde os acusara de clientelismo
ideolóxico, e engade que é vergoñoso que unha das maiores bandeiras de Tui teña unhas instalacións
lamentables.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

había eran inexecutables e están agora encargados a un especialista, porque é fundamental que os proxectos
estean ben. Continúa indicando que non teñen sentido moitos proxectos (máis dos que se poden executar) se
non están ben, sendo necesario encargalos a profesionais solventes para non ter problemas.
Respecto do ensanche da estrada Sambade-Malvas indica o Alcalde que o proxecto inicial é de 2008 e que os
intentos posteriores foron baseados nese proxecto de 2008, que foi previo á aprobación do PXOM de 2011 e
contrario ao PXOM de 2011, e que polo tanto ese proxecto non se pode executar. Continúa indicando que o
seu goberno encargou a un enxeñeiro de camiños que faga un proxecto acorde ao PXOM, e que despois
falarase coa Comunidades de Montes a ver que solucións se poden atopar.
Respecto da reforma do centro de Piragüismo Quique Míguez o que había tamén era un anteproxecto, que
non se pode executar, e encargouse o proxecto aos mesmos proxectistas para ser continuista e acelerar a
realización. Agora está en tramitacións sectoriais, e nestas últimas semanas os proxectistas presentaron unhas
alegacións para tentar salvar o escollo na Consellería de Medio Ambiente.
Engade o alcalde que nunca tivo intención de frear nada, come ven, e que pensa que a seguinte corporación
estará en condicións de executar a maior parte deles.
Intervén agora o sr. Alonso Álvarez e di que leva 15 minutos impávido escoitando un discurso que lle parece
unha fábula para nenos con final feliz. Engade que o que acaba de dicir nin o cre nin vostede e téntanos
convencer das vontades da súa xestión. Comenta que él ven aquí e fala cos funcionarios, que estivo en
contratación cunha persoa que vai ser candidato e rival seu, e que aquí hai dúas ou tres cousas que teñen
unhas providencias desta semana, tres nesta semana, e ven contar aquí non sei que. Alude a que o Alcalde
reuníuse coa Comunidade de Malvas pola estrada de Sambade e díxolle que era moi cara, iso é o que lledixo.

O Sr. Alonso Álvarez continúa a súa intervención indicando que o Alcalde conta unha sarta de cousas falsas,
que non fixo nada e están os expedientes. Comenta que cando o Alcalde desconvocou o pleno, se tiña unha
viaxe e volvía o domingo, tiña moito tempo para traballar o pleno do domingo ao luns. Continúa a
intervención indicando que os veciños de Tui demandan obras que están aquí e que o Alcalde leva un ano sen
facer nada. Engade que estas obras asociadas ao remanente teñen un periodo para executarse, que a compra
do recinto da Aduana se fai con vontade política e nun mes está resolto. Alude a que el soubo que había unha
moción de censura o 02/10/2017 e ata o 17/10 estivo traballando, e pregunta qué leva feito o Alcalde, que
está cruzado de brazos, a velas vir e votándolle a culpa aos funcionarios. Engade que hai que organizar o
traballo e traballar, e contar cun equipo, e vostede non traballa.
Continúa a intervención indicando que do proxecto de humanización de Casal Aboy había un proxecto de
300.000 € para facer unha rúa dignísima e vostedes optaron por algo ilegal, modificando o planeamento e sen
informes da policía e hai dous pasos de peóns que son un escándalo.
Pregunta ao Alcalde se se cre o que acaba de dicir, e comenta que espera que os cidadáns o poñan no seu sitio
porque o merece.
Toma a palabra o Sr. Capón Rey e diríxese ao Sr. Alcalde e dille que di que encarga os proxectos a
especialistas, como se poidera ser doutra forma. Engade que sen embargo o Sr. Castro Negro debe ser
especialista en máquinas de pintura. Pregunta cómo se atreve a dicir que son de complexidade, e sinala que
isto foi encargado a unha empresa que se dedica a isto e hai un estudo feito por unha empresa que ten persoal
cualificado. Engade que non se compra por non facer algo que estaba establecido polo anterior goberno, e
apunta que non custa nada porque falamos de 32.000€. Pregunta qué son os individuos que pintan cos esas
máquinas, enxeñeiros?.
A continuación alude a que o Alcalde dixo que tardaron na expropiación da rúa Ourense 2 anos. Comenta
que o Alcalde dixo hoxe que para o parking se necestian dous anos, e non hai expropiacións, e alude a que
unha expropiación é un procedemento complexo e que ademáis non falabamos dunha expropiación calquera,
xa que se expropiaban vivendas e negocios. Falamos por non estar calados.
Segue a intervención do Sr. Capón Rey e, respecto do centro de piragüismo Quique Míguez, di que as
opinións manifestadas aquí foron claras e que o Alcalde chegou a chamalos para rebaixar o importe da
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Responde o alcalde que iso é mentira.

adxudicación. Engade que o Alcalde quería dar a entender que ese orzamento estaba inflado e non era así, ese
proxecto estaba feito por uns especialistas e non se pode poñer en dúbida o seu traballo.

