
 
 

SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 25  DE XANEIRO 
DE 2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e tres  minutos    do día 
vinte e cinco   de xaneiro de 2018, reúnese en sesión ordinaria 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. 
Alcalde.- Bos días a todos e a todas, ao público presente e ao que nos segue pola páxina 
web. 
 
 
 



 
 

1. APROBACION, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA 
ULTIMA SESION CELEBRADA, QUE FOI A DO 28 DE DECEMBRO  
(ORDINARIA). 

 
Non formulándose observacións fica aprobada por unanimidade. 
 

2. DACION DE CONTA DE: A)DAS RESOLUCIONS DA ALCALDIA, 
SEGUNDO O 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 da Alcaldía ditadas 
dende a sesión anterior , e que de seguido se relacionan: 
 
Do 22 de decembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 23 de  decembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 26 de decembro; tres; unha, sobre expedición tarxeta estacionamento; dúas, sobre 
concesión vacacións.. 
 
Do 27 de decembro; seis;  tres, sobre liquidación ingreso taxa servizo ext. incendios e 
outros; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 28 de decembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 29 de  decembro;  sete; unha, sobre aprobacion liquidacion taxa ocupacion via 
publica; dúas, sobre xeración créditos; unha, sobre concesión vacacións; tres, sobre 
aboamentos. 
 
Do  02 de xaneiro; sete;  unha, sobre  retirada muro; unha, sobre reposición situación; 
unha, sobre  permiso por matrimonio; tres, sobre concesión vacacións;; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 03 de xaneiro: once;  dúas, sobre bonificación IVTM; tres, sobre fraccionamento 
débeda; cinco, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre incrición no Rexistro 
Parellas de Feito. 
 
Do 04 de xaneiro; catro; unha, sobre bonificación IVTM; unha, sobre exención IVTM; 
unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do  05 de  xaneiro;  catro; dúas, sobre bonificación IVTM; unha, sobre exención IVTM; 
unha, sobre aboamentos. 
 
Do 08 de xaneiro cinco; unha, sobre alta no Padrón Habitantes unha, sobre contrato 
laboral; unha, sobre retirada de vertedoiro; unha, sobre nomeamento tribunal profesor 



 
 
piano; unha, sobre aboamentos. 
 
Do  09 de xaneiro tres; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre expediente 
sancionador; unha, sobre aboamentos. 
 
Do  10 de xaneiro;  catro; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre retirada de 
vertedorio; unha, sobre denegación asuntos propios; unha, sobre aboamentos. 
 
Do  11 de xaneiro; tres; unha, sobre troco titular recibos; unha, sobre recurso contra 
providencia contrinximento; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 12 de xaneiro; seis; unha  sobre bonificacion IVTM;  unha, sobre fraccionamento 
débeda; unha, sobre recurso contra providencia contrinximento; unha, sobre P.O. 
304/2017-D; unha, sobre denegación licenza actividade; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 15 de xaneiro; cinco;  tres, sobre recurso contra providencia contrinximento; unha, 
sobre fraccionamento débeda; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de xaneiro;  unha, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de xaneiro; dúas; unha, sobre concesión servizo xantar na casa; unha, sobre 
eficacia comunicación previa obras. 
 
Do 18 de xaneiro catroce; oito, sobre liquidación ingrexo taxa servizo ext. incendios e 
outros; unha, sobre  exención IVTM;  dúas, sobre fraccionamento débeda; unha, sobre 
bonificación IVTM;  unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do  19 de xaneiro; catro;  dúas, sobre altas no Padrón  Habitantes; unha, sobre 
concesión asuntos propios; unha, sobre aboamentos. 
 
Do  22 de xaneiro;  cinco; unha, concesión servizo axuda no fogar; unha, sobre 
concesión permiso por enfermidade de familiar; dúas por concesión asuntos propios; 
unha, concesión vacacións; 
  
Do 23 de xaneiro; tres: unha, sobre fraccionamento débeda; unha, sobre eficacia 
acomunicación previa obras;  unha, sobre concesión vacacións. 
 
Do 24 de xaneiro; vinte e oito; vinte e sete, sobre liquidación plusvalia; unha, sobre 
eficacia comunicación previa actividade 
 
 

3.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DOS ORZAMENTOS 
MUNICIPAIS DO EXERCICIO 2018. 
 
 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do concello de Ribadavia 
, para o exercicio económico 2018, xunto coas súas bases de execución, e cuxo resumo 
por capítulos é o seguinte: 
 



 
 
ESTADO DE GASTOS 
 
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSOAL                             
2199019,55 
CAPÍTULO   2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERV.                             
1228839,47 
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS                             
35474 
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                             
338976,66 
CAPÍTULO 6 INVESTIMENTOS REAIS                             
331221,41 
CAPÍTULO  7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            
10000 
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                             
0 
CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS                             
404488,84 
 
 
TOTAL GASTOS                             
4548019,93 
 
 
 
ESTADO DE INGRESOS 
 
 
CAPÍTULO 1 IMPOSTOS DIRECTOS                             
1397370,03 
CAPÍTULO 2  IMPOSTOS INDIRECTOS                             
73726,54 
CAPÍTULO 3 TAXAS E OUTROS INGRESOS                             
901185,75 
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                             
1986242,17 
CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIAIS                             
89590,00 
CAPÍTULO 6 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS                             
0,000 
 
CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             
99905,44 
 
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                             
0,00 
CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS                             
0,00 
 



 
 
 
TOTAL INGRESOS                             
4548019,93 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente a plantilla de persoal , comprensiva de todos 
os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e persoal eventual. 

TERCEIRO.- Expor ao público o Orzamento Xeral para o 2018, as Bases de 
Execución e a plantilla de persoal , por prazo de quince días, mediante anuncios no  
Boletín Oficial da Provincia e taboleiros de anuncios do concello , a efectos de 
presentación de reclamacións polos interesados. 
 

CUARTO.- Considerar elevados a definitivos os acordos no caso de que non se 
presente ningunha reclamación. 
 

QUINTO.- Remitir copia a Administración do Estado , así como ao organo 
competente da Comunindade Autónoma. 
 
