
 
 
SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 22  DE FEBREIRO DE 
2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e cinco   minutos    do 
día vinte e dous      de febreiro 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  XACOBE GARCÍA SOTO (BNG) 
 
D BRAIS FIDALGO MARTÍNEZ ( RIBEIRO EN COMÚN) 
 
Non asiste don Manuel Vázquez López de CXG por motivos médicos. 
 
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.Manuel non asiste por problemas de saúde. 
 
1. APROBACION, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS 



 
 

ULTIMAS SESIONS CELEBRADAS, QUE FORON  A DO 25 DE XANEIRO  
(ORDINARIA)E 1 DE FEBREIRO ( EXTRAORDINARIA). 

 
Non formulándose observacións fican aprobadas 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 29 de decembro; tres, dúas, sobre  xeración créditos; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 02 de xaneiro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de xaneiro, dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de xaneiro, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 18 de xaneiro, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 19 de xaneiro, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 22 de xaneiro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 23 de xaneiro, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 24 de  xaneiro, unha, sobre eficacia comunicación previa obra. 
 
Do 25 de xaneiro, once;  unha, sobre liquidación taxa servizo ext. incendios e outros; 
cinco, sobre liquidación plusvalia; tres, sobre fraccionamento débeda;  unha, sobre 
retirada de rampa; unha, sobre enterramento. 
 
Do 26 de xaneiro; cinco; unha, sobre fraccionamento débeda; unha, sobre rectificación 
liquidacións IBI; unha, sobre baixa na taxa reollida lixo; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 29 de xaneiro; vinte; trece, sobre liquidación plusvalía; unha, sobre fraccionamento 
débeda; unha, sobre troco titular recibos recollida lixo; unha, sobre eficacia 
comunicación previa actividade; unha, sobre enterramento; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 30 de xaneiro, nove; tres, sobre liquidación plusvalía; dúas, sobre fraccionamento 
débeda; unha, sobre limpeza terreo; unha, sobre eficacia comunicación cambio 
titularidade actividade; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 31 de xaneiro, catro,  dúas, sobre alta no padrón Habitantes; unha, sobre concesión 
servizo xantar na casa; unha sobre non legalización nave. 



 
 
 
Do 01 de febreiro;  cinco; unha, sobre alta no Padrón habitantes; dúas, sobre 
fraccionamento débeda; unha, sobre recurso contra providencia de contrinximento; 
unha, sobre aboamentos.                                                                                               
 
Do 02 de febreiro; oito; unha, sobre reclasificación entrada vehículos; unha, sobre alta 
no Padrón Habitantes; unha, sobre anulación recibos; dúas, sobre recurso contra 
providencia de contrinximento; unha, sobre devolución ingresos indebidos; unha, sobre 
eficacia comunicación previa obra.; unha, sobre aboamentos. 
                                                                                                                                                                         
Do 05 de febreiro; sete; unha, sobre baixa no servizo recollida lixo; dúas, sobre 
liquidación taxa servizo ext. incendios e outros; unha, sobre anulación liquidación taxa 
servizo ext. incendios e outros; unha sobre remisión de expte. ao Xulgado Contencioso 
Administrativo nº 2 de Ourense; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, 
sobre aboamentos. 
 
Do 06 de febreiro; dúas;  unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 07 de febreiro; sete; dúas, sobre concesión servizo xantar na casa; unha, sobre 
requirimento; tres, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos 
 
Do 08 de febreiro; catro; unha, sobre concesión servizo xantar na casa; unha, sobre 
denegación actividade; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 09 de febreiro, cinco; unha, sobre reposición legalidade;  unha, sobre enterramento; 
unha, sobre concesión vacación; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 12 de febreiro, dez; tres, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre liquidación 
taxa servizo ext. incendios e outros; dúas, sobre exención IVTM; unha, sobre 
bonificación IVTM; unha, sobre enterramento; unha, sobre denegación eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 13 de febreiro; sete; dúas, sobre altas no Padrón habitantes; dúas, sobre baixas taxa 
recollida lixo; unha, sobre baixa taxa rede sumidoiros; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 14 de febreiro; nove; tres, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre baixa na 
taxa rede sumidoiros; unha, sobre liquidación plusvalia; unha, sobre liquidación taxa 
servizo ext. incendios e outros; unha, sobre concesión servizo axuda no fogar; unha, 
sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre concesión vacacións.              
 