Intervén o Sr. Cabaleiro González que di que comparte o dito pola Sra. Núñez Méndez de que de que foron
presentados á metade do mandato. Engade que non necesita vir preguntar por estes proxectos porque sabe
como están cada un deles. Comenta que da adquisición da máquina de pintado o Alcalde dixo que o Sr.
Castro Negro desvota comprar esa máquina, e pregunta se é certo.
Responde o Sr. Antonio Castro que si e que lle quere explicar por que.
O Sr. Cabaleiro comenta que xa o explica el, e di que non vai comprar unha máquina que non lle vai dar uso
porque, por primeira vez, a maioría dos traballos que antes se facían aquí por persoal de aquí, agora estase
externalizando todo, incluso as obras de mero mantemento. Engade que despois as empresas presentan
factura e non hai unha certificación de ningún empregado que diga que esas obras da factura se fixeron.
Engade o Sr. Cabaleiro que en canto á suposta adxudicación do anteproxecto do parking contestaréille no
seguinte punto. Respecto da glorieta comenta que o Alcalde dixo que en vez dunha cesión vai a ir a
expropiación, e engade que lle parece unha ilegalidade. Engade que se non cabe aí unha glorieta non cabe en
ningún lado, que ese plantexamento técnico é un disparate e que se o retranqueo incumpre a aliñación hai
que facer unha modificación puntual do plan. Engade que queda aínda tempo para as eleccións e que o que
fixo foi un discurso electoral.
Prosegue o Sr. Cabaleiro González indicando que en Sambade vostede plantexou aos veciños unha rebaixa e
di que o proxecto do 2008 non cumpre a normativa vixente, pero despois dese proxecto fixéronse outros
posteriores que si cumpren. Engade que eles para levar os proxectos á remanente fiscalizábanse por
Intervención, e se foran inviables Intervención non os deixaría pasar. Nada do que dixo concorda coa
realidade, o único que dixo real é que acabado o seu mandato o novo goberno podería executalos en dous
anos. De contratación, o futuro candidato dixo que esta semana se lle mandaron tres providencias para iniciar
algunhas destas contratacións.
A Sra. da Silva Fernández di que lle molesta que pleno tras pleno o Sr. Alonso Álvarez diga que mentimos.
Engade que o Sr. Alonso Álvarez é como Antoñita La Fantástica, inventa as súas versións, as cre e as conta.
A continuación a Sra. Da Silva fai alusión á Xunta de Goberno Local en sesión do 12/01/2017, que comezou
ás 9:50 e rematou ás 9:55, e comenta que ao mellor está prescrito e non poden devolver o diñeiro.
Engade que o tema das providencias debe ser unha moda que se inventaron vostedes, porque a Lei en ningún
sitio di que haxa que traballar a demanda de providencias, e máis, quen esixe providencia despois di nos
informes que o procedemento se impulsará de oficio en todos os seus trámites.
O Sr. Alcalde toma a palabra e di que a petición de providencias pon en evidencia a quen as recibe e non a
quen as emite.
Intervén agora o Sr. Castro Negro e comenta que a máquina de pintado é unha vella demanda do Sr. Capón
Rey que pensa que xa está anticuada ou obsoleta. O Sr. Capón Rey di que é unha máquina rentable, eu
analicei os pros e contras e os pintados normalmente se externalizan porque é máis rentable facelo así. Non
digo que o persoal teña que ser máis cualificado, pero non é máis rentable, porque non hai persoal suficiente
para facer eses traballos porque se necesitan uns stocks de pintura e o stock é caro.
Pregunta o Sr. Capón Rey canto vale o stock.
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Agora intervén a Sra. Núñez Méndez e di que eles non o presentaron no último treito de mandato, o
presentaron na metade do seu mandato, porque non sabíamos que ían presentar unha moción. Alude a que o
primeiro ano non tiñan secretaria nin arquitecto e conseguiron organizar o departamento de Urbanismo, que
agora vostedes o desorganizaron e deixaron sen dirección, dedicándose a culpar aos profesionais de forma
inxusta.
Alude a que o Alcalde dixo da reforma do Clube Náutico que tiñan os permisos e pregunta como pode ser
que teñan os permisos sen proxecto.
O Sr. Alcalde di que hai permisos de Patrimonio e Medio Ambiente.
A Sra. Núñez Méndez di que o dubida moitísimo sen o proxecto e sinala que pedirá acceso.
Continúa a Sra. Núñez e refírese ao cambio do proxecto de iluminación, indicando que se o cambian entende
que teñen que informar ao Ministerio de Fomento, ao ARI, etc. Engade que está farta de que fale do que nos
fixemos e pide que se fala delo fale tamén da rúa Ourense, do palco da Corredoira, do teatro ou do mobiliario
do casco, no que á súa concellería atañe.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