 

Alcalde.- A proposición é moi longa, todos tedes a documentación, pasamos ao 
debate. 
D Manuel Vázquez López ( CXG).- Boas tardes a todos e todas, tamén aos que nos 
seguen telemáticamente.Compromiso Por Galicia vai a aprobar estes orzamentos por 
dous motivos, recolle as demandas do noso grupo e, en orzamentos anteriores se 
cumpriron os compromisos acadados co noso grupo.Se solicitou as beirarrúas no 
entorno de Santo Domingo, o rego asfáltico e alumeado na Foz , que é de xustiza; as 
beirarrúas na rúa Piñeiral, Tamén os Pasillos do cemiterio e alumeado. O Barrio da  
Cabrita , con fondos propios. Mantense a axuda para transporte de estudiantes. Se presta 
unha gran atención a servizos sociais, é fundamental o benestar dos maiores e dos máis 
desprotexidos.Non hai a suba do IBI da que se falaba.Valoramos que os traballadores do 
concello cobren os trienios que lles corresponden.Se recollen partidas que veñen 
impostas por outros grupos. Atende ás demandas de todos os núcleos de poboación.É un 
orzamento axustado ás características socieconómicas de este concello. 
 

D Brais  Fidalgo Martínez ( RBC).- Boas tardes a todos e todas. A nosa posición 
respecto á proposta de orzamentos xa se anunciou. Resaltar o talante constructivo e 
negociador do conselleiro de Facenda. RBC , consumida xa máis da metade da 
lexislatura, cos orzamentos de 2016 e 2017 aprobados co apoio de RBC, manifesta que 
estes orzamentos redundan nos erros dos anteriores.Non incrementan o gasto en 
servizos sociais nin en investimentos; non blinda as partidas introducidas por RBC en 
2016 e 2017.O goberno goberna de costas ao Pleno. No último ano se viu que non hai 
maioría para gobernar, non se pode pedir o apoio cando no día a día se traizoa ao pleno. 
Rexeitamos o orzamento por moitas cuestións de calado, como o Plan de contratación a 
parados de longa duración, axudas a nacementos ou adopcións. Non se aposta pola 
gardería infantil. A pesar de que hai uns bos servizos sociais pivotan no personal e nas 
axudas de outras administracións. Non hai correlación entre o incremento do orzamento 
e o incremento en servizos sociais. 
 
Eiquí se apostou por blindar que non se privatizen servizos esenciais como a auga , se 
prorroga unha concesión xa caducada. Se lle regalan catro anos a unha multinacional a 
cambio de nada.Hai núcleos con problemas na rede de abastecemento , hai unha 



 
 
continuidade encuberta na privatización. Respecto a recadación dos impostos hai que 
estudiar outras opcións, que se traspasen os traballadores ao concello, que se asimilen os 
traballadores. Se podería aforrar moito diñeiro, se podería levar directamente o servizo. 
O aparcadoiro está en mans de Eueln, no servizo eléctrico se recurre a empresas 
privadas. É un documento mellorable , o goberno non recolle as nosas propostas. RBC 
non pode abstenerse e que se aproben estes orzamentos. 
Respecto a plantilla de persoal o informe do secretario advirte dunha temporalidade 
excesiva, deberían poñerse as bases para camiñar respecto á estabilización.Hai 
traballadores con trinta anos de servizo que ten que renovar o seu contrato anualmente. 
Entendemos que o informe de secretaría é contundente. Un ano despois aínda non hai 
RPT é outra eiva importante.  
Falaba o portavoz de  CXG que si non se aproban os orzamentos non se pode pagar os 
trienios aos traballadores, é mentira. No orzamento de 2017 xa había esa partida. 
Hai desinformación se dice que se non se aproban os orzamentos non se poden facer 
obras, todas as modificacións orzamentarias para obras foron aprobadas.Se poden facer 
modificacións para certas obras. A RBC ,  a pesar da súa oposición hiperactiva , non se 
lle pode acusar de  vetos nin de non facilitar a gobernabilidade. 
Nos orzamentos de 2017 nos abstivemos , ían dúas adicacións exclusivas e queríamos 
unha. Eiquí a oposición sempre facilitou a gobernabilidade. Se hai tentación de 
presentar unha moción de confianza e non prorrogar os orzamentos , porque o noso 
grupo presentou unha proposta de moción de censura, será a oportunidade de cambiar 
de alcalde e ter un goberno de progreso.Votamos non porque a oportunidade do actual 
goberno xa pasou.Ribadavia non ten alcalde ou unha persoa que exerza de alcalde de 
todos. 
 

D Xacobe García Soto (BNG).-Un pode ter varios discursos, o discurso podería 
ser distinto se fosen os primeiros orzamentos da lexislatura ,pero son os terceiros.O 
portavoz do BNG no concello de Ribadavia son eu, non o alcalde, nin os diputados 
provinciais.A experiencia tida por este concelleiro inflúe. Tivemos negociacións con 
talante e bo trato, cunha postura aberta do goberno que hai que recoñecer.  
Os orzamentos non se tratan de ter catro acordos cun grupo da oposición, ten que 
reflectir un proxecto político, non o vemos. Se incorporaron as suxerencias do BNG 
para facer unha Ribadavia máis viva. O gran problema é a despoboación paulatina e a 
mellora da empregabilidade. Arranxa rúas, incorporación de wifi no rural, outro modelo 
de tratamento de lixo, esas son as nosas propostas que se aceptaron. Noutros exercicios 
se aceptaron e non se executaron.Hai moitos acordos por consenso e logo non se 
executan. Xera un problema de desconfianza no goberno. A nosa abstención no ano 
2017 temos recoñecido que foi un voto de inxenuidade. Os orzamentos son anodinos, é 
un rexistro contable que non di nada.Non hai novos proxectos para Ribadavia, nin un 
proxecto político que ilusione. O noso voto vai a ser en contra. Pódese facer chantaxe ao 
persoal ou presentar unha cuestión de confianza. Faga o que estime oportuno. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Vou a intentar non redundar en cuestións xa 
mencionadas.  Un orzamento é unha ferramenta necesaria para executar un plan.No 
orzamento adícase a inversións un 7,28%, é un dos porcentaxes máis baixos da 
provincia, o concello de Arnoia adicou o 38% no   exercicio anterior. Entre o gasto de 
persoal e o gasto corrente se consumen o 70% dos recursos municipais. Hai cuestións 
que se plantexan no informe económico-financeiro, no procedemento de gasto según 
intervención, non hai contención do gasto corrente; se opta por unha fórmula case 
inversa, primeiro gasto e logo ven a factura.O gasto corrente se dispara.Nos 