Do 15 de febreiro, dúas; unha sobre ocupación via pública;  unha, sobre eficacia 
comunicación previa obras.      
 
Do 16 de febreiro, cinco; catro, sobre baixa taxa recollida lixo; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obras.                                                                                                                             
                                                                                                                                                    
 



 
 
 
 
 
3.- APROBACIÓN , SE PROCEDE, DAS BASES DOS XIII PREMIOS DE 
TEATRO ABRENTE. 
Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Cultura e Medio Ambiente emitido 
na súa sesión de data 15 de febreiro de 2018 : 
 
Pola presidenta da comisión dase conta das bases para a convocatoria do XIII Premio 
Abrente para textos teatrais que constan no expediente, dí que son semellantes a de anos 
anteriores, procedendose de seguido a súa votación, obtendose o seguinte resultado: 
votos a prol, dous (P.S.O.E. ); reservanse para o Pleno os membros do P.P., B.N.G. e 
Agrupación de Electores Ribeiro en Común. Por conseguinte por maioria fican 
ditaminadas favorablemente. 
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 
 
 
4.-MOCIÓN DE RIBEIRO EN COMÚN PARA QUE O CONCELLO DE 
RIBADAVIA APOIE A FOLGA INTERNACIONAL FEMINISTA DO 
PRÓXIMO 8 DE MARZO. 
 
 
Dase lectura ao  ditame da Comisión Informativa Benestar Social, Sanidade e 
Participación Cidadán emitido na súa sesión de data 15 de febreiro de 2018: 
 
 

1. Que o Concello de Ribadavia apoie a Folga Xeral das Mulleres, así como as 

xustas reivindicacións, mobilizacións e accións convocadas polo movemento 

feminista para este 8 de Marzo. 

2.  En virtude de tal apoio, dende a Concello facilitaranse os medios materiais e 

de difusión dispoñibles para dar a coñecer as manifestacións, concentracións, 

actividades e actos que convoque o movemento feminista no 8 de marzo. 

3. Adoptar todas as medidas necesarias para garantir o exercicio do dereito 

fundamental de folga previsto na Constitución e na lei, por parte de todas as 

mulleres traballadoras municipais que se sumen á Folga Xeral das Mulleres. 



 
 

4. Suspender todos os posibles actos institucionais no concello, que impliquen 

algunha actividade institucional que poida intervir na participación en dita 

folga. 

5. Colocar a  bandeira feminista na sede do Concello de Ribadavia, sita na 

praza maior, do 1 ao 9 de marzo como símbolo de apoio á loita das mulleres. 

Facer o mesmo en todos os edificios municipais posibles: Casa da Cultura, 

OMIX, e Pavillón do Consello. 

6. Co gallo de conseguir un respaldo maioritario das mulleres deste Concello, 

se realice actividade de difusión sobre a mesma, mantendo unha xuntanza 

por parte das e dos responsables municipais con todas as centrais sindicais 

do Concello e facer así un chamamento conxunto a folga. 

7. Trasladar esta iniciativa a todos os Centros educativos do municipio, para 

buscar a súa implicación de cara á sensibilización nas xeracións máis novas, 

na medida en que as súas comunidades educativas decidan. 