O Sr. Castro Negro responde que depende da cantidade que vostede queira, 3.000, 5.000... Engade que dende
o 2010 non se pintou practicamente nada.
O Sr. Cabaleiro González di que o casco pintáronno eles no 2017.
Continúa o Sr. Antonio Castro e di que se externaliza o traballo que non se poden facer co persoal do
concello.
Responde o Sr. Capón Rey e di que o do stock é unha chorrada, que ao mellor con 100 € de pintura chega,
que o stock vai en función da rotación e pregunta se sabe o que é a rotación.
O Sr. Alcalde chama a atención ao Sr. Capón e pídelle que teña respeto.
O Sr. Capón Rey di que con 500 € temos stock de pintura e que de máquinas de pintura non ve que o Sr.
Castro sepa, ao que o Sr. Castro Negro respóndelle que o mesmo que el.
O Sr. Capón Rey di que esa máquina é para as pequenas cousas.
O Sr. Castro responde que para as pequenas cousas hai unha maquina de man.
O Sr. Capón Rey di que o Sr. Castro non é un especialista nesa materia e non debería decidilo el.
Toma a palabra o Sr. Alonso Álvarez e dille á Sra. da Silva Fernández que pensa que debería retirar esas
palabras.
Responde a Sra. da Silva Fernández que ela dixo que era como Antoñita la Fantástica.
O Sr. Alonso Álvarez dille á Sra. Da Silva que se preocupe de xestionar porque dende xuño non hai
practicamente obras en Xunta de Goberno Local, e ten unha deixadez que está afectando ao concello.

O Sr. Alcalde comenta que Lenin dicía que se é necesario mentir para que triunfe a revolución hai que facelo.
E Göbbels dixo que unha mentira repetida un millón e veces acaba convertíndose en realidade.
Continúa o Alcalde indicando que a oposición os acusa falsamente de mentir, por un obxectivo político e iso
demostra pouca ética, e o fan de forma reiterada pleno tras pleno. Engade que él cando pensa que se
equivoca a oposición non lles di que están mentindo, e pide que busquen unha forma máis respectuosa de
facer oposición.
Respecto de Malvas sinala que os proxectos posteriores ao de 2008 son reproducións dos anteriores e os
técnicos desta casa son o que o din, o interventor non é quen fiscaliza iso, e ese proxecto de 2008 non é de
Melero, equivócase (e mire que non digo que estea mentindo), fíxese a diferenza de estilo.
Continúa o Alcalde indicando que é certo que el dixo aos veciños de Malvas que lle parecía un custo elevado
por unha pista, pero que o que dixo é que había que analizalo, pero nunca se lles dixo que non se fora a facer
o saneamento, todo o contrario, díxose que o prioritario era o saneamento e logo asfaltar.
Continúa o Alcalde dicindo que el non ía preparar o pleno o luns, xa o tiña preparado da semana anterior,
pero o tiña preparado el, non outro concelleiro. Comenta que ao mellor vostedes non querían debater comigo.
Alude a que o Sr. Alonso Álvarez dixo que nun mes estaba resolto o de Aduanas, e pregunta entón por qué
non o fixeron vostedes, porque tiveron tempo.
O Sr. Alonso Álvarez pide un pouco de respecto.
O Sr. Alcalde dille que non o interrompa e comenta que unha cousa é o listón que nos poñen a nós e outra o
listón que se autopoñen vostedes. Alude a que o Sr. Cabaleiro chegou a dicir que a finais de 2016 a rúa
Ourense estaría aberta, e un ano despois só están aprobadas as expropiacións. Continúa indicando que coa
nova Lei de contratos os procedementos son aínda máis ferragosos. Comenta que non poden pretender
cambiar o alumeado do casco histórico cuns proxectos que che regala un comercial, e alude a que iso é unha
irresponsabilidade e unha falcatruada contra o patrimonio.
Respecto do proxecto do Kayak indica que non dixo que estaba inflado, que dixo que lle parecía moito
diñeiro, e foi dos primeiros proxectos que se impulsaron e non se tentou frear, nin este nin ningún.
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Intervén por alusións a Sra. Rodríguez Rodríguez dicindo que hai que cumprir coa orde de entrada de
presentación e tramitación, e que iso vese con Gestiona.
O Sr. Alcalde dille a Sra. Rodríguez Rodríguez que ela non foi aludida de forma directa e pídelle que por
favor remate.
Continua a Sra. Rodríguez Rodríguez e di que como existe transparencia as Xuntas de Goberno Local son
públicas e non se levaron licenzas dende xuño ata agora.

Reitera que hai proxectos que no anterior mandato estaban moi defectuosos, e sinala que a rotonda de
Guillarei é conforme ao PXOM, pero as cesións son problemáticas porque ao modificar o muro perxudicaría
a algúns veciños.
O Sr. Capón Rey dille ao Sr. Alcalde que lea a proposta a votar.
O Sr. Alcalde le os puntos a votar neste punto segundo da orde do día.