 
 
propoñemos unha batería de vinte e tres medidas que se poderían facer contendo o gasto 
corrente, cumprindo as Bases de Execución do Orzamento. 
O informe de secretaría fala da temporalidade do persoal, sempre dí o mesmo dende o 
ano 2011, logo aparecen demandas xudiciais que se estiman e consolidan dereitos 
laborais dos traballadores, e se xeran indemnizacións polo descontrol na xestión do 
persoal. 
Se se quere buscar consenso nos orzamentos sentense a dialogar cos outros grupos.Eiquí 
se presenta un borrador e logo sen fan engadegas, os números xa están pechados. 
No noso proxecto hai actuacións imprescindibles, se non atende as nosas propostas non 
pode pretender que votemos a favor.Noutra lexislatura votamos a favor por engadir 
unha partida para infraestruturas no rural , non se mantivo. Extender o servizo de 
limpeza ao rural , se aprobou no primeiro pleno de esta lexislatura. 
Nos presentamos vinte e tres propostas frente a un borrador xa pechado,non se recollen 
as nosas propostas, é de pura lóxica que votemos en contra. 
 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Este ano o orzamento crece, como xa creceu  
nos últimos anos. Este ano un 4,23%, que ao longo do exercicio se ampliará ata un 7% 
ou 8%.  Na liquidación do orzamento pode haber un incremento de ata 200.000 
euros.Como resultado do traballo do goberno, si se aproban os orzamentos cando hai 
que aprobalos.Atendemos demandas sempre que sexan coherentes, non unha carta aos 
Reis Magos , nin o programa de unha lexislatura entera. Conxelar o imposto de bens 
inmobles é baixar os ingresos en 333.000 euros.Non se pode hipotecar ao concello por 
un millón de euros para unhas obras en San Cristovo , para as que a Xunta tras sete 
mocións demandandoas non contestou nada. 
Se fala de 60.000 euros para infraestruturas rurais, cando a realidade é que a inversión 
total no rural é de 120.000 euros, se duplica. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Pedimos que sexa con fondos propios. 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Se dice nos medios que o goberno derrocha, é falso , 
os informes dos técnicos ahí están.Cando chegamos o concello estaba ao límite da 
quebra, este goberno coa axuda do BNG cambiou a situación e temos un remanente de 
tesorería positivo, e o concello pode ir a calquera tipo de financiación. 
Había 400.000 euros a pagar de sentenzas xudiciais anteriores, 32.000 euros da 
SGAE.Houbo que pagar a empresa que fixo a alameda, a Marian Leboreiro. Aqualia 
tiña presentados catro contenciosos ao concello. Os números están ahí. Os demais 
grupos recoñecen que hai diálogo. 
No tema do pago dos trienios , non se pode pagar sen unha modificación orzamentaria, 
o orzamento anterior só contempla 5.000 euros. Non é un chantaxe é un estilo de 
traballar, o documento máis importante da lexislatura é o orzamento. Cando hai unha 
modificación orzamentaria se nos reprocha falta de planificación. Non imos a traballar 
con modificacións orzamentarias, non temos apego ao sillón. Se están en contra de estes 
números , póngase de acordo e fagan outro orzamento. Imos a presentar unha cuestión 
de confianza. A posición de RBC xa a temos clara. Non é amenaza nin teima, é unha 
cuestión de ética. Se se poñen de acordo para votar en contra, poñanse de acordo para 
votar un orzamento a favor. Este grupo non se pode decir que non sexa valente , nos 
fuimos da Mancomunidade.En servizos sociais, limpeza, recadación, este grupo , xunto 
co BNG, tomou iniciativas valentes que foron acertadas. 
 

D Manuel  Vázquez López ( CXG).- Ratificarme no apoio aos orzamentos, 
cando eu fago as miñas intervencións , estou documentado da maneira que corresponde. 



 
 

D Brais  Fidalgo  Martínez ( RBC).- Non entendo o que dice o portavoz de 
CXG, os trienios se poden pagar cunha modificación orzamentaria. 
 
Alcalde.- Se o propón o goberno. 
 

D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Se ningunea ao pleno porque a lei o permite, 
hai que cambiar o goberno. Coincido co que enuncia o concelleiro de Facenda na súa 
intervención. A época do bipartito local foi unha boa época. Cando o portavoz do 
goberno se refira a esa época amosa que o que ven despois está caduco e hai  que 
renovar. Os orzamentos deberían ser máis progresistas. 
  

D Xacobe García Soto (BNG).- Os orzamentos crecen ano a ano, sen aportar 
nada. Non hai unha nova infraestrutura nin proxectos de futuro. Os concellos do entorno 
si ten novos proxectos e atraen inversións de outras administracións, os que goberna o 
BNG. Ribadavia queda un paso atrás dos concellos de arredor.Dicen que pactemos os 
orzamentos os que votamos que non, temos máis diferencias co PP das que temos con 
vostedes.Seremos goberno cando o decidan os veciños.  Non volque na oposición de 
esquerdas un fantasma que non existe, non é un drama que non se aproben os 
orzamentos, non son os que merece o concello de Ribadavia. 
Non é correcto falar cos compañeiros do BNG de Ourense, un queda abraiado de 
determinadas conversas. Se lle toma a un polo pito do sereno, se pode falar directamente 
con este concelleiro. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Está todo dito sobre o orzamento. Sete das nosas 
propostas son do ano pasado,se acumulan outras novas.Se nos fala de que o orzamento 
medrou e que a liquidación é maior, como no 99% dos concellos de Galicia. Non é un 
argumento político. Se fala de cando chegou o actual goberno e xa pasaron dezaseis 
anos.Ribadavia está onde está agora polo actual goberno, se tivo que acoller a dous 
plans de pagos a proveedores.Nun ano 700.000 euros de débeda e acolleuse a outro plan 
de pago a proveedores. 
 
