
 
 

SESION EXTRAORDINARIA DO CONCELLO PLENO  DO DIA 1  DE 
FEBREIRO DE 2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as trece  horas e dous   minutos    do 
día un      de febreiro de 2018, reúnese en sesión extraordinaria e, en primeira convocatoria, 
o Concello Pleno baixo a presidencia do sr Alcalde-presidente , coa asistencia dos Sres/as 
concelleiros e concelleiras que a continuación se indican, actuando como secretario 
Francisco Fernández Castro. 
 
ALCALDE- PRESIDENTE 
D José Ignacio Gómez Pérez ( PSOE) 
 
 
CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS 
 
 
D RICARDO GONZÁLEZ AMARO (PSOE) 
 
Dª MARÍA LÓPEZ TOUZA ( PSOE) 
 
D JAVIER IGLESIAS SENDÍN ( PSOE) 
 
Dª NOELIA RODRÍGUEZ TRAVIESO ( PSOE ) 
 
D CÉSAR MANUEL FERNÁNDEZ GIL (PP) 
 
D CELSO SOTELO BARROSO (PP) 
 
D MIGUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ (PP) 
 
Dª CLARA LOEDA SOTO (PP) 
 
Dª MARÍA LUZ EXPÓSITO PÉREZ (PP) 
 
D MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ ( CXG) 
 
D  XACOBE GARCÍA SOTO (BNG) 
 
D BRAIS FIDALGO MARTÍNEZ ( RIBEIRO EN COMÚN) 
 
 
 
Secretario: Francisco Fernández Castro. 
Interventor : D Vicente Soto Rodríguez 
 

Alcalde.- Bos días a todos e a todas, ao público presente e ao que nos segue pola 
páxina web. A sesión e extraordinaria cun único punto. 
PRIMEIRO. Con data 25.01.2018 foi debatido na sesión ordinaria do Pleno o 



 
 
asunto relativo a a aprobación dos Orzamentos municipais para o exercicio 2018 sen 
obter a maioría necesaria para a súa  aprobación. 
 
 SEGUNDO. Este asunto do que xa coñeceu o Pleno e cuxa votación non obtivo 
o número necesario de votos favorables, vólvese a someter á súa consideración, 
vinculando ao mesmo a aprobación da Cuestion de confianza, polos seguintes motivos e 
xustificacións políticas:  
 
 Non obter a confianza política da Corporación para desenrolar a acción de 
goberno provocando situacions de rixidez e de bloqueo no proceso de toma de 
decisiones con trascendencia muncipal. 
 

TERCERO.- Que fai obrigado contar coa confianza da Corporación aos efectos 
de poder proseguir a labor iniciada dende o dia da miña elección como Alcalde,  por 
todo elo e de conformidade co disposto no artigo 197 bis da Lei Orgánica 5/1985, de 19 
de xuño, do Réxime Electoral Xeneral, o que subscribe  

 
PLANTEA 

 
PRIMEIRO.- Unha CUESTIÓN DE CONFIANZA nos términos contidos no 

precepto antes citado e a vincula a aprobación dos Orzamentos municipais para o 
exercicio 2018.  
 No caso que non se aprobase a cuestión de confianza, enterase aprobado 
inicialmente o Orzamento Municipal 2018 se no prazo dun mes dende que se votase o 
rexeitamento da cuestión de confianza non se presenta unha moción de censura con 
candidato alternativo a Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 197 bis) da Lei 
5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral. 

 
SEGUNDO.- Proceder a publicación no Boletín Oficial da Provincia dos 

acordos oportunos. 
 
 

D Manuel Vázquez López ( CXG).- Bó día a todos e todas, tamén aos que nos 
seguen pola páxina web.  Me vou a ratificar na aprobación do orzamento , o goberno 
cumpriu con este grupo nos orzamentos anteriores, aceptou as nosas propostas e non 
teño dúbidas que tamén neste ano cumprirá. Entendo que se fan as cousas ben dentro da 
capacidade inversora deste concello. Temos uns dos mellores servizos sociais da 
provincia, sería importante conquerir o Centro de Día. Unha actuación importante sería 
o asilo novo para máis residentes e con maior calidade de vida. Espero que se inicie a 
obra antes do remate da lexislatura actual. O orzamento recolle os trienios dos 
traballadores. Un tema candente vai contemplado , a partida para o campo de herba 
artificial. As obras previstas como inversións son axeitadas. Este concello precisa 
concelleiros comprometidos coa realidade e non pactos antinatura. 
 

