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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO CONCELLO PLENO CELEBRAD A O 
DÍA 26 DE NOVEMBRO DO 2015. 
 
 

ASISTENTES:  
      
Alcalde-Presidente: 
D. JOSE IGNACIO GOMEZ PEREZ 
(PSOE) 
 
Concelleiros/as : 
D. RICARDO GONZALEZ AMARO 
(PSOE) 
Dª. MARIA LOPEZ TOUZA (PSOE) 
D. JAVIER IGLESIAS SENDÍN 
(PSOE) 
Dª. NOELIA RODRIGUEZ 
TRAVIESO (PSOE) 
 D. CESAR MANUEL FERNANDEZ 
GIL (PP) 
D. MIGUEL GARCIA DOMINGUEZ 
(PP) 
Dª CLARA LOEDA SOTO (PP) 
D. CELSO SOTELO BARROSO (PP) 
Dª MARIA LUZ EXPOSITO PEREZ 
(PP) 
D. ANXO COLLARTE PEREZ (BNG) 
D. BRAIS FIDALGO MARTINEZ 
(AGRUPACION DE  ELECTORES 
RIBEIRO EN COMUN) 
D. MANUEL VAZQUEZ LOPEZ 
(CxG-CCTT) 
 
Secretario Xeral: 
Vicente Soto Rodriguez 
Interventor:  
Vicente Soto Rodríguez 
 
 
 ************************* 
 
 

 
 

No Salón de sesións da 
Casa do Concello de 
Ribadavia, sendo as 
19:00 horas do día 
vinteseis de novembro 
de 2015 reúnese en 
sesión ordinaria, e en 
primeira convocatoria, 
o Concello Pleno, 
baixo a presidencia do 
Sr. Alcalde, coa 
asistencia dos Sres./as. 
Concelleiros/as 
relacionados na marxe, 
actuando como 
Secretario, Vicente 
Soto Rodríguez, 
asistindo o responsable 
do departamento de 
Intervención, Vicente 
Soto Rodríguez. 
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Comprobada a existencia de quórum suficiente para a válida celebración da 

sesión, o Sr. Presidente declara aberto o acto e, seguidamente procédese ao análise dos 
puntos da orde do día. 
 
1.-APROBACIÓN DO BORRADOR DA ACTA DA ÚLTIMA SESIÓN 
CELEBRADA, QUE FOI A DO 29 DE OUTUBRO PASADO (ORDINARIA). 

 
Pola Presidencia pregúntase aos asistentes se existe algunha obxección á acta do 

29 de outubro pasado (Ordinaria), intervindo o Sr. Sotelo Barroso, para facer constar 
que na referida acta non consta a contestación do Sr. Alcalde a unha pregunta sobre a o 
alumeado na zona da igrexa de San Paio, no que dixo que non se habia feito o alumeado 
porque o cura párroco non o habia deixado conectalo o cadro, polo que quere que conste 
en acta. 

 
De seguido coa introducción do manifestado polo Sr. Sotelo Barroso, por 

unanimidade dos asistentes, fica aprobada a acdga da derradeira sesión celebrada que 
foi a do pasado 29 de outubro. 
 
2.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS  DA ALCALDIA DE  ACORDO 
CO EXPEDIENTE QUE SE ACHA NA SESION.- 
 
 De acordo co establecido no artigo 42 do  RD 2568/1986, do 28 de novembro, 
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Corporacións Locais, e o artigo 22.2 a) da Lei 7/85 , do 2 de abril, reguladora das 
Bases do Réxime local, o Concello Pleno queda enterado das resolucións de Alcaldía 
ditadas dende a sesión anterior, e que se relacionan de seguido: 
 
Do 19 de outubro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 20 de outubro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 21 de outubro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 22 de outubro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 23 de outubro; tres, sobre aboamentos. 
 
Do 24 de outubro; unha, sobre concesión de vacacións. 
 
Do 26 de outubro; tres; unha, sobre eficacia comunicación previa actividade; dúas, 
sobre aboamentos.. 
 