Alcalde.- 300.000 euros. 
 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Se pode buscar o dato na hemeroteca, en 
todo caso 300.000 euros de débeda nun exercicio contable. Presumen de reducir a 
débeda por estar nun plan de axuste derivado do plan de pago a proveedores. Se foron 
suavizando as condicións do préstamo , pola reducción do tipo de interés. Se pode falar 
de herdanzas e botar culpas, pero ao longo da democracia o partido que máis gobernou 
en Rivadavia é o PSOE. 
A xestión municipal ten que ser máis ambiciosa, no proxecto de San Cristovo que 
movemento se fixo para obter fondos da Consellería. Os recursos non caen do ceo.Se a 
veciñanza nos da a confianza nos moveremos para obter fondos, ten que haber un 
proxecto político. 
 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Os movementos foron tentar unha reunión 
coa Conselleira de Medio Ambiente, todavía seguemos esperando. Xa dixemos que non 
estabamos de acordo co        plan de pago a proveedores. Esa inxección de diñeiro ten 
que vir do ICO , non de entidades privadas. A forma de financiar foi o incremento 
estatal no IBI , non a participación en ingresos do Estado. É como o canon de auga da 
Xunta, os concellos recadan para a Xunta.O traballo do goberno é conquerir as 



 
 
subvencións, seguimos traballando en iso. 
Eu non dixen que estivera mal que o PP apoiase os orzamentos, nin que o BNG se 
entendese co PP. O BNG é un grupo de goberno, a época de goberno conxunto foi 
boa.Hai concellos de todo tipo,ningún concello da comarca nos pode dar leccións, cada 
un responde ante os seus cidadáns. Nos collemos épocas de crise, mesmo a nivel 
nacional e levamos o  barco a bon porto. Salvamos os servizos, se fosemos intervidos , 
hai servizos que non son básicos e se perderían. Deixamos postos os pilares para que o 
edificio se consolide. Eu estou orgulloso dos anos como concelleiro de facenda. 
Alcalde.- Quero empezar polo final. O traballo de Javier nestes quince anos é do mellor 
da provincia. Adica todas as horas libres a este concello,e gaña as eleccións na súa 
parroquia para disgusto do PP. 
O que nos pon no goberno é a democracia. 
Ningún concelleiro de este grupo chamou a nadie do BNG, eu se tiven chamadas do 
BNG cando era portavoz na Deputación. Nunca lle dixen a nadie que lle dixera ou lle 
deixara de decir. Vostede tivo catro reunións co concelleiro de facenda, recoñece que as 
catro partidas incorporadas por vostede son boas.Ao votar non significa que non quere 
incorporar esas catro partidas.Se o BNG non está no goberno é porque non quere.Cando 
as cousas se puxeron mal económicamente quedou un só grupo no goberno.Non se pode 
decir que dende 2011 foi todo horrible,foi unha época moi complicada. 
O PP plantexou tres ou catro cuestións que non son reais .Equivocouse de 300.000 a 
700.000 euros, como faga así as contas como alcalde. 
Calquera fai os orzamentos traendoos a fin de ano.Vostedes dicen o que hai que facer, 
pero non fixeron un estudio de costes do coste do que queren facer. Piden que 
consignemos o 20% dun proxecto , para o cal pedimos reunións sistemáticamente a 
Xunta e nin nos recibe. 
Respecto das obras en A Grova, As Chavolas e Sanín nos orzamentos da Xunta non 
figuran esas obras. Se pide orzamentar 104.000 euros para unha obra que non existe. As 
beirarrúas de San Cristovo non están no orzamento da Xunta. 
Piden 400.000 de  rebaixa no IBI.Ese documento é unha tomadura de pelo. A ver como 
se fai, e cómo se fai esa rebaixa.Se traeu un documento con esas partidas orzamentarias 
lle cedo o posto. 
A partida orzamentaria para levar a auga a Santo  André de Camporredondo serían 
500.000 euros . O seu proxecto para Ribadavia é do Rajoy e Feijoo. 
Celso hoxe non che dan os números. 

D Celso Sotelo Barros (PP).- Eu me vou cando queiro. Nos chamou 
mentirosos.Eu fago o que me da a gana, olvídese de mín. 

Alcalde.- Fagan o mesmo que fixeron no anterior pleno, poñer trabas co 
ambulatorio. O concello fixo unha modificación do planeamento, comprou os terreos e 
agora falta un papel. A Xunta anunciou trinta e un centros de saúde, reivindiquen o de 
Ribadavia.Decían que ían facer o Museo do Viño, non fixeron as axudas aos 
viticultores. 
Cando conseguimos algo dicen que son axudas de concorrencia competitiva.Agradezo o 
apoio de CXG. A todos nos gustaría ter un orzamento dez veces maior. A día de hoxe se 
non se aproba o orzamento non se pode levar a cabo o acordo cos traballadores sobre os 
trienios. É unha cuestión palmaria. O campo de  herba que leva unha partida de 52.000 
euros nos orzamentos, sen aprobar os orzamentos non se podería firmar o convenio,nin 
facer o campo. As incorporacións do BNG non se poderían executar. As beirarrúas de 
Francelos non se poderían facer. O capítulo de inversións por lei non se prorroga. Se 
orzamentan moitos camiños para arranxar no rural. Eu nunca falo dos demais concellos 



 
 
é de mal gusto. Respecto a envexa aos concellos de arredor, hai concellos que 
renunciaron ao Plan Provincial por falta de liquidez, sen liquidez para pagar as nóminas, 
e os alcaldes cobran o doble.Ningún concello conquire tantas inversións, envexa nos 
ningunha.Temos que poñer en valor este concello, o motor das inversións culturais é o 
concello, a Mostra Internacional de Teatro a organiza o concello. 
O orzamento é un documento real, mellorable como todo. A próxima semana imos 
plantexar unha cuestión de confianza, se nos queren nos poden retirar, pero non nos 
retiran os cidadáns. 
 
