
 
SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 26  DE ABRIL DE 2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e once   minutos    do 
día vinte e seis        de abril  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 (PP) 
 
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. 
 



1. APROBACION, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA ULTIMA 
SESION CELEBRADA, QUE FOI  A DO 29 DE MARZO  (ORDINARIA). 

 
 
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 marzo, unha, sobre aboamentos. 
 
Do  23 de marzo, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 26 de marzo; catro; tres, sobre bonificacion IVTM; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 27 de marzo;  catro; unha , sobre liquidación taxa servizo ext. Incedios e outros; 
unha, sobre entrerramento; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre 
aboamentos.. 
 
Do  28 de marzo, trece; sete, sobre liquidación plusvalía; unha, sobre requirimento; 
unha, sobre denegación asuntos propios; unha, sobre concesión dia para formación; 
unha, sobre formalización contrato; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; 
unha, sobre aboamentos. 
 
Do 31 de marzo; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 02 de abril; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 03 de abril; oito; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre liquidación 
plusvalía; unha, sobre liquidación taxa servizo ext. Incendios e outros; unha, sobre 
requirimento; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre  ocupación 
dominio público; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 04 de abril; dez; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; dúas, sobre bonificación 
IVTM; unha, sobre iniciación expediente honra; unha, sobre concesión tarxeta 
accesibilidade; unha, sobre concesión prorroga eficacia comunicación previa obras; 
unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre ocupación via pública; 
unha, sobre aboamentos. 
 
Do 05 de abril; cinco; dúas, sobre concesión prorroga obras; unha, sobre enterramento; 
dúas, sobre aboamentos. 
 



Do 06 de abril; tres, unha, sobre altas no padrón habitantes; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 09 de abril; catro; unha, sobre denegación vado; unha, sobre denegación terraza; 
unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 10 de abril; cinco; unha, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre 
enterramento; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aprobación de liquidación; 
umha, sobre aboamentos. 
 
Do 11 de abril, catro; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre nomeamento 
tribunal oficial construcción; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, 
sobre aboamentos. 
 
Do 12 de abril; nove; catro, sobre liquidación plusvalía; unha, sobre liquidación taxa 
servizo ext. Incendios e outros; unha, sobre denegación asuntos propios; unha, sobre 
eficacia comunicación previa obra; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 13 de abril; cinco;  unha, sobre nomeamento director obra; unha, sobre aprobación 
plan seguridade e saúde; unha, sobre iniciación expediente honra; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de abril, cinco; dúas, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre requirimento, 
unha, sobre enterramento; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de abril, seis; unha, sobre subrogación;, unha, sobre cambio titularidade 
actividade; unha, sobre permiso por nacemento filla; unha, sobre enterramento; unha, 
sobre eficacia comunicación previa actividade sen obras; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 18 de abril; oito;  unha, sobre alta no Padrón Habitantes; dúas, sobre concesión 
servizo xantar na casa; unha, sobre cambio titularidade actividade; unha, sobre 
denegación devolución aval; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre 
ocupación dominio publico; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 19 de abril; catro; unha, sobre alta no Padrón Habitantes;; unha, sobre desestimación 
recurso; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 20 de abril; once; catro, sobre bonificación IVTM; dúas; sobre liquidación taxa 
servizo ext. Incendios e outros; unha, sobre formalización contrato laboral temporal; 
unha, sobre nomemamento tribunal para selección perosal; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre ocupación via pública; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 23 de abril; tres, unha, sobre desestimación de alegacións; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre ocupación. 
 
Do 24 de abril, catro; unha, sobre exención IVTM; unha, sobre liquidación taxa serv. 
extinción incendios e outros; unha, sobre permiso actuación; unha, sobre concesión 
asuntos propios. 
 
  
 



3.-MOCIÓN CXG PARA PAISAXISMO DOS ESPAZOS NON 
PAVIMENTADOS E MELLORA DA ILUMINACIÓN EN TODO O ENTORNO 
DO CONXUNTO DE SAN DOMINGOS. 
 
O secretario lee o Ditame da Comisión Informativa: 
 
1º Instar ao goberno municipal que realice esta actuación , que se poderá facer con 
medios propios , o cal non suporá un gasto desmesurado para o concello e, sen dúbida, 
repercutirá positivamente na vistosidade do conxunto de San Domingos. 
 
2º Que se leva a cabo a xestión para a colaboración nesta actuación tanto por parte do 
Obispado, como da asociación