Do 27 de outubro; catro; unha, sobre eficacia comunicación previa de obra; unha, sobre 
concesión vacacións; dúas, sobre aboamentos. 
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Do 28 de outubro; seis; unha, sobre reserva lugares para colocación propaganda 
electoral; unha, reserva locais campaña electoral; catro, sobre aboamentos.. 
 
Do 29 de outubro; cinco; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre 
orde de execución obra; unha, sobre concesión servizo axuda no fogar;  dúas, sobre 
aboamentos.. 
 
Do 30 de outubro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 02 de novembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 03 de novembro; once; oito, sobre listas definitivas persoal bolsa emprego; unha, 
sobre concesión servizo axuda no fogar; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 04 de novembro; cinco; unha, sobre orde execución obra; unha sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha sobre concesión de vacacións; dúas, sobre 
aboamentos.. 
 
Do 05 de novembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 06 de novembro; tres; unha, sobre eficación comunicación previa obra; unha, sobre 
concesión servizo axuda no fogar; unha, sobre aboamentos.  
 
Do 09 de novembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 10 de novembro; unha, sobre aboamentos.. 
 
Do 12 de novembro; catro; unha, sobre resolución de reclamacións tributos municipais; 
dúas, sobre eficacia comunicación previa obras; unha sobre representante Comisión 
Seguimento servizo recollida animais abandonados. 
 
Do 13 de novembro; cinco; unha, sobre licenza tenza animal potencialmente perigoso; 
unha, sobre eficacia comunicación previa obra; tres, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de novembro; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de novembro; catro; unha, sobre concesión eficacia comunicación previa obras; 
unha, sobre denegación eficacia comunicación previa obra; unha, sobre arquivo de 
expediente; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 18 de novembro; catro; unha, expediente legalidade urbanística; unha, sobre 
concesión servizo axuda no fogar; unha, sobre arquivo expediente; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 19 de novembro; unha, sobre aboamentos. 
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Do 20 de novembro; tres; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre 
concesión servizo xantar na casa; unha sobre concesion de vacacións. 
 
Do 23 de novembro; unha, sobre eficacia comunicación previa cambio de titularidade. 
 
Do 24 de novembro; duas, unha sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre 
concesión de vacacións. 
 
Do 25 de novembro; unha, sobre aboamentos. 
 
3.- APROBACION, SE PROCEDE, DE MODIFICACION DO REGU LAMENTO 
ORGANICO DO CONCELLO DE RIBADAVIA.- 
 
 Dase conta polo Secretario do dictamen da Comisión Informativa de Servicios 
Municipais, Medio Rural e Deportes de data 19 de novembro de 2015, co seguinte tenor 
literal:"Intervén o Sr. Presidente da Comisión para dar conta das diversas propostas dos 
grupos, sinalando que basicamente existe un principio de acordo sobre o texto do 
Regulamento, cuestión está que se avanzou na xunta de voceiro; de seguido despois de 
varias intervencións dos presentes, somete a votación a seguinte proposta de 
modificación do referido Regulamento orgánico: 
 
 "PRIMEIRA.-  Modificar o Regulamento Orgánico do Concello de Ribadavia, 
de acordo co texto que de seguido transcríbese: 
 
 1º.- Onde se fai referencia a "Comisión Municipal de Goberno", deberá figurar 
"Xunta de Goberno Local". 
 
 2º.- No artigo 12.2, onde dí "Cada grupo político deberá ter alomenos dous 
concelleiros", deberá dicir "2. Cada grupo político deberá ter alomenos dous 
concelleiros, salvo que o Pleno da nova Corporación na súa primeira sesion de carácter 
extraordinaria oportunamente convocada en base ao establecido no artigo 38 do ROF, 
estableza a posibilidade de crear grupo político cun solo concelleiro". 
 
 3º No Artigo 21, modificar o Artigo 21. Publicidade das sesións e das actas do 
pleno. 
  
 Modificar onde di: 
 3. Unha vez rematada a sesión, o alcalde poderá abrir unha rolda de 
intervencións por parte do público asistente, de conformidade co que dispoña o 
Regulamento de participación cidadá. 
 4. As actas das sesións do pleno exporanse no taboleiro de edictos da 
corporación por un prazo de quince días e remitiránselles a tódolos concelleiros xunto 
coa convocatoria da sesión seguinte. 
 