A continuación polo Sr. Alcalde se somete a votación o punto PRIMEIRO da orde do día do escrito
de solicitude de pleno extraordinario con data de rexistro de 02/10/2018, q ue resulta aprobado por
unanimidade dos membros da corporación (17 votos a favor).
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
- A aprobación para que a execución de todos e cada un dos proxectos aprobados nas sesións
plenarias de 30 de marzo de 2017, punto primeiro, expediente de crédito extraordinario número
2/2017 financiado con Remanente Líquido de Tesourería para gastos xerais, por importe de
697.175,72 de acordo co seguinte detaie:

Finalmente, os aprobados na sesión plenaria, expediente de crédito extraordinario 5/2017 financiado
con Remanente Líquido de Tesourería para gastos xerais, por importe de 925.025,23 e de acordo co
seguinte detaie:
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Asemade, os aprobados na sesión plenaria celebrada o 27 de xullo de 2017, expediente de crédito
extraordinario número 4/2017 financiado con Remanente Líquido de Tesourería para gastos xerais,
por importe de 947.860,10 de acordo co seguinte detaie:

EXCMO. CONCELLO DE TUI

Se executen cumprindo o aprobado nas sesións plenarias referenciadas, en virtude dos proxectos
presentados no seu momento e co importe establecido, independentemente de que se acaben
adxudicando polo importe que resulte da licitación oportuna.
3.- DEBATE E APROBACIÓN SE PROCEDE PARA QUE O CONCELLO DE TUI ASUMA A
CONSTRUCIÓN DUN PARKING SOTERRADO, VALORANDO A POSIBILIDADE CONSTRUÍLO
DE DÚAS PLANTAS, NOS ÁMBITOS DA TRASEIRA DA ÁERA PANORÁMICA, RÚA
COMPOSTELA E RÚA OURENSE, CON RECUROS PROPIOS E DE TITULARIDADE PÚBLICA,
INDEPENDIENTEMENTE DO SISTEMA DE EXPLOTACIÓN QUE NO SEU MOMENTO SE
ESTIME OPORTUNO, REXEITANDO CALQUERA FIGURA
DE CONTRUCCIÓN DUN
PARKING SOTERRADO EN TUI QUE SUPOÑA A PRIVATIZACIÓN DO MESMO, ASÍ COMA
REXEITAMENTO Á PRIVATIZACIÓN DA ZONA AZUL DO CONCELLO DE TUI.
Considerando o escrito con data de rexistro de entrada de 02/10/2018, de solicitude de Pleno extraordinario,
no que se recolle:
“.../... SEGUNDO.- Debate e aprobación se procede para que o Concello de Tui asuma a construción dun
parking soterrado, valorando a posibilidade construílo de dúas plantas, nos ámbitos da traseira da Área
Panorámica, Rúa Compostela e Rúa Ourense, con recursos propios e de titularidade pública,
independientemente do sistema de explotación que no seu momento se estime oportuno, rexeitando calquera
figura de construcción dun parking soterrado en Tui que supoña a privatización do mesmo, así coma
rexeitamento a privatización da zona azul do Concello de Tui. .../...”

Intervén o Sr. Prada Álvarez e di que este punto e a rúa Ourense son os máis demandados dos últimos anos.
Engade que parece que hoxe o Sr. Alcalde presentou o anteproxecto da praza. Alude a que fai moitos anos
houbo una proposta de parking por dous empresarios, e despois se entrou na crisis e quedou parado. Comenta
que está seguro da necesidade dun aparcamento para os cidadáns e para o comercio, xa que a xente case non
ven a Tui porque non hai donde aparcar. Engade que se se fai un parking dunha soa planta e se adxudica
tamén a unha empresa privada o aparcamento en superficie do casco, estase condenando aos veciños e ao
comercio de Tui.
As vintedúas horas e trinta minutos incorpórase novamente a Sra. Mª José González Pérez.
Continúa a intervención do Sr. Prada Álvarez dicindo que se se fai un aparcamento de dúas plantas, incluso
aproveitando parte das rúas adxacentes, sería o idóneo, e alude a que se só se fai unha planta sería e a mesma
cobertura que a que temos agora. Remata a súa intervención indicando que se poden estudar varias formas,
incluso pedindo un préstamo.
Agora toma a palabra o Sr. Alonso Álvarez para dicir que pensa que este punto é importante. Comenta que
dende o noso punto de vista vostedes manteñen a idea dun parking mediante unha iniciativa privada a
cambio dunha concesión que implica que se terá que pagar tamén en superficie por estacionar, porque se non
para esa empresa o parking non é rentable. Engade que ese é o plantexamento do goberno, pero que eles
defenden o contrario, e sinala que entenden que o concello está ben e que podería asumir as obras de
construción do parking para non hipotecar ao comercio e aos cidadáns, porque calquer empresa privada para
executar a obra vai poñer esa condición.
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A Sra. González Pérez abandona á sesión as vintedúas horas e vintesete minutos.