D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Bos días a todas e todos. Nos gusta o 
ambiente que hai hoxe, coa implicación da cidadanía e da prensa, que ten unha gran 
función nunha sociedade democrática. O pleno se retransmite como pedíu o noso grupo. 
A nosa posición foi nítida no pleno do pasado xoves. Reiterar a boa sintonía co 
concelleiro de Facenda. Este documento de orzamento non vale para Ribadavia, outros 



 
 
anos facilitamos a gobernabilidade e non se cumpriron os compromisos con RBC. O 
noso grupo se sente traizoado. Tería que haber máis implicación en servizos sociais e 
máis i nvestimentos. A aportación municipal a servizos sociais debería incrementarse de 
forma proporcional ao incremento do orzamento. Moitos servizos están privatizados, a 
concesión da auga é ilexítima, vai contra os intereses xerais dos veciños. Hai 
privatizacións encubertas, como a do servizo eléctrico a unha empresa externa. A 
cuestión de confianza non vai a saír aprobada. Podo entender que o alcalde plantexe a 
cuestión de confianza , é unha maniobra política, aínda que lexítima. 
Os que nos opoñemos ao orzamento temos a obriga de buscar alternativas, pensando 
nos veciños, non nas siglas, nin nos proxectos políticos. Eu nunca dixen que quisera ser 
alcalde, somos conscientes da representatividade que temos neste pleno. Hai intencións 
de intoxicar por algúns grupos. Non pode ser que a oposición só diga non, hai que 
buscar un goberno de progreso , progresista. Garantindo que os servizos municipais 
sexan públicos.  RBC se ofrece a dialogar en base a programas.Non esiximos cargos.  
 
Os cidadáns elixen concelleiros, e os concelleiros elixen ao alcalde, é un mandado do 
que non nos podemos evadir.Hai que buscar un goberno con medidas de urxencia, hai 
que cambiar este concello de enriba a abaixo. 
 

D Xacobe García Soto (BNG).- A nosa postura quedou clara o pasado xoves. O 
BNG levamos propostas claras e con contido. O orzamento recolle as nosas propostas, o  
BNG perdeu a confianza no goberno, non ten un proxecto claro ,se ve nos orzamentos. 
O goberno pacta coa dereita e coa esquerda e logo os defrauda a ambos. Non temos a 
garantía de que se leven a bo porto as nosas propostas. O goberno está preocupado en 
amosar que a oposición bloquea, máis preocupado en mitinear que en camiñar cara a 
unha Ribadavia mellor. 
Nos piden confianza, non confiamos, o noso voto é en contra. Falase polo anterior 
portavoz de programas políticos , na última semana non hai debate de programas, nin de 
proxectos , son debates partidistas estériles.  O BNG é un partido serio. O problema do 
goberno é que non ten programa político. 
 

D César  Manuel Fernández Gil (PP).- Eu coincido en que non hai que recaer na 
reiteración de argumentos. Nada mudou dende a anterior sesión. As nosas trinta e dúas 
propostas as chaman Carta aos Reis Magos, pretendendo ridiculizar á oposición. Hai 
grandes diferencias de proxecto político, Ribadavia precisa un cambio de rumbo e de 
timón. O noso voto é en contra. 
 

D Javier Iglesias  Sendín ( PSOE).- Se reitera o debate dos orzamentos. A 
cuestión de confianza é unha medida valente, non estamos dispostos a seguir a calquera 
precio. O orzamento é un documento dos máis importantes do concello. Non é a nosa 
filosofía traballar con orzamentos prorrogados. Se se entenden para decir non, tamén se 
debería entender para facer uns orzamentos. Son reales e realizables, hai un compromiso 
co rural.Hai subvencións e actuacións que esixen uns orzamentos aprobados. Agradezo 
o apoio de CXG. 
Se nos toca estar na oposición, dende a oposición traballaremos igual por Ribadavia. 
Nos entendemos a súa postura, vostedes teñen que entender a nosa. O concello pode 
seguir funcionando, pero o capítulo VI de inversións non se prorroga. Un goberno 
valente non ten medo de pasar a oposición, é o noso maior        reto e o maior 
compromiso coa democracia. 