 Deberá dicir: 
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 3. Unha vez rematada a sesión, o alcalde, sempre e cando se cumpran os 
requisitos establecidos no Regulamento de Participación ciudada deberá abrir unha 
rolda de intervencións por parte do público asistente, de conformidade co que dispoña o 
referido Regulamento de participación cidadá. 
 4. As actas das sesións do pleno exporanse no taboleiro de edictos da 
corporación por un prazo de quince días e remitiránselles a tódolos concelleiros xunto 
coa convocatoria da sesión seguinte via correo electrónico. Asemade publicarase na 
paxina web do Concello os efectos de coñecemento en xeral. 
 
 4º No artigo 23.5, onde dí: 
 
  "5. Proposta: a presentada polos grupos e que serán estudiadas en comisión e 
trataránse ordinariamente na seguinte sesión",  
 
 Deberá  dicir: 
 
 "5. Proposta: a presentada polos grupos e que serán estudiadas en comisión e 
trataránse ordinariamente na seguinte sesión, salvo as propostas presentadas polos 
grupos municipais antes do prazo legalmente establecido para a convocatoria da 
correspondente Comisión informativa, en cuio caso entrarán a formar parte do orde do 
día da respectiva Comisión Informativa e posterior debate no Pleno se procede." 
 
 5º  Modificación do Artigo 24. 
  
 Modificación no punto 2. C) e D) onde pon “ non superará os cinco minutos” 
debe por “ non superará os dez minutos”. Onde pon “ por un tempo non superior a dous 
minutos” debe por “por un tempo non superior a cinco minutos”. 
 
 6º. Modificación do Artigo 32. 
 
 Engádega no artigo 32. Engadir un punto 3 coa seguinte redacción:  
 As sesións da Xunta de Goberno Local poderán ser abertas a todos os 
concelleiros e concelleiras do Pleno Municipal,sempre que o soliciten con antelación e 
sempre que a propia Xunta e o Alcalde o autorice, para tratar un asunto concreto do 
Orde do día, debendo abandonar o salon de sesións unha vez feita a súa intervención. 
Estes concelleiros/as terán voz pero non voto, sendo coñecedores/as previamente da 
orde do día a tratar en cada sesión, así coma do lugar e hora da mesma. 
 
 7º Modificación do Artigo 32 (deberá ser 33). Onde dí " Publicidade das actas e 
dos acordos. 
 
 1. As sesións da comisión de goberno non serán públicas, sen prexuízo da 
publicidade e da comunicación das actas e da notificación dos acordos. 
 2. As actas das sesións da comisión de goberno remitiránselles a tódolos 
concelleiros da corporación no prazo de dez días des que tivesen lugar as citadas 
sesións. 
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 4. O alcalde poderá requirila presencia nas sesións de calquera concelleiro ou 
persoa ó servicio da corporación coa finalidade de que achegue algún tipo de 
información relacionada co ámbito das súas actividades. 
 
 Debera dicir: 
 Artigo 33." Publicidade das actas e dos acordos. 
 
 1. As sesións da Xunta de Goberno Local non serán públicas, salvo as 
excepcions establecidas no artigo anterior en canto o acceso as mesmas de concelleiros 
non pertenecentes a dito órgano. 
 2. As actas das sesións da xunta de goberno remitiránselles a tódolos 
concelleiros da corporación no prazo máximo de cinco días desde que tivesen lugar as 
citadas sesións via correo electrónico. Asemade publicarase na paxina web do Concello 
os efectos de coñecemento en xeral. 
 4. Calquera membro da xunta de goberno poderá requirila presenza nas sesións 
de calquera concelleiro ou persoa ó servizo da corporación coa finalidade de que 
achegue algún tipo de información relacionada co ámbito das súas actividades. 
  
 8º Modificación do artigo 34. Onde dí Artigo 34."Publicidade das sesións das 
comisións informativas. 
 