 Sometida a votación a proposta obténse o seguinte resultado , votos a prol PSOE 
(5) CXG (1), votos en contra PP (5), BNG e RBC          fica rexeitada. 
 
 

4.-APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA  MODIFICACIÓN 
ORZAMENTARIA 1/2018. 
 
 
O ditame da Comision Informativa é do seguinte tenor literal: 
 

PRIMEIRO.- Que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos 
num 1/2018 , na modalidade de suplemento de crédito ,financiado con cargo a baixas 
doutras partidas do Orzamento vixente non comprometidas, cuxas dotacións se estimen 
reducibles sen perturbación do respectivo servizo, de acordo co seguite resumo por 
capítulos: 
 
 
-Suplemento de crédito( partida existente no Orzamento con dotación insuficiente) 
 
Partida orzamentaria*          consignación anterior  Aumento que se propón Total 
 
454.619000                                 0                             7.693,98                          7.693,98 
 
Aportación municipal o Proxecto de “Acondicionamento de camiños no concello de 
Ribadavia”* 
 
-Financiamento  
 
Partida orzamentaria*       consignación anterior   disminución que se propón Total 
 
210.00153                            20.000                            7.693,98                           12.306,02 
 
Infraestructuras e Bens Naturais* 
 
 
 
            SEGUNDO:-  Expor este expediente ao público mediante anuncio insiro no 
Boletín Oficial da Provincia , polo prazo de quince días, durante os cales os interesados 
poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase 



 
 
definitivamente aprobado si durante o citado prazo non se presentaron reclamacións ; en 
caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. 
 
 
 
De seguido, tras breves intervencións dos presentes, sometese a votación ordinaria a 
proposta presentada obténdose o seguinte resultado: votos a prol PSOE e CXG  
reservanse para o pleno PP, BNG  e RBC. Por conseguinte  fica ditaminada 
favorablemente. 
 
 

D Manuel Vázquez López ( CXG).- Xa me definí nas Comisións Informativas , 
a favor. 

D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- En ningún concello do Estado español os 
veciños elixen ao alcalde, os veciños elixen aos concelleiros.Nos somos lexítimos para 
cambiar de alcalde ou para facer modificacións orzamentarias. Hai unha estratexia de 
despistar que acaba por non valer. 

Xacobe García Soto (BNG).- A favor. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- En todo caso,  hai unha cuestión non sei se 

foi ditaminado. 
Alcalde.- Non é o proxecto de Santo Domingo. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Hoxe na prensa se fala do proxecto de 

Santo Domingo, de ahí provén a miña interpretación. Queremos ver o proxecto de Santo 
Domingo, e saber se hai permiso de Patrimonio. 
 

Alcalde.- Aínda non. 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- O proxecto de Santo Domingo hai que traer a 

modificación orzamentaria. 
Alcalde.- Este proxecto é do Plan Marco, o camiño do Coto xa está plantexado e se vai 
a executar. 
 
 Sometida a votación a proposta, fica aprobada por unanimidade. 
 
 

5.-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA A 
RECUPERACIÓN DO  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 
 
O ditame da Comisión Informativa é do seguinte tenor literal: 
Exposición de motivos 
 
Dende hai anos a esta parte asistimos a un proceso permanente de desmantelamento do 
Departamento de Promoción Económica do concello de Ribadavia,un departamento 
que, polas súas características e competencias debería ser un elemento fundamental de 
dinamismo económico para o Concello. Cómpre sinalar que entre as funcións deste 
departamento atópase o fomento de iniciativas empresariais , a axuda para a creación de 
empresas , a elaboración de estudios e informes sobre a economía local , asesoramento 
aos emprendedores, tramitación de subvencións, captación de fondos doutras 
administracións, e fundamentalmente captación de fondos europeos para 



 
 
desenvolvemento de iniciativas en todas as áreas da estrutura da administración 
municipal.Para facernos unha idea clara da situación na que se atopa este departamento 
basta con ter presente que hai moitos anos que non se leva a cabo ningún proxecto 
europeo, nin se captan fondos da Union Europea para os servizos municipais, hai anos 
que non se levan a cabo iniciativas locales de emprego, pechouse o viveiro de empresas, 
a Ruta do Viño do Ribeiro perdeu a súa certificación como produto de excelencia e 
atópase fora das Rutas do Viño de España, Ribadavia está fóra da  ACEVIN, e un longo 
etcétera de realidades que se teñen visto agravadas dende que no ano 2015, o actual 
alcalde asumise as responsabilidades de director e coordinador deste departamento, tal e 
como o propio alcalde sinalou por escrito nun documento con data de rexistro de 13 de 
xuño de 2016 e número de saída 924, respostando a un escrito con preguntas sobre ese 
departamento presentado polo grupo municipal do Partido Popular. Un feito que supón 
un incumprimento do convenio colectivo no seu anexo de persoal xa que aquí se recolle 
o feito de que a praza de coordinador e responsable do departamento de promoción 
económica debe estar ocupada por un técnico superior, isto quere dicir que a persoa que 
ostenta o posto debe posuir un grao ou licenciatura universitaria.Esta situación que 
describimos provoca unha realidade perversa para Ribadavia xa que a incapacidade 
política do goberno municipal para as relacións institucionais e a captación de 
financiamento doutras Administracións, unha realidade que se pon de manifesto no 
simple feito de que a día de hoxe o alcalde de Ribadavia aínda non mantivese ningunha 
reunión institucional con ningún dos conselleiros e conselleiras  do goberno da Xunta de 
Galicia, hai que unir o desmantelamento deste departamento que debería ser outro polo 
de atracción de recursos para un concello moi necesitado de proxectos  que aminoren a 
incidencia negativa que para a veciñanza ten a falta de ideas e proxecto político do 
goberno municipal. 
Dende o grupo municipal do Partido Popular consideramos fundamental para o 
desenvolvemento do concello de Ribadavia que unha ferramenta tan importante coma o 
Departamento de Promoción Económica teña o protagonismo que debera e funcione de 
xeito eficaz e coordinado. 
Cómpre darlle un pulo á axencia de desenvolvemento local para que sexa unha 
verdadeira plataforma de impulso para temas de emprego, emprendemento e iniciativas 
locais de desenvolvemento económico e que non sexa un mero órgano de apoio para a 
organización da feira do viño coma ocurre na actualidade, sobre todo se temos presente 
que para esta tarefa existe unha concellería de cultura dotada dunha dedicación 
exclusiva remunerada que debería asumir esa tarefa. 
Cómpre recupera a potencia e dinamismo da Ruta do Viño do Ribeiro, comezando pola 
recuperación da certificación de produto de excelencia, xa que ten un enorme potencial 
coma eixo de desenvolvemento territorial , identitario e aporta un importante valor 
engadido a todas as empresas do sector ( adegas, colleiteiros, bares, restaurantes, oteéis, 
tendas especializadas , vinotecas, etc) 
Faise fundamental tamén ter unha estratexia clara e ben definida sobre as posibilidades 
que ofrecen para o desenvolvemento local os diferentes programas europeos de 
desenvolvemento económico, cultural e social , buscando socios para a presentación de 
proxectos tranfronteirizos con localidades  europeas que teñan unha idiosincrasia 
económica , social e cultural semellante á de Ribadavia e coas que poidamos  compartir 
esforzos, recursos e obxectivos. 
Todo isto permitía mellorar enormemente a realidade socieconómica de Ribadavia nun 
momento no que entendemos que é fundamental ter proxectos políticos e ideas claras 
para revertir a situación de alarmante retroceso a todos os niveis que sufre o noso 