 
 
 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Está xa todo exposto. 
 

D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Agradecer o talante do voceiro do grupo de 
goberno. 
 

D Xacobe García Soto (BNG).-  Está todo dito. 
 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Nada máis que engadir. 
 

Alcalde.- Algún grupo decía que non se podía facer este chantaxe, non o é, é un 
mecanismo que ten o que goberna. Nos no último ano de mandato de cada lexislatura, 
prorrogábamos os orzamentos por responsabilidade , por si había cambio de goberno 
que o novo goberno pudiese facer os seus orzamentos. 
Nos levamos no goberno dende o 2003, so houbo pacto de goberno co BNG, non é certo 
que pactamos coa esquerda e coa dereita. Cada un ten o seu posicionamento, no ano 
2003 , un grupo compartía a nosa visión de goberno , agora non. A un grupo político si 
se lle incorporan as súas partidas ao orzamento, alomenos, debería absterse. Eu 
agradezo as partidas incorporadas por CXG. 
Os orzamentos medran ano a ano, por tanto son mellores. Nos xa non tivemos a 
confianza inicial na votación de alcalde. 
Cando lles dicen aos cidadáns que o goberno está esgotado, se o goberno estíbese 
esgotado non presentaría unha cuestión de confianza. Se tiveramos ansia de poder non 
presentaríamos unha cuestión de confianza. O noso obxectivo é cambiar a vida dos 
cidadáns.Todos querríamos incorporar cousas aos orzamentos, pero cumpren co máis 
determinante para nos, os servizos sociais son os mellores da provincia de Ourense , o 
dice a propia Xunta. Sí, é verdade que están cosufragados por outras administracións, 
pero é un servizo creado da nada. Escoitei decir que hai que ser serios, por iso traemos a 
cuestión de confianza. 
Aos propostas do PP falei de Carta aos Reis Magos nun contexto determinado, 
incorporarían un millón e medio de euros aos orzamentos do concello. Se son capaces 
de facelo e rebaixar os ingresos con 400.000 euros de IBI, mesmo podemos chegar a un 
acordo. A ver si é viable poñer unha partida de 300.000 euros para una obra que  a xunta 
non   contempla. 
A cuestión de confianza é un mecanismo normal e democrático , pasaríamos a oposición 
con normalidade, seríamos unha oposición seria e responsable.Facilitaríamos a 
aprobación do Plan Xeral.Falaríamos duns orzamentos reais, facilitaríamos as 
adicacións exclusivas, sen facer demagoxia cos soldos.Votaríamos a favor das 
adicacións exclusivas que hai, son xustas,necesarias e austeras.Un grupo decía que facía 
falta só unha , outro falaba dunha rebaixa do 10%. Son soldos de 1.400 e de 1000 euros. 
Non faríamos política co tema do asilo, apoiaríamos as accións para conquerir o Centro 
de Saúde. Os concelleiros os elixen os veciños, e estemos no goberno ou na oposición 
nas próximas eleccións seremos a forza máis votada. 
 
Procedese a votación : 

 
D RICARDO GONZÁLEZ AMARO SÍ 
 
Dª MARÍA LÓPEZ TOUZA SÍ 



 
 
 
D JAVIER IGLESIAS SENDÍN SÍ 
 
Dª NOELIA RODRÍGUEZ TRAVIESO SÍ 
 
D CÉSAR MANUEL FERNÁNDEZ GIL NON 
 
D CELSO SOTELO BARROSO NON 
 
D MIGUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ NON 
 
Dª CLARA LOEDA SOTO NON  
 
Dª MARÍA LUZ EXPÓSITO PÉREZ NON 
D MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ SÍ  
D  XACOBE GARCÍA SOTO NON 
 
D BRAIS FIDALGO MARTÍNEZ NON 
 
D JOSÉ IGNACIO GÓMEZ PÉREZ SÍ 
 
Alcalde.- Teñen un mes para conformar unha alternativa, senón o goberno seguirá 
traballando como leva facendo tantos anos. 
E sendo as trece  horas e cincoenta minutos erguese a sesión polo señor Alcalde presidente , 
do que como secretario extendo a presente acta.  

ALCALDE                                                           SECRETARIO 

 
 