 As sesións da comisións informativas non terán carácter público. Sen embargo, 
os presidentes poderán autorizala presencia e, se é o caso, a intervención de 
representantes de asociacións constituídas para a defensa dos intereses colectivos, xerais 
ou sectoriais dos veciños. 
 
 Deberá dicir: 
  
 Artigo 35."Publicidade das sesións das comisións informativas. 
 
 As sesións da comisións informativas non terán carácter público. Sen embargo, 
poderán presencialas e intervir nas mesmas representantes de asociacións constituídas 
para a defensa dos intereses colectivos, xerais ou sectoriais dos veciños, sempre e cando 
o soliciten aos presidentes por escrito con 24 horas de antelación e en asuntos que teñan 
un interes directo e que vaian a ser obxecto de ditamen,debendo abandonar o salon de 
sesións unha vez feita a súa intervención.  
 Tamén poderán participar nas sesións de comisións informativas os técnicos ou 
persoas afectadas directamente con un asunto a tratar nas mesmas e que se acheguen a 
reunión requeridos por algún concelleiro que así o solicite con 24 horas de antelación á 
reunión, debendo abandonar o salon de sesión unha vez feita a súa intervención. 
 As actas das sesións das comisións informativas remitiránselles a tódolos 
concelleiros integrantes das mesmas xunto coa convocatoria da seguinte sesión via 
correo electrónico. 
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SEGUNDA. Someter a devandita modificación do Regulamento orgánico do 
Concello a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no Boletín 
Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios do Concello, polo prazo de trinta días para 
que poidan presentar reclamacións ou suxestións, que serán resoltas pola Corporación. 
De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase 
aprobada definitivamente sen necesidade de Acordo expreso polo Pleno. 
 
 TERCEIRA.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo definitivo que, 
unha vez transcorrido o período de exposición pública proceda que se adopte, así coma o 
texto do Regulamento, cuia publicación conterá o texto completo da mesma".  
 
 De seguido procedese á votación, obténdose o seguinte resultado: votos a prol, 
cinco (P.S.O.E., P.P. e Compromiso por Galicia-Concellos Transparentes); reservanse 
para o Pleno os membros do B.N.G. e Agrupación de Electores Ribeiro en Común. Por 
conseguinte por maioria absoluta fica ditaminada favorablemente". 
 

 Intervén o Sr. Vázquez López,  para sinalar que despois das reunións das xuntas 
de voceiros e das comisións informativas está de acordo coas modificacións propostas. 

 
 Intervén o Sr. Fidalgo Martínez, para resaltar a capacidade de diálogo e de traer 

achegas por parte de todos os grupos municipais, se ben lamenta que non se recollese a 
proposta do seu grupo sobre o tema da constitución de grupo municipal con un 
concelleiro, se ben dí que eso non vai a ser obstáculo para votar a prol da proposta. 

 
 Intervén o Sr. Collarte Pérez, para sinalar que a proposta que hoxe se trae 

mellora sustancialmente o regulamento anterior; dí que o feito de que se materialicen as  
propostas vai a depender da participación ciudada, indica que lle houbera gustado que o 
tema da constitución dos grupos municipais non quedase o criterio da Corporación  polo 
que anuncia a abstención do seu grupo a proposta presentada. 

 
 Intervén o Sr. Fernández Gil, para anunciar o voto a prol do seu grupo a proposta 

presentada; dí que coa redacción proposta non se imposibilita que se poida constituir 
grupo municipal cun concelleiro. Finalmente pide que se actualice o apartado da web 
municipal relativo as actas dos Plenos e das Xunta de Goberno. 

 
 Intervén o Sr. Iglesias Sendin, para agradecer o espíritu colaborador de todolos 

grupos para chegar a esta proposta; en canto o tema da constitución dos grupo 
municipais dí que neste Corporación estableceuse un precedente polo que pensa que tal 
como queda establecido no regulamento non debería haber problemas, indicando que o 
seu grupo sempre vai a estar a prol. 