As vintedúas horas e trinta e catro minutos sae o Sr. Prada Álvarez.
O Sr. Alonso Álvarez segue coa súa intervención e apunta que a idea deles é que o concello pague as obras e
que o aparcamento quede libre. Engade que moitos edificios e as vivendas de certas rúas non contan con
prazas de garaxe, e que unha posibilidade sería concederllas no parking. Comenta que o goberno con esta
medida estase cargando o comercio local, e que se privatizan obrigan a que os cidadáns teñan que pagar por
estacionar en superficie e no parking. Alude a que para contrarrestar o pleno extraordinario presentaron un
anteproxecto que se vai facer algo que é unha empresa privada.
As vintedúas horas e trinta e nove minutos incorpórase novamente o Sr. Prada Álvarez.
Para rematar a súa intervención o Sr. Alonso Álvarez dille ao Sr. Alcalde que convocou o pleno para hoxe
dicindo que necesitaba tempo para preparar.
O Sr. Alcalde responde que el non dixo iso, que dixo que el quería dar as explicacións.
Agora intervén o Sr. Capón Rey e di que a rendabilidade social é o que hai que aplicar na vida pública, non a
rendabilidade económica. Que se unha empresa acude a unha concesión é porque vai a obter beneficios.
Engade que o Alcalde falaba hoxe de 298 prazas de parking e dicía que non eran moitas máis das que hai
hoxe. Alude a que unha empresa fai unha proposta para facer 298 aparcamentos e o terreo é municipal e a
fórmula sería a concesión, e pregunta por cantos anos.
O Sr. Alcalde responde que 30 anos de amortización.
O Sr. Capón Rey apunta que o parking ao ter a hora a empresa ímolo pagar os cidadáns. Engade que os
parkings son unhas empresas moi fáciles de xestionar e que o mantemento se pode privatizar. Comenta que
non temos por qué supoñer que a xestión pública é peor que a privada, e que se o é, é porque os políticos
non saben xestionar. Sinala que un parking de 300 prazas non resolve o problema do aparcamento en Tui, e
que non ve o inconveniente dun parking de dúas plantas con fondos municipais, engadindo que se non hai
suficiente remanente non ve o problema en acudir ao crédito. Di que son partidarios de dúas plantas e de
facer un concurso de ideas para reordenar o parking e a superficie e facer unha modificación do PXOM,
modificando o nivel de rasante para que se poida facer como está hoxe a rasante traseira da área panorámica
coas rúas adxacentes.

O Sr. Cabaleiro González di que o Alcalde da a sensación de que é o ideólogo disto, e para nada. Comenta
que no concello xa había un proxecto de Llano de la Costa. Engade que imaxina que o aparcadoiro xa terá os
oportunos informes, de viabilidade urbanística, de intervención e de secretaría. Engade que entenden que a
empresa privada poida pedir chan para facer un parking, pero que unha empresa para un parking dunha
planta pedía que case a totalidade do aparcamento público en Tui en superficie fose de pago, e unha planta
non lle soluciona a Tui o problema de aparcamento. Comenta que o acto que o Alcalde fixo hoxe na área
panorámica é un acto electoralista e propagandista, e que para levar adiante ese proxecto había que facer un
estudo de viabilidade.
Ás vintedúas horas e cincuenta e tres minutos sea o Sr. Capón Rey.
Continua o Sr. Cabaleiro González e di que para levar adiante ese proxecto había que facer un estudo de
viabilidade. Engade que o goberno adxudicou de forma fraudulenta a unha empresa de Zamora e que a
invitación aos tres técnicos que se presentaron fíxoa a empresa.
As vintedúas horas e cincuenta e cinco minutos incorpórase novamente o Sr. Capón Rey.
Toma a palabra o Sr. Alcalde e dille ao Sr. Cabaleiro González que él adxudicou 200.000 € en proxectos a
dedo (dos proxectos que viñeron a remanente), e que agora ven cuestionar ao Alcalde que un contrato menor
estaba amañado, cando era un contrato menor e había 3 orzamentos.
O Sr. Cabaleiro González responde que vaía aos tribunais e denuncie.
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Intervén agora o Sr. Martínez Tato dicindo que apoian o aparcamento, pero que non quede pequeno antes de
inauguralo. Pregunta cómo lle explicará ao comercio e ao que veña que para aparcar é necesario pagar a unha
empresa que non é de Tui. Engade que o Alcalde quere facer un aparcamento nun terreo que é da Xunta, e
que a ver como explica que o paguemos todos.

EXCMO. CONCELLO DE TUI

O Sr. Alcalde dille que denuncie el que tira a pedra e esconde a man. Engade o Alcalde que o Sr. Cabaleiro
non pode dar exemplo e que parece que tamén ten incontinencia verbal.
O Sr. Cabaleiro González explica que ningún proxecto maior no seu mandato se adxudicou a dedo.
O Sr. Alcalde di que estamos falando de contratos menores. Continúa o Alcalde indicando que é chamativo
que os mesmos que alertan de que non se pode gastar, porque se incumpre a regra de gasto e porque está o de
Paramos e o do Beiramiño, que agora veñan cunha proposta para gastar 5,5 millóns de euros, que é o que
custa un aparcamento de dúas plantas. Engade que se isto é rigor e seriedade que veña Dios e o vexa.
A continuación comenta que toda a esquerda europea defende poñer as cousas más difíciles aos coches e
máis fáciles aos peóns e as bicicletas.
Di que aquí temos un problema, temos un sitio degradado que é un aparcamento de terra. Engade que para
financiar o parking hai dúas formas: unha que paguen os contribuíntes de Tui 5,5 millóns, outra que se é un
parking financiado por unha empresa privada pagarían os de Tui que necesiten traballar, os que veñan de
fora... Segue coa súa intervención o Sr. Alcalde e di que si gastamos 5,5 millóns de euros nun parking
estamos deixando de poder facer outras cousas. Engade que ao peche de 2017 con 10,5 millóns de remanente
de tesourería xa comezan a falar de crédito, sinalando que hai que ser moi mal xestor para falar de crédito
con ese remanente de tesourería. Comenta que o imposto é coerción, a taxa non, e que ninguén obriga a
aparcar nun sitio. Engade que nos defendemos que paguen os usuarios dos servizos, que se redistribúan os
custos con usuarios de fora, e vostedes defenden que paguen os cidadáns de Tui. Remata a súa intervención
indicando que os sablazos aos cidadáns de Tui servirían para un parking que beneficie aos cidadáns de Vigo
ou de fora que veñan aquí.