 
 
De seguido, tras breves intervencións dos presentes, sometese a votación ordinaria a 
proposta presentada obténdose o seguinte resultado: votos a prol RBC e  BNG  
reservanse para o pleno PP e PSOE. Por conseguinte  fica ditaminada favorablemente. 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Desexar a pronta recuperación ao noso compañeiro 
Manuel. É unha moción moi importante para  nos, o amosan os feitos que avergoñarían 
a calquera sociedade democrátiva avanzada aos que parece darse normalidade. É 
alarmante o número de mulleres mortas polas súas parellas froito da ideoloxía do hetero 
patriarcado. Está relacionado o feito de que o coidado da casa e das persoas maiores 
recaía nas mulleres, é unha cuestión normalizada, é alarmante que as novas xeracións o 
asuman como algo normal. Que a que queda na casa é a muller. Esta é a clave central da 
convocatoria dunha folga feminista. Fai falta unha sensibilización social, non é cuestión 
dun partido, non é certo. É un problema social, debería ser político. Rechamar a 
atención sobre a desigualdade por sexo. Se fan medidas en positivo para respaldar unha 
convocatoria que é xusta e necesaria. Se precisa respaldo institucional. Hai que dar 
visibilización con cuestións simbólicas, , como  colocar bandeiras no concello. É 
importante trasladar esta iniciativa ás xeracións máis xóvenes, por iso falamos de levar 
esta iniciativa aos centros educativos. 
 



 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- É unha moción que compartimos na súa 
totalidade.Todos os portavoces somos homes e só hai catro concelleiras. Non houbo 
liberación da muller co acceso ao mercado laboral, son menos remuneradas co mesmo 
traballo. Hai que poñer en valor artellar un programa para actuar ante problemas 
relacionados co machismo no seu conxunto. Na mocidade estase vendo un retroceso  
nestas cuestións.As propostas tentan amosar o papel que a muller xoga na nosa 
sociedade. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Hai unha cuestión de fondo na que todos estamos 
de acordo, os responsables públicos estamos para buscar solucións. Seguindo a folga 
para chamar a atención non é a solución, se requiren medidas concretas como as que 
plantexa a nosa moción. Hai que poñer en valor o traballo dos movementos feministas, 
supusieron un punto de inflexión na situación da muller. Nos presentamos unha moción 
a favor da corresponsabilidade.  
Nos imos a abster, hai que propoñer solucións, non o mero simbolismo dunha folga. A 
folga debería ser de homes e mulleres, en todo caso. 
 
Dª Noelia Rodríguez Travieso ( PSOE).- Dende o noso grupo estamos de acordo coas 
exposicións sobre a situación da muller no eido laboral e familiar. Dende o goberno e 
dende esta concellalía se ven realizando reiteradas actuacións cara a conquerir unha 
igualdade efectiva da muller. De cara ao día 8 de marzo hai programadas actuacións 
como o segundo concurso de fotografía, a homenaxe a mulleres destacadas nunha serie 
de eidos, etcétera...Estamos en contacto co movemento feminista , que vai distribuir 
trípticos, esta a súa disposición o concello e a páxina web. Imos votar a favor. 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Hai unha moción de temática similar do PP. 
Agradecer o voto a favor dos outros grupos. Esta moción busca unha declaración 
institucional, o que busca a folga é a visualización dunha desigualdade. É unha protesta 
cívica, social, non partidista. Agradecer as medidas materiais que menciona a 
conselleira. 
 
Alcalde.- Nos como partido e como grupo respaldamos a folga. A institución tamén a 
respalda, e garante o dereito a folga dos traballadores e traballadoras do concello. É un 
dereito individual,non se obriga a nadie a facer folga.  
 
 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado , votos  a prol       
PSOE (5), BNG e RBC , e abstención PP (5), fica aprobada. 
 
 
 
 
5.-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AO 8 DE 
MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA. 
Dase lectura ao  ditame da Comisión Informativa Benestar Social, Sanidade e 
Participación Cidadán emitido na súa sesión de data 15 de febreiro de 2018: 
 
 



 
 

a) Profundizar na transformación dos valores que reproducen a desigualdade de 
xénero, a través de campañas e accións de sensibilización e información o 
conxunto da cidadanía sobre as ventaxas sociais da conciliación corresponsable. 

b) Poñer en valor e dar visibilización a contribución feminina neste concello, a 
través da posta en marcha dun programa anual de recoñecemento ao labor, 
traballo e talento das mulleres que contribuiron o desenrolo cultural, económico 
e social de Ribadavia. 

c) Promover unha comunicación libre de mensaxes e imaxes que reproduzcan 
estereotipos de xénero e potenciar a transmisión de contidos que fomenten a 
corresponsabilidade , coa implicación dos diferentes axentes. 

d) Consolidar un sistema de apoios á conciliación dirixidos á atención a infancia, 
ao coidado de persoas maiores, persoas con discapacidade e/ou situación de 
dependencia en colaboración coa Xunta de Galicia. 