 
 
concello. Tendo esto claro, temos claro que o Departamento de Promoción Económica 
ten que ser a panca que impulse a reactivación de Ribadavia en todos os eidos 
anteriormente citados .Por todo eso propoñemos a adopción dos seguintes acordos: 
 
1)Instar ao goberno municipal a levar a cabo, de xeito inmediato un plan de 
reactivación do departamento de promoción económica que conleve, cando menos, 
as seguintes actuacións: 
Elaborar un documento no que se defina o departamento coas súas funcións e liñas de 

actuación para cada un das áreas que comprende, definido o modelo de organización e 
relación do departamento das súas diferentes áreas e traballadores, xa que na proposta de 
RPT que redactara a consultora que traballou para o concello non aparecía a figura de 
responsable do departamento, nin as areas, nin o propio departamento en sí. De xeito que 
quede clara a función de cada traballador, os obxectivos a conquerir e un plan de 
actuación calendarizado coas actividades e o traballoa a realizar para o que resta de 
mandato municipal. 

En base ao plan de traballo elaborado é dicir, os obxectivos e o plan de actuación 
calendarizado ao que se refire o punto anterior, cada área do departamento debería 
achegar un informe semestral sobre o cumprimento do devandito plan para que sexa 
presentado polo concelleiro responsable na correspondente comisión informativa. 

 
 

2) Manter no anexo de persoal dos orzamentos do concello de Ribadavia , a 
praza do responsable do departamento de promoción económica coma indefinido, 
12 meses e con fondos propios ao igual que as outras prazas de traballadores do 
departamento. 
 

 
 
De seguido, tras breves intervencións dos presentes, sometese a votación ordinaria a 
proposta presentada obténdose o seguinte resultado: votos a prol PP   reservanse para o 
pleno PSOE, CXG, BNG  e RBC. Por conseguinte  fica ditaminada favorablemente. 
 

César Manuel Fernández Gil (PP).- É unha moción coa finalidade de recuperar e 
reactivar o Departamento de Promoción Económica, ligado ao anterior debate. É unha 
ferramenta para captar fondos para o concello e paliar a falta de capacidade de xestión 
do concello. En tempos había ILE, viveiro de empresas, se conqueriron fondos da 
Unión Europea, se perdeu o certificado de excelencia da Ruta do Viño do Ribeiro.Hai 
unha falta de capacidade no concello para captar recursos, hai falta de capacidade de 
xestión política no concello.Debería haber un plan para o futuro do concello, un plan de 
traballo para ese departamento , con calendarización e plasmar os resultados.Hai 
recursos infrautilizados, a axencia de desenvolvemento local está infrautilizada, a Feira 
do Viño a tiña que xestionar a concelleira de cultura. Captar con ferramentas 
administrativas o que non consegue a xestión política do concello. 
 

D Manuel Vázquez López ( CXG).- O espíritu da moción podería ter sentido , 
pero polas cuestións políticas a que alude , este grupo vaise abster. 
D Brais  Fidalgo ( RBC).- Non comparto a exposición de motivos, si os acordos.Hai 



 
 
profesionais de gran valía nese departamento, o axente de emprego e desenvolvemento 
local e a técnica de recursos humans ten unha gran valía profesional , pero non hai 
coordinación política.Fan unha gran labor en outras áreas , suplen a falta de persoal en 
outras áreas, o goberno tería que marcar a pauta , non un coordinador.A promoción 
económica é case todo, non existe dinamización nin coordinación real. A favor. 
 

D Xacobe García Soto ( BNG).- A promoción económica ten que ser un piar 
fundamental de calquera goberno. A falta de iniciativa política non a pode suplir un 
técnico.Se houbera un plan non se necesitaría un técnico.É unha boa moción, imos votar 
a favor. 
 