Toma a palabra o Sr. Alonso Álvarez e di que a xente de Malvas dificilmente poderá vir en bicicleta a Tui,
engadindo que en Tui non hai unha rede de transporte público adecuado.
Engade que a radio municipal chega a Vigo, e alude a que o Alcalde fala mal dos turistas e parece que os
cidadáns de Tui queren esquilmar aos de Vigo. Pregúntalle ao Alcalde se pensa que un turista que chega a Tui
e ten que pagar se queda, sinalando que non, que colle o coche e se vai a Valen Ça. Engade que as persoas que
veñen de Vigo a traballar a Tui, se todos os días teñen que pagar están fastidiados. A nosa proposta é que o
terreo se adecente e ofreza un servizo que hoxe non temos, a un prezo competitivo e con posibilidade de
aparcar en superficie. Pero o que o Alcalde plantexa é que todo o que veña a Tui teña que pagar e iso é acabar
co comercio de Tui. Continúa indicando que pensa que o Alcalde vive nunha realidade fantástica, e que o
concello ten que apostar por servizos públicos e demándao a cidadanía, o comercio, os establecementos
públicos… Alude a que houbo unha proposta dun parking e a saída natural é pola rúa Ourense, e a que o
goberno coa súa xestión está convertindo isto nun inferno.
Intervén o Sr. Capón Rey para dicir que o Sr. Alcalde chamounos demagogos. Comenta que acusalo a el de
comunista é o máis pintoresco que viu, engadindo que él é de dereitas de toda a vida, pero que entende á
xente da rúa, non ás grandes empresas, que as coñeze. Alude que esa empresa de quen vai a cobrar é dos
contribuíntes, dos cidadáns de Tui. Comenta que o que ocorre é que se chegou a un grao tal de corrupción na
política que xa non cremos na función pública, os propios políticos xa non cremos na función pública.
Pero esa empresa que poida vir aquí pide un crédito. A continuación o Sr. Capón Rey sinala que o que está
claro é que o Alcalde dixo que a praza a vai a facer o concello. Engade que se a xestión pública é honesta, as
cousas se poden facer ben, que él cre na xestión pública e en que vai a haber corporacións honestas, e que
esta o é. Engade que o concello se ten que recorrer a un crédito non pasa nada, redunda en beneficio dos
cidadáns de Tui, en rendabilidade social, porque non todo é diñeiro.

19

Cod. Validación: 9WMN32R4FXSPGE9DY6FNTLH3J | Corrección: http://concellotui.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 19 a 22

Intervén agora o Sr. Prada Álvarez dicindo que asegura que non é admirador de Lenin pero que si sabe que
en Tui hai unha necesidade de parking, e o que se pretende polo goberno vai a quedar moi bonito pero non
nos vai a solucionar nada. Comenta que vexan a posibilidade de facer un parking de dúas plantas,
cofinanciado coa empresa privada se se pode, habería que estudialo.