 
2 Así mesmo, instar ao Concello de Ribadavia a dirixirse á Xunta de Galicia e instala a: 
 

a) Continuar e mellorar as liñas de axuda para as Entidades Locais en colaboración 
ca Federación Galega de Municipios e Provincias, co obxectivo de mellorar os 
recursos a disposición da cidadanía en prol da Igualdade de xénero. 

b) Seguir na procura do fortalecemento do tecido asociativo feminino en xeral e 
moi particularmente no ámbito rural , a través das liñas de axudas e programas. 

c) Realizar campañas de divulgación e visibilización da contribución das mulleres 
galegas nos ámbitos da cultura, a ciencia, o deporte , así como noutras 
especialidades, como referentes necesarios para a sociedade en xeral e a 
mocidade en particular. 

 
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 BNG, RBC e  PSOE. Por conseguinte  fica ditaminada favorablemente 
 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Pouco que engadir, a motivación da proposta é a 
mesma , a celebración do 8 de marzo. Algunhas medidas son simbólicas, pero tamén hai 
medidas concretas en conciliación, políticas de igualdade, coidado a infancia e persoas 
maiores. Se insta á Administración autonómica , é importante o fortalecemento do 
tecido asociativo que respecte a política de igualdade e a perspectiva de xénero.Hai que 
destacar a importancia das mulleres a nivel social, mundial. Pasado maña é o día de 
Rosalía de Castro, hai un gran papel da muller na identidade cultural e de pertenza 
social. 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- O noso grupo non coincide na líña xeral da 
Exposición de Motivos da moción. Xa está cuberta a cuestión coa nosa moción. As 
propostas concretas poderían ser positivas, fala de políticas públicas, primeiro hai un 
ámbito municipal e segundo instar a Xunta de Galicia. A iniciativa lexislativa a teñen os 
parlamentos e os deputados, o mellor é unha lei con dotación orzamentaria. O  
obxectivo da folga é a reivindicación, isto é o que trata de facer o movemento feminista. 
Imos votar a favor. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Pese a non discrepar da moción e dos acordos, a forma 



 
 
de decir as cousas é importante. Da a sensación de que esta moción é un brindis ao sol. 
Son moitas as mulleres que non acceden ao mundo laboral porque asumen o rol de 
coidadoras da infancia, ou de persoas maiores. Hai un punto de paternalismo na moción. 
Os homes debemos silenciar a nosa voz para que elas reivindiquen ese ámbito que lles 
corresponde a elas. É unha folga xeral para un colectivo. Son medidas con falta de 
concreción, cousas que hai que seguir solicitando. 
 
Dª Noelia Rodríguez Travieso ( PSOE).- Dende a concellalía de igualdade se traballa 
constantemente pola igualdade e contra a violencia de xénero. As leis se votan no 
parlamento.  
 
 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PP (5), 
BNG e RBC,  e abstención do PSOE (5), fica aprobada. 
 
 
6.- MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIVADAVIA ARRANXE A 
PONTE DE SAN FRANCISCO E O ENTORNO DE PREIXEGUEIRO. 
 
 
Dase lectura ao ditame da Comisión Especial de Contas, e Informativa de Facenda , 
Comercio, Parque Empresarial, Promoción de Emprego, Obras Públicas e 
Infraestruturas emitido na súa sesión de 15 de febreiro de 2018: 

1. Que se amplíe a intervención nesta ponte a todo o entorno de Prexigueiro, cando 

menos desde as termas naturais abertas situadas no río Cerves. 