 
 Intervén o Sr. Alcalde, para felicitar a todolos grupos polo acordo producido; dí 

que dará as ordes oportunas para mellorar o tema da páxina web, indicando que se está a 
traballar nunha páxina nova o que suporá unha mellora na mesma. 
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 De seguido o Sr. Alcalde somete a votación ordinaria a aprobación ou non da 
devandita proposta, obténdose o seguinte resultado: votos a prol, doce (P.S.O.E., P.P., 
Agrupación de Electores Ribeiro en Común e Compromiso por Galicia); abstencións, 
unha ( B.N.G.).- Por conseguinte por maioria absoluta fica aprobada a proposta 
transcrita. 
 
4.- DAR CONTA DE CONVENIO RELATIVO A AREA DE REXENE RACION E 
RENOVACION URBANA DO CASCO HISTORICO DE RIBADAVIA.-  
 
 Os concelleiros integrantes da Corporación municipal quedan enterados do 
Convenio relativo a área de rexeneración e renovación urbana do casco histórico de 
Ribadavia. 
  
 O Sr. Alcalde intervén para sinalar que o vindeiro luns a Xunta de Goberno 
Local procederá a aprobar as bases da convocatoria de subvencións do Programa de 
rexeneración e renovación urbana do Plan estatal de fomento do alugueiro de vivendas, 
a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013 – 2016 para as 
Áreas de Rexeneración e Renovación Urbanas (Áreas de Rehabilitación Integral) do 
Casco Histórico de Ribadavia.  
 
5.- ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACORDOS SOBRE O PROXECTO 
DENOMINADO ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN A GROBA E AS 
CHABOLAS FASE I.- 
 
 Dase conta polo Secretario do dictamen da Comisión Informativa de Servicios 
Municipais, Medio Rural e Deportes de data 19 de novembro de 2015, co seguinte tenor 
literal:" O Sr. Presidente da Comisión sinala que despois de deixar o asunto sobre a mesa 
no derradeiro Pleno, someteuse o proxecto a exposición pública, constando solamente 
unha alegación presentada polo voceiro do grupo municipal do B.N.G.. 
 
 O Sr. Collarte Pérez, de seguido, procede a explicar o contido da alegación 
presentada. 
  
 De seguido o Sr. Presidente somete a votación a proposta que de seguido 
transcríbese: 
 

ADOPCIÓN DE DIVERSOS ACORDOS SOBRE O PROXECTO 
DENOMINADO ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NA GROBA E AS  
CHABOLAS FASE I.- 

 
 Unha vez exposto o público dase conta o proxecto de Abastecemento e 

Saneamento na Groba e As Chabolas Fase I, redactado polo enxeñeiro industrial Don 
Casimiro Fontenla Bugallo; di que o proxecto ascende a 522.275,34 euros. 

 
 En base o anterior propón o Pleno a adopción dos seguintes acordos: 
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1º.- Prestar aprobación o proxecto denominado Abastecemento e Saneamento na 
Groba e As Chabolas Fase I, redactado polo enxeñeiro industrial Don Casimiro 
Fontenla Bugallo. 

 
2º.- Facer as xestións oportunas para obter a financiación necesaria para a 

execución do referido proxecto solicitando ante o organismo autónomo Augas de 
Galicia a correspondente subvención para a execución do mesmo. 

 
3º.- Dirixirse a outros organismos competentes na materia (Deputación Provincial 

de Ourense, Ministerio de Medio Ambiente...) os efectos de solicitar a correspondente 
subvención. 

 
 De seguido procedese á votación, obténdose o seguinte resultado: votos a prol, 
tres (P.S.O.E. e Compromiso por Galicia-Concellos Transparentes); reservanse para o 
Pleno os membros do P.P. e B.N.G.. Por conseguinte por maioria simple fica ditaminada 
favorablemente". 

  
 Intervén o Sr. Vázquez López, para reiterar o xa manifestado no anterior pleno 

polo que o seu voto vai a seguir sendo favorable a proposta presentada. 
 
 Intervén o Sr. Fidalgo Martínez, para anunciar o voto favorable do seu grupo; dí 

que o obxectivo do adiamento cumpriuse, xa que lle consta que alomenos 15 veciños 
consultaron o proxecto, polo que mostra  a súa satisfacción por este feito. 