Intervén agora o Sr. Martínez Tato sinalando que se dou licenza ao centro de saúde sen prazas de garaxe, e
que por elo o actual centro de saúde non ten licenza. Comenta que como liberal que é o Alcalde o que lle
importa é que a empresa privada gañe cartos, porque vostede ten garaxe. Faga unha liña de autobuses nas
parroquias e entón non se terían tantos coches en Tui.
Intervén o Sr. Cabaleiro González e pregunta por qué hai que privatizar o aparcamento público de Tui para
que unha empresa faga un parking. Pregunta se Vigo privatizou a súa zona azul para os aparcadoiros
soterrados. Pregunta se imos aquí a beneficio de inventario sen asumir riscos, e por qué hai interese en
cederllo a unha determinada empresa, qué interese hai?.
Comenta que sobre isto non hai nada, ningún informe. Engade que estamos no inicio e debería artallarse un
acordo político para tentar poñer solución a este problema.
Pregunta por qué lle vou ceder o aparcamento en superficie a unha empresa, e sinala que para iso o fago eu e
a rendabilidade queda aquí.
O Sr. Alcalde di que o parking non aparece feito por arte de maxia, que alguén ten que pagalo, e que poden
pagalo os usuarios, sexan ou non de Tui, ou os contribuíntes que son só os tudenses. Engade que a el lle
gusta que a xente que ven a Tui deixe diñeiro en Tui, e que se o paga o concello os de fora non pagan nada.
Continúa o Alcalde indicando que vostedes o que defenden e que os contribuíntes das parroquias paguen o
parking de Tui que non usan ou o usan de forma esporádica. Engade que ao final do período de concesión iso
pasa e revirte a propiedade municipal. En canto a xestión, pide que lle digan un parking público que funcione
ben en Galicia ou en España, porque non existe tal cousa. Alude a que o Sr. Cabaleiro di que o concello non
ten que obter beneficio pero que se hai un beneficio que o obteña o concello, e con elo se volve a contradicir.
Se o razonamento é que o que é rentable pase a mans do concello iso da pé a socializar e municipalizar todo
o que de beneficio, e coidado con ese razonamento. Continúa o Sr. Alcalde indicando que no fondo o debate
é iso, quen paga o parking. Engade que volven difamar co de que hai intereses e pide que respeten aos
demáis. Alude a que o Sr. Capón dixo que esta é unha corporación honesta, e o felicito por iso e penso o
mesmo. Ao Sr. Tato dille que se asesore con outra xente, que son amizades perigosas as que trata
ultimamente. Remata o alcalde a súa intervención indicando que vostedes non conseguiron dixerir a súa
saída de goberno.
O Sr. Capón Rey toma a palabra e pregunta se iso está na orde do día.
O Sr. Alcalde dille que non interrompa. Engade que isto requiría debate e que algúns cremos que canta máis
intervención pública máis ineficiencia e máis a corrupción.
pleno extraordinario con data de rexistro de entrada do 02/10/2018, que resulta aprobado por nove (9) votos
a favor (3 do PSdG-PSOE, 2 do BNG, 2 de AT, 1 do concelleiro non adscrito José Prada Álvarez e 1 de
Laureano Alonso Álvarez do GMixto) e oito (8) votos en contra (3 do PP, 2 de C21, 2 de Ciudadanos
Tudenses e 1 de Mª Jesús da Silva do GMixto).
En consecuencia o pleno da corporación acorda:
- A aprobación para que o Concello de Tui asuma a construción dun parking soterrado, valorando a
posibilidade construílo de dúas plantas, nos ámbitos da traseira da Área Panorámica, Rúa Compostela e Rúa
Ourense, con recursos propios e de titularidade pública, independientemente do sistema de explotación que
no seu momento se estime oportuno, rexeitando calquera figura de construcción dun parking soterrado en Tui
que supoña a privatización do mesmo, así coma rexeitamento a privatización da zona azul do Concello de
Tui.

4.- DEBATE E APROBACIÓN SE PROCEDE PARA QUE A ORDENANZA DO FONDO DE
EMERXENCIA DESTINADA AOS AFECTADOS POLA EXPLOSIÓN NO BARRIO DA TORRE DE
PARAMOS, APROBADA EN SESIÓN PLENARIA, SE MODIFIQUE A FIN DE QUE SE
INCORPOREN A MESMA AS AXUDAS PARA O ARRANXO DE VEHÍCULOS, ENSERES, SIN
TER EN CONTA AS RENDAS DOS AFECTADOS.
Considerando o escrito con data de rexistro de 02/10/2018 de solicitude de pleno extraordinario, no que se
recolle:
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A continuación polo Sr. Alcalde se somete a votación o segundo punto do escrito de solicitude de

EXCMO. CONCELLO DE TUI

“.../... TERCEIRO. Debate e aprobación se procede para que a Ordenanza do Fondo de Emerxencia
destinada aos afectados pola explosión no barrio da Torre de Paramos, aprobada en sesión plenaria, se
modifique a fin de que se incorporen a mesma as axudas para o arranxo de vehículos, enseres, sen ter en
conta as rendas dos afectados. .../...”
Toma a palabra en primeiro lugar o Sr. Prada Álvarez e comenta que xa foi aprobada en pleno unha
ordenanza. Engade que el cre inxusto que unha persoa que teña máis diñeiro e se quedase sen coche, que non
se lle poida pagar, e sinala que está de acordo en que se modifique.
Agora intervén o Sr. Alonso Álvarez e dille ao Sr. Alcalde que debería facer os deberes, que lle piden que
modifique esa ordenanza, que é competencia súa, para que todos os veciños afectados poidan recibir as
axudas que están aí e que non poden cobrar porque non cumpren coa ordenanza. Engade que o conxunto da
oposición , aínda que haxa reparos, apoiarán as axudas que vaian en beneficio dos afectados de Paramos, e
reitera que é competencia do alcalde modificar esa ordenanza.
As vintetrés horas e trinta minutos sae a Sra. Mª Jesús da Silva.
O Sr. Capón Rey di que todos os afectados q non estean contemplados na ordenanza teñen dereito a plantexar
que se lle arranxen as cousas, e iso ten que ver coa responsabilidade civil subsidiaria. O prudente agora é
pedir un informe de a quen corresponde a responsabilidade civil subsidiaria.
As vintetrés horas e trinta e nove minutos entra a Sra. Mª Jesús da Silva en sae o Sr. Eduardo Freiría, que se
incorpora novamente ás vintetrés horas e corenta minutos.