2. Volvemos a reiterar que o Señor Alcalde, e tamén presidente da Fundación Termas 

de Prexigueiro, faga cumprir o convenio e contrato de concesión á empresa que 

explota as Termas de Prexigueiro, polo cal debe arranxar a parte pública que se 

atopa en estado importante de deterioro e abandono por parte do Concello de 

Ribadavia. 

3. Que se estude a posibilidade de mellora da Ponte de San Francisco con este 

proxecto de “Terras do Avia”, xa que é unha ponte que precisa dunha mellora 

urxente. A pesar de discorrer pola mesma unha estrada autonómica, a realidade é 

que esta Ponte merece toda a atención do Concello de Ribadavia, polo que non se 

pode abstraer da súa responsabilidade na mesma. 

4. Que se estude a posibilidade de que o Concello de Ribadavia destine fondos propios 

para aumentar o proxecto que subvenciona “Terras do Avia”. 



 
 
5.  Que o goberno do Concello de Ribadavia informe das bases deste proxecto e 

posibilidades dispoñibles para arranxar outras pontes do municipio. 

De seguido, tras breves intervencións dos presentes, sometese a votación ordinaria a 
proposta presentada obténdose o seguinte resultado: votos a prol RBC e  BNG  
reservanse para o pleno PP e PSOE. Por conseguinte  fica ditaminada favorablemente. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Os puntos de acordo son claros. O motivo da moción 
é que na Comisión do PEPRI o alcalde informou aos  portavoces de que ía a haber unha 
subvención duns 10.000 euros. Houbo notas de prensa de que se ía a arranxar a ponte de 
Preixegueiro. Se pide información concreta, RBC non a ten. Antes hai que facer outras 
intervencións, o camiño de acceso a ponte só e posible en carro, tractor ou a pe. As 
termas de Preixegueiro son  o seu núcleo central, hai que buscar continuidade entre as 
termas e a ponte. Pedimos que sexa unha intervención máis amplia con partidas do 
concello. Esa ponte é un gran valor arquitectónico e histórico do noso concello. 
A ponte de San Francisco o que é de titularidade autonómica é o vial , está  nun estado 
de deterioro , e de suciedade polo comportamento incívico dunha minoría, as tuberías 
son do século pasado. 
 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Este concello debe actuar e potencia o eixe Ribadavia-
Francelos- Preixegueiro. Van moitas mocións para arreglar a zona, que a empresa 
arranxe o entorno. Van alomenos seis mocións, investir dez mil euros é interesante pero 
hai que ir moito máis alá.Esquecemos a capacidade de xerar emprego arredor do 
turismo, hai que recordar que Preixegueiro existe. Recalcar a necesidade de traballar 
coas termas. 
A imaxe da ponte de San Francisco non é a mellor ,esta sucia por abaixo. A ponte non 
ten problemas estruturais, a limpeza se lle debe solicitar a Xunta que é a titular da 
estrada, non é unha prioridade de inversión. 
 
D  César Manuel Fernández Gil (PP).- Imos votar a favor, de acordo co análisis que se 
fixo. Somos conscientes da importancia económica e do potencial de atracción turística 
das termas de Preixegueiro.Estamos de acordo en que se actúe na Ponte de San 
Francisco, o ten solicitado de forma reiterada o noso concelleiro don Celso Sotelo 
Barroso. 
 
Alcalde.- Se alude a cousas nas que estou representado. A subvención se vai a pedir, 
aínda non está concedida, a concede a Dirección Xeral de Turismo. Na primeira reunión 
non se dixo que as pistas tiveran que ser municipais, a ponte de Prexigueiro está 
catalogada por iso se pode pedir a subvención. O titular da ponte de San Francisco é a 
Xunta, e ten problemas estruturais; o concello traballa nese tema fai moito tempo, o 
concello non pode facer a limpeza porque son traballos en altura, hai problemas de 
seguridade. Hai empresas de telefonía que instalaron aparatos co permiso da Xunta. 
 