 
 Intervén o Sr. Collarte Pérez, para sinalar que durante o periodo de exposición o 

público o seu grupo presentou unha alegación, pensa que hai que insistir ante o 
Ministerio co tema do trazado así como buscarlle unha solución de futuro para o 
saneamento. Finaliza anunciando o seu voto a prol da proposta presentada. 

 
 Intervén o Sr. Fernández Gil, para anunciar o voto a prol do seu grupo a proposta 

presentada; dí que coincide co Sr. Fidalgo Martínez, en canto se cumpriu o obxectivo do 
adiamento que era o de que os veciños poidesen consultar e facer alegacións o proxecto. 

 
 Intervén o Sr. Iglesias Sendin, para sinalar que volverán insistir ante o Ministerio 

o tema do trazado recollendo a proposta do voceiro do B.N.G.. 
 
 Intervén o Sr. Alcalde, para dicidir que xa falaron varias veces con Ministerio e 

non da autorización para pasar a tuberia pola estrada; dí que xa pediu cita con Augas de 
Galicia para expoñerlle o proxecto se ben ainda non tivo resposta. 

 
 De seguido o Sr. Alcalde somete a votación ordinaria a aprobación ou non da 

devandita proposta, obténdose o seguinte resultado: fica aprobada por unanimidade. 
 
6.- MOCION DO GRUPO MUNICIPAL COMPROMISO POR GALICI A PARA 
A REGULARIZACIÓN DAS LICENZAS DE TAXI DO MUNICIPIO. - 
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 Intervén o Sr. Alcalde para sinalar que o pasado luns mantivose unha reunión 
cos profesionais do Autotaxi de Ribadavia chegandose a conclusión que antes de 
adoptar acordo algun deberia adaptarse a Ordenanza municipal a normativa vixente, 
polo que si o propoñente da moción manifesta a súa conformidade, propón deixar o 
asunto sobre a mesa ata o vindeiro pleno co obxecto de traer unha proposta para someter 
a votación. 
 
 De seguido intervén o Sr. Vázquez López, autor da propostas, para explicar o 
acordado na reunión e para manifestar que non ten inconvinte en deixar a proposta sobre 
a mesa. 
 

 De seguido todolos grupos manifestan a conformidade coa proposta do Sr. 
Alcalde, quedando polo tanto o asunto sobre a mesa. 
 

 
7.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN 
REGULAMENTARIAMENTE.- 

 

Non hai mocións de urxencia.- 

 

ROGOS E PREGUNTAS.- 
 

Polo concelleiro de Compromiso por Galicia-Concellos Transparentes, o Sr. 
Vázquez López formúlanse os seguintes rogos: 

 
1º ROGO.- Rogaríalle o sr. Alcalde se procedese a limpar o anden de viaxeiros 

da Estación de tren, xa que se atopa nun estado lamentable; tamén solicita a limpeza da 
rúa Extramuros, o tramo que vai paralelo o rio, xa que se atopa cheo de maleza e musgo. 

 
Resposta o Sr. Alcalde: O da Estación de ferrocarril é competencia de Adif, 

faralle un requerimento e en derradeiro caso actuará a brigada municipal; en canto a 
outra cuestión toma nota e dará as ordes a brigada para que procedan. 

 
2º ROGO.- Rogaríalle o sr. Alcalde se procedese a executar as mocións que se 

aprobaron nos derradeiros plenos, en concreto fala da de retirada de carteis e paneis así 
como a de reparación das fontes. 

 
Resposta o Sr. Alcalde: Algúns paneis xa se reteiraron; en canto as fontes 

reparouse algunha e outra como a da Groba prantexou problemas coa potabilidade da 
auga. 

 
 
Polo concelleiro da Agrupación de Electores Ribeiro en Común, o Sr. Fidalgo 

Martínez formúlanse os seguintes  rogos: 
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1º ROGO.- En relación coa información proporcionada a este grupo polo Sr. 
Alcalde no día de onte sobre a resposta recibida do Ministerio de Emprego e Seguridade 
Social para a rehabilitación e arranxo da casa sindical de Ribadavia polo propio 
Ministerio. 