O Sr. Enrique Cabaleiro intervén para dicir que neste asunto dende o primeiro momento nós puxemos a súa
disposición. Engade que a proposta dun millón de euros ampliable, que foi do PSdG-PSOE, agora pedimos
que se aumente e se de cobertura a estas cuestións. Comenta que dicir o Alcalde que o Sr. Tato se achega a
malas compañías pensa que é unha manifestación impropia e vergoñenta.
O Sr. Alcalde responde que o vergoñento é o que pasa en determinadas cuestións. Comenta que foi a
oposición quen pediu en Xunta de Portavoces que os niveis de renda estivesen incluídos na ordenanza, en
contra do seu criterio. Engade que eles fixéronlle caso porque a interventora ten unha opinión de que as
axudas teñen que destinarse a quen máis o necesita. Comenta que moi poucas familiar poden quedar fora,
porque se puxo un nivel de corte moi alto, e non é así nas axudas do Estado.
Ademais na última Xunta de Goberno Local aprobouse unha modificación deste ordenanza para satisfacer as
demandas dos veciños, e incluíuse a reparación de vehículos, mobles de baño e cociña e os armarios
empotrados. Engade que el non ten problema en eliminar as barreiras de renda, aínda que como é o Alcalde o
que levanta o reparo é o Alcalde o que se mete en responsabilidades, pero eran vostedes quenes querían
incluílo. Remata a intervención indicando que a bonificación do 95% no ICIO, el quería que fose do 100%.
Comenta o Sr. Alonso Álvarez que a modificación da ordenanza en Xunta de goberno Local non se pode.
Di a Interventora que se levou a modificación das “bases” da concesión de subvencións. Engade que o
concello de Tui ten aprobado un regulamento que di que as bases poden aprobarse en Xunta de Goberno
Local.
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Toma a palabra a Sra. Núñez Méndez e di que se hai cartos para autopistas ten que haber cartos para axudar
ás persoas. Engade que cren importante que se declaren exentas de tributación as axudas. Comenta que cren
necesarias axudas para reposición de vivendas e axudas para o 100% do valor demostrado das vivendas. Esas
axudas non se incluíron na orde da axudas da Xunta, polo que entendemos preciso modificar o fondo de
emerxencia para incluír eses aspectos.

O Sr Capón Rey di que non foi unha proposta de ningún portavoz que fose o 95%, se non que foi unha
consideración que se fixo entre todos, e alude a que o Alcalde nun whatsapp llo dixera a el. Engade que él o
faría sinxelo, cun informe da traballadora social.

A continuación polo Sr. Alcalde se somete a votación o punto TERCEIRO do escrito de solicitude de
pleno extraordinario con data de rexistro de 02/10/2018, que se aproba por nove (9) votos a favor (3 do
PSdG-PSOE, 2 do BNG, 2 de AT, 1 do concelleiro non adscrito José Prada Álvarez e 1 de Laureano Alonso
Álvarez do GMixto) e oito (8) abstencións (3 do PP, 2 de C21, 2 de Ciudadanos Tudenses e 1 de Mª Jesús da
Silva do GMixto).
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
- A aprobación para que a Ordenanza do Fondo de Emerxencia destinada aos afectados pola explosión no
barrio da Torre de Paramos, aprobada en sesión plenaria, se modifique a fin de que se incorporen a mesma as
axudas para o arranxo de vehículos, enseres, sen ter en conta as rendas dos afectados.

5.- DEBATE E APROBACIÓN SE PROCEDE PARA QUE SE REMITA A FISCALÍA TODO O
TRAMITADO NO CONCELLO DE TUI NOS
RELACIONADOS COA PIROTECNIA DE BALDRÁNS.

EXPEDIENTES

ADMINISTRATIVOS

Considerando o escrito con rexistro de data 02/10/2018 de solicitude de pleno extraordinario, no que se
recolle:
“.../...CUARTO. Debate e aprobación se procede para que se remita a fiscalía todo o tramitado no Concello
de Tui nos Expedientes Administrativos relacionados coa Pirotecnia de Baldráns. .../..”
O Sr. Capón comenta di que isto foi algo que lle pediu a Xunta de Portavoces ao Alcalde no seu momento.
O Sr. Alcalde di que a Xuíz pediu todos os expedientes da pirotecnia e se lle entregaron en torno ao 10 de
xullo. Engade que o fiscal ten pleno acceso a toda esa documentación que obra no xulgado e na instrución
penal. Toda a documentación obra en poder do xulgado que leva a causa penal, polo que non procede, pero
se é cuestión de enviar outro CD...
O Sr. Capón Rey indica que o que abonda non estorba.
pleno extraordinario presentado con data de rexistro do día 02/10/2018, que se aproba con nove (9) votos a
favor (3 do PSdG-PSOE, 2 do BNG, 2 de AT, 1 do concelleiro non adscrito José Prada Álvarez e 1 de
Laureano Alonso Álvarez do GMixto) e oito (8) abstencións (3 do PP, 2 de C21, 2 de Ciudadanos Tudenses
e 1 de Mª Jesús da Silva do GMixto).
En consecuencia o Pleno da Corporación acorda:
- A aprobación para que se remita a fiscalía todo o tramitado no Concello de Tui nos Expedientes
Administrativos relacionados coa Pirotecnia de Baldráns.

Ao non haber máis asuntos que tratar, polo Sr. Alcalde se levanta a sesión ás vintetrés horas e
cincuenta e sete minutos, estendéndose a presente acta da que eu, Secretaria, dou fe.
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A continuación polo Sr. Alcalde se somete a votación o CUARTO punto do escrito de solicitude de