No ano 2010 pusimos en valor as termas de Prexigueiro. Habería que preguntarse por 
qué unha empresa que se adica ao termal non ten subvencións públicas, cando outras 
moi cercanas si as teñen, e se lles concede a outras institucións que non teñen un fin 



 
 
termal. Se as instalacións as utilizan sesenta mil persoas ao ano é que algo se fará ben. 
O acceso as termas o fixo o concello, a Deputación e a propia empresa. É unha empresa 
privada sen ningunha axuda pública, outras sí as teñen, e fai un bo traballo. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- A empresa non cumpre algunhas cláusulas do contrato. 
 
 
Alcalde.- A empresa fixo cousas as que non viña obrigada polo contrato, como 
colaborar no acceso.Estamos de acordo coa filosofía,non co plantexamento. O que se 
vai a facer é unha boa actuación. 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Matizar que non comparto a intervención do alcalde, 
hai que leer ben as mocións. Non poño en dúbida a titularidade da ponte de San 
Francisco , é autonómica; o concello pode pedir a cesión da ponte.Están anunciadas 
unhas beirarrúas en San Lázaro e Francelos, que non é de titularidade municipal, o que 
amosa o dito. Pasa en todos os concellos. 
O escoitar ao alcalde parece que estou diante do representante e portavoz de Termas de 
Preixegueiro SL. Eiquí se defenden os intereses municipais, se a empresa non cumpre se 
busca a outra empresa. Reivindicamos o cumprimento do contrato. Aínda non tomei 
posesión como membro do padroado de Preixegueiro. 
Escoitando o alcalde parece que a vida política escomenzou en maio de 2015,cando 
tamén era goberno en 2010. O actual alcalde era portavoz e membro da xunta de 
goberno dende o 2003. As termas non escomenzaron en 2010, houbo moito traballo 
antes. Foi positiva a creación da Fundación. Solicitamos un proxecto complementario 
con outras partidas. 
 
Alcalde.- As beirarrúas da estrada de Francelos se farán se a Xunta o autoriza, se non 
non. Eu non renego dos gobernos anteriores. Eu non era portavoz no ano 2003. Eu non 
renego do goberno de coalición co BNG. Eu non  fago de portavoz de ninguen, defendo 
a unha empresa que traballa ben e colabora co concello. Eiquí se nos acusou de trasladar 
a estrada do Ribeiro a Carballiño. 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- O asumisteis vos. 
Alcalde.- Foi unha obra de tres millóns de euros.Se un día ten responsabilidades de 
goberno lle pedirá a Xunta que asuma máis competencias.Estamos de acordo nalgúns 
puntos. 
 
 Sometida a votación a proposta obténse o seguinte resultado, votos a prol PP (5), 
BNG e RBC e abstención PSOE (5), fica aprobada. 
 
 
7.-MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN 
REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Reiterar os rogos anteriores que non se tiveron en conta 
e solicitar ao alcalde a convocatoria do Padroado de Prexigueiro. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Me sumo ao rogo anterior. Pregunto pola situación da 
documentación do PXOM. 
 



 
 
Alcalde.- As modificacións que fixo a Xunta son sinxelas, esperamos ter a documentación 
en marzo. 
 
D Celso Sotelo (PP).- Pido retirar a terra de San Andrés na pista que sube a igrexa. 
Que se poden as árbores da Alameda, caen polas secas dos tilos vellos. 
Que se poden as árbores do bar de Alfonso. 
Cos novos orzamentos que se compre unha nova barredoira. 
Pregunto si se vai a renovar un ano máis a privatización da auga. 
Pregunto se se van a retirar todos os troncos da rúa Progreso. 
 
Alcalde.- Na igrexa xa se actuou.Xa enviamos un plan de traballo a Deputación para a 
baldeadora. No tema da auga seguimos traballando, hai varias opción en riba da mesa, 
igual non é o momento idóneo para unha decisión de tanto calado.  

 

E sendo as oito  horas e trinta e sete  minutos erguese a sesión polo señor Alcalde presidente 
, do que como secretario extendo a presente acta.  
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