En relación coa noticia aparecida no día de hoxe na prensa na que se dí que " O 
Ministerio de Emprego e Seguridade Social asumirá a rehabilitación da casa sindical de 
Ribadavia solicitada durante o pasado mes de xullo polo Concello e a asociación 
Establecementos Asociados de O Ribeiro, solictalle o Sr. Alcalde: 

 
1. Coñecer o escrito de resposta formal por parte do Ministerio de Emprego. 
2. Coñecer , cando sexa posible para o Concello, a situación actual do 

expediente de rehabilitación e o alcance do mesmo. 
3. Que o destino e utilización dos espazos que se arranxen en 2016 e na 

actualidade estean desocupados, se consensuen coa Asociación Establecementos 
Asociados do Ribeiro, por ser esta na actualidade unha das asociacións usuarias  de dito 
edificio. 

 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que cando se concreten as actuacións facilitarlle 

copia do proxecto os grupos da oposición. 
 
2º ROGO.- En relación coa vila termal de Prexigueiro, cuxa Fundación 

(Padroado) preside o Sr. Alcalde do Concello de Ribadavia, solicitalle o Sr. Alcalde: 
 

 Copia por escrito do contrato de explotación termal de Prexigueiro entre a 
Fundación e a empresa. 

 
3º ROGO.- Debido a ubicación de restos de material de construción na rúa 

Travesia Ribeiro de Ribadavia desde fai meses, derivado do arranxo da mesma rúa, 
solicitalle o Sr. Alcalde se proceda a retirar dito material, no caso de ser municipal para 
instalacións de almacenamento do Concello, ou para a súa reciclaxe no caso de que sexa 
material non aproveitable. No caso de que sexa de propiedade privada, se inste ao 
propietario a súa retirada. 

 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que dito material é para rematar a actuación que 

se fixo nesa rúa. 
 
4º ROGO.- En relación coa situación e o estado da planta depuradora de auga 

potable municipal de Ribadaviam solcitalle o Sr. Alcalde informe técnico para coñecer 
o estado actual da depuradora que potabiliza a auga de Ribadavia e a rede municipal, así 
como a súa capacidade actual de funcionamento. 

 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que solicitará informe a Aqualia. 
 
 
Polo concelleiro do B.N.G., o Sr. Collarte Pérez formúlase os seguintes rogos e 

preguntas:  



      
Ilmo. Concello 
         de 
   Ribadavia 

 
1º ROGO.- En relación co aparcamento da Alameda do Concello, rogaríalle 

facilitase información sobre o posible contrato menor para que a instalación seguise 
funcionando unha vez asumida polo Concello. 

 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que se está a buscar a mellor solución tanto para 

os usuarios da instalación e para o propio Concello, cando sexa definitva daralle 
traslado da mesma. 

 
2º ROGO.- Dado que no prazo aberto para a constitución do Consello municipal 

de Deportes solo se presentou un usuario e os estatutos marcan catro, solicita que se dé 
un novo prazo para que se existe algún usuario interesado se presente. 

 
3º ROGO.- Rogaríalle o Sr. Alcalde se solicitase a colocación duns badens na 

travesia cara Castrelo na zona de San Paio e na zona de San Cristovo, xa que os 
vehículos que circulan pola zona realizano a moita velocidade. 

 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que fará as xestións se ben dúbida que os 

instalen; dí que tamén se teñe solicitado para a estrada de Francelos e non obtivemos 
resposta. 

 
4º ROGO.- Rogaríalle o Sr. Alcalde se procedese a dotar a páxina web do 

Concello do dominio .gal, cuestión está que o seu grupo solicitou en varios escritos. 
 
 
1ª PREGUNTA.- En relación co Grupo municipal de emerxencias 

supramunicipais (GES), interesalle saber como están as negociacións para a súa 
renovación. 