Alcalde.- Nos imos a abster, pero como se va a plantexar unha cuestión de 
confianza teñen a posibilidade de reestructurar o departamento e de captar fondos. A  
nivel autonómico Galicia perdeu , dende o 2015, cincoenta e seis millóns de euros de 
fondos agrarios da Unión Europea, esto non o palía ter un técnico. A incapacidade 
política e a da Deputación , que perdeu quince millóns de euros da Unión Europea, foi a 
única Deputación que os perdeu. 
Se o señor Fernández Gil vai a ser alcalde co apoio de algún grupo, que sepa que nese 
departamento hai un bo técnico e unha boa técnica, e , ademais, botan unha man na 
Feira do Viño. Como fallan os fondos europeos esa traballadora está recolocada. Os 
fondos europeos os perdeu a Xunta. Se perdeu ACEVIN e o distintivo da Ruta do viño, 
porque os concellos da comarca do PP non pagaban as cuotas, dese un baño de 
realidade. 
A promoción económica podería ser mellor , é certo, pero tamén é certo que se 
invertiron 300.000 euros no parque empresarial, onde se está a construir unha nave , e 
hai outra con case cen traballadores. 
Os fondos da Unión Europea os ten que conquerir a Xunta, non   estamos de acordo coa 
exposición de motivos, eses problemas non se arreglan cun técnico. 
 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- O  que se pretende coa moción non se 
trata todo dun técnico , se fala de elaborar un documento que defina as liñas de 
actuación, os obxectivos a cumplir , é unha cuestión de dirección política. Se podería 
falar dos fondos da Unión Europea, pero é falaz. As liñas de desenvolvemento rural non 
son as únicas, o programa Europa Creativa, a eficiencia enerxética. Se todo o que pasa 
en Ribadavia é culpa da Xunta e da Deputación, o único que fai o alcalde é quentar unha 
silla. Deixe de buscar culpables fóra, execute as funcións que lle da a lei. A oposición 
busca o mellor para o concello e facer achegas positivas. Dende o asiento do alcalde se 
bota todo en riba da oposición e se despista co tema das competencias. Algo terán que 
ver as persoas que ocupan os cargos para chegar a acordos. 
 

Alcalde.- Eu nunca falo de vostede a nivel persoal, falo da súa labor política.Xa 
verá a diferencia entre quentar a silla de alcalde e a de parlamentario.Se hai falta de 
fondos da Unión Europea que chegan a Galicia non será culpa do alcalde. A oficina de 
información xuvenil consegue moitos fondos europeos ¿ é mérito do alcalde? Se 
recopila o que vostede lle decía ao anterior alcalde é peor do que me dice a mín. 
 Sometida a votación a proposta obténse o seguinte resultado, votos a prol PP (5), 
BNG e RBC ,  abstencións PSOE (5) e CXG.  
 



 
 
MOCIÓN PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA MELLORE A REDE 

VECIÑAL DE AUGA NA PARROQUIA DE SANTO ANDRÉ DE 

CAMPORREDONDO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En setembro de 2015 o noso grupo presentaba unha Moción aprobada no Pleno 

municipal e titulada “MOCIÓN PARA A POSTA EN MARCHA DA REDE 

MUNICIPAL DE SUMINISTRO DE AUGA E SANEAMENTO E REDE DE 

SUMIDOIROS EN TODOS OS NÚCLEOS DE POBOACIÓN DO TERMINO 

MUNICIPAL DE RIBADAVIA QUE NON DISPOÑAN DO MESMO”. Naquela 

altura, un grupo importante de veciños e veciñas dos núcleos da Grova, As Chabolas,  O 

Seixo e Sanín, que a día de hoxe non están incluídos no Servizo Municipal de auga 

pública, estiveran nos meses de verán sen auga na rede veciñal, chegando á situación de 

estar a maioría das casas sen ningunha auga durante todo o verán, e continuando máis 

tempo nesa grave situación as casas que non dispoñen de pozo privado. 

Finalmente o Concello de Ribadavia non levou a cabo as principais peticións desta 

Moción, pero si cando menos colaborou con estes tres núcleos financiando a realización 

dun pozo de barrena que complementa ao que xa existía e que se demostrara claramente 

insuficiente. Non se solucionou o problema estrutural aínda, pero cando menos 

colaborouse en minguar unha situación impropia do século XXI. Aínda a pesar de que o 

problema continúa sen arranxarse e de que pode volver a repetirse no futuro. 

 

 

Santo André de Camporredondo. 

O noso grupo tivo coñecemento que desde o pasado xoves a parroquia de 

Camporredondo padece unha problema similar. 

Falamos dunha rede veciñal de auga que non é municipal, e polo tanto na que o 

Concello de Ribadavia non ten responsabilidade directa a día de hoxe. Pero a lei é clara, 

xa que a normativa da Administración Local española recolle como obriga unha serie de 

competencias aos concellos como o de Ribadavia, entre elas a de Suministro de auga e 

alumeado público, ou o servizo de sumidoiros e tratamento de augas residuais. 

Así, o Concello non pode mirar para outro lado, nin argumentar que existe un problema 

de “falta de entendemento entre veciños”, pretendendo dicir que o problema de falta de 



 
 
auga nunha parroquia de Ribadavia é problema única e exclusivamente dos veciños. A 

normativa é clara, é obriga do Concello solucionar este problema. 

O Concello debe iniciar un procedemento legal con dúas fases: 1ª comunicación aos 

veciños e veciñas para solucionar de común acordo esta situación. 2º vía executiva no 

caso de que o consenso e o acordo non se alcance. 

 

Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción do seguinte 

ACORDO: 

1. Que o Concello de Ribadavia realice melloras urxentes na rede veciñal de 

auga de Santo André de Camporredondo, e que adopte medidas co obxectivo 

de que se reduzan inmediatamente e de maneira urxente os prexuízos 

ocasionados a veciñanza afectada. Fundamentalmente a aquela veciñanza 

que non dispón dunha alternativa como pode ser un pozo privado. 

2. O Concello tamén debe acordar e consensuar coa veciñanza de Santo André 

de Camporredondo unha solución posterior máis estable e permanente, unha 

vez adopte as medidas urxentes do punto 1. 

3.     Establecer un protocolo permanente no Concello de Ribadavia que recolla 

a adopción de  medidas urxentes, temporais e subsidiarias,  en común e 

acordo coa veciñanza dos mesmos, sempre que se produzan este tipo de 

avaría nas redes veciñais que non pertencen á rede municipal. O Concello 

debe ser o principal garante dun servizo público de auga, sexa este municipal 

ou veciñal, non permitindo situacións como as vividas nestas parroquias.  

4. Dotar a todos os núcleos de poboación do Concello de Ribadavia, que así o 
solicite a maioría dos seus veciños e veciñas, do servizo da Rede municipal 
de suministro de auga, así como de rede pública de sumidoiros. O Concello 
de Ribadavia debe adoptar medidas encamiñadas cara un modelo municipal 
público e de calidade alí onde sexa requerido polas veciñas e veciños. 
 