 
Resposta o Sr. Alcalde: A Fegamp está negociando, existindo algúns atrancos 

derivados do tema económico, en concreto das aportacións das diversas Consellerias; dí 
que dende o Concello fixeronse alegacións en relación co número de membros dos 
diversos grupos, xa que coa proposta inicial o Concello de Ribadavia saía perxudicado. 

 
2ª PREGUNTA.- Interesalle saber cando se vai a constituir a mesa de 

negociación sindical. 
 
Resposta o Sr. Alcalde: Está é unha cuestións dos representantes sindicais e ata 

agora non o solicitaron; dí que a seman pasad houbo unha reunión dos traballadores 
para analizar unha proposta do grupo de goberno sobre o tema dos trienios. 

 
3ª PREGUNTA.- En relación coa sustracción de material eléctrico e outro nos 

baixos da Alameda, interesalle saber se habia seguro e a contia do roubado. 
 
Resposta o Sr. Alcalde: Non habia seguro e cando veña o persoal responsable de 

vacacións encargaralle unha valoración do sustraido, do cál entregaralle copia. 



      
Ilmo. Concello 
         de 
   Ribadavia 

 
 
 
 
 
 
Polo concelleiro do P.P., o Sr. Garcia Dominguez formúlanse os seguintes  

rogos:  
  
1º ROGO.-  Na rúa Vendaval hai un problema de afundimento polo que solicita 

se proceda a súa reparación. 
 
Intervén o Alcalde para dicir que averiguará quén é  o responsable xa que nesa 

rúa actuou Aqualia, polo que de no ser esta a responsable daralle traslado o titular da 
via. 

 
2º ROGO.- Na beirarúa da rúa Muñoz Calero hai unha zona que esta afundida e 

xenera un charco polo que pide unha actuación por parte da brigada de obras para 
solucionar o problema. 

 
3º ROGO.- En relación coa obra dun particular na praza de San Xoan, rogaríalle 

se lle comunicase cando se vai a comenzar dita obra. 
 
Resposta o Alcalde para comunicarlle que ten entendido que dita obra xa está 

iniciada. 
 
 
Polo concelleiro do P.P., o Sr. Sotelo Barroso, formúlanse os seguintes rogos e  

preguntas:  
 
1º ROGO.-  Na estación de tren, na zona de acceso a mesma xusto onde hai un 

cambio de rasante hai un bache polo que pide que se arranxe. 
 
2º ROGO.- Na estación de autobuses na zona da saída existen uns baches polo 

que pide o seu arranxo, así como tamén solicita que se poña o punto de luz. 
 
3º ROGO.- Reitera a súa solicitude de que se proceda a apertura das dúas portas 

do cemiterio.  
 
4º ROGO.- Reitera o manifestado nas comisións informativas sobre o tema do 

aparcamento e cans soltos na zona do asilo de ancianos, solicitando que se adopten 
medidas para evitar esos feitos. 

 
5º ROGO.- Dado que se vai a executar o camiño do Pendurao solicita se 

proceda a retirada dos escombros sitos na zona do lavadeiro. 
 



      
Ilmo. Concello 
         de 
   Ribadavia 

6º ROGO.- Solicita se coloque unha boca de rego na pista que vai a igrexa de 
San Paio, o igual que na zona do Castro e a lado da casa do veciño Julio Feijoo. 

 
7º ROGO.- No final das subida a Franqueiran hai un terreo público que xunto 

con un que hai dun veciños o cál o poderia ceder, se faria unha zona pública para que os 
vehiculos poideran dar a volta senon estan imposibilitados de acceder a zona. 

 
8º ROGO.- Solicita que se fagan xestións para retirar o vehículo abandonado na 

zona de San Lázaro. 
 
9º ROGO.- Solicita que se proceda a retirar o colector de roupa sito na a altura 

do supermercado Froiz, xa que así  poderíase colocar un camelio na zona. 
 
 
Concluído o anterior, as oito e vinte do serán, non sendo outro o obxecto da 

convocatoria, pola Presidencia rematouse a sesión no lugar e data ao principio 
sinalados, estendéndose a presente acta, de todo o que, como Secretario, dou fe. 
 
 O ALCALDE,      O SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