Sometida a votación a urxencia fica aprobada por unanimidade. 



 
 

 

D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Dende o xoves pasado falta a auga en Santo André, 

hai que tratar esta cuestión básica. 

Alcalde.- A urxencia non é agora, a urxencia foi no verán e o concello xa prestou axuda 

á Comisión veciñal 

 

Sometida a votación a urxencia fica aprobada por unanimidade. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Agradecer a aprobación da urxencia, hai un 

problema grave en Santo André coa auga.Descoñezo fai canto o alcalde coñece a 

problemática, e se o concello estaba avisado. A rede é veciñal. Aqualia é o 

concesionario inxustamente. A normativa lle impón aos concellos garantir a auga. 

Tamén hai problemas en As Chavolas, Sanín, A Grova. Se precisa unha intervención 

municipal.Habería que falar de todas as posibilidades que o concello poida acordar cos 

veciños , sabemos que non todos os veciños están de acordo en incorporarse á rede 

municipal. Un empeoramento nas redes veciñais baixa a poboación, o concello ten que 

ter un protocolo de actuación activo, inmediato. É un feito gravísimo que falte a auga 

varios días. Ten que haber recursos para paliar a situación. 

D Manuel Vázquez López ( CXG).- De acordo co espíritu da moción, estes 

núcleos terían que incorporarse á rede municipal e concienciarse de iso. 

 

D Xacobe García Soto ( BNG).- O problema é complexo, a poboación do rural 

se avellenta e traballos de mantemento que antes se facían xa non se fan. Teñen que 

rexistrar as augas que non están rexistradas. O concello pode facer unha pequena 

actuación , pero se non queren integrarse na rede municipal o concello non pode ir 

moito máis alá. Estamos a favor. 



 
 

D César Manuel  Fernández Gil (PP).- A favor, no pleno de 29 de xuño de 2017 

formulamos un rogo a este respecto.Había falta de limpeza nas canalizacións e falta de 

bombeo pola corriente eléctrica.Propuñamos unha actuación para a traída veciñal de 

Santo André, nas parroquias con traída veciñal moitas persoas non queren formar parte 

da traída municipal polo feito da taxa, pero teñen que ter garantido o subministro. Había 

que dar a posiblidade de acollerse a rede municipal e redactar proxectos para as 

parroquias que queiran acollerse. 

Alcalde.- Coa comisión de augas de Santo  André a colaboración é mutua, por 

iso a directiva segue existindo, a comunidade de Regantes dimitiu toda.Houbo 

mecanismos para paliar o problema. O tema en conxunto é máis complexo, non están 

dadas de alta as captacións, non había titular. A presidenta pediu axuda porque se 

localizou un punto problemático, o concello axudou a abrir as zanxas.Fai moitos anos 

que o concello ofreceu a Santo André e A Grova incorporarse á rede veciñal e non 

quixeron. 

Non sei se os grupos da oposición chegarían a un acordo para que o modelo municipal 

de xestión da auga sexa público, pero suporía unha inxente cantidade de cartos que o 

concello non pode asumir. 

D Brais  Fidalgo Martinez (RBC).- Agradezo o apoio, o problema se agudizou o 

xoves pasado. Non se pode quitar ferro a non ter auga dende o xoves, é un problema 

gravísimo. O concello ten que garantir que a auga chegue a todas as casas. Concordo 

con moitas cousas que se dicen dende o goberno.Hai que ter vontade de arreglalo. Esixir 

que o concello poña os recursos para que a situación se acabe. 

Alcalde.- Eu falei dun problema estrutural porque existe. 

Durante o debate da moción abandona a sesión o concelleiro don            Javier Iglesias 

Sendín por motivos laborais. 

Sometida a votación a moción fica aprobada por unanimidade dos presentes. 

 



 
 

6.-MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN 
REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
D Manuel Vázquez López ( CXG).- Reiterar o tema das fontes e da retirada dos paneis. 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Presentarei os rogos e as preguntas por escrito. 
 
Alcalde.- Lle contestarei por escrito. 
 
D Xacobe García Soto ( BNG).- Que se amañe a representatividade do concello na 
Mancomunidade e pedir un Regulamento para os locais municipais. 
 
D María López  Touza , concelleira de Cultura.- Está case feita , falta unha reunión para 
concretar. A casa do  Consello Regulador non pode asumir o custe que lle plantexa a 
Xunta. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Unha apreciación positiva , a asistencia a Fitur, o 
turismo é unha ferramenta de dinamización. Os códigos QR dados pola mancomunidade 
turística seguen sen estar colocados. 
No tema do Centro de Saúde acabou recoñecendo que falta un papel ¿ qué papel falta? E 
se ten algo que ver que a notaría plantexe unha sombra de dúbida sobre a titularidade do 
vendedor. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- ¿ Foron conscientes de que na escritura había 
unha advertencia da notaría respecto a catro parcelas? 
 
Alcalde.- Falaba dun papel, dentro da dinámica política se hai un problema 
administrativo se solventa, pero eiquí un día se pide unha cousa, cando se aporta se pide 
outro e así sucesivamente. O tema foi complexo porque había parcelas que podían ter 
varios propietarios, había unha parcela que podía estar segregada. Había propietarios 
que eran de fora de Ribadavia e houbo que desplazarse, persoas moi maiores. 
O problema a data se solventa fácilmente. 
 
Alcalde.- Nalgún inmoble comprado se recolle esa cautela , é unha práctica 
habitual.Non quere decir que se compre mal. 
D Celso Sotelo Barroso (PP).- O barrendeiro adica a metade do seu horario a limpeza 
no concello. 
 
Alcalde.- É unha persoa que está en colaboración social, non ten un horario asignado. 
 
D Celso Sotelo Barroso (PP).- No último pleno me marchei porque non pode traer a 
todos os mariachis do PSOE da provincia e darnos un mitin no pleno, por iso me 
marchei. 
E sendo as dez horas  erguese a sesión polo señor Alcalde presidente , do que como 
secretario extendo a presente acta.  

ALCALDE                                                           SECRETARIO 

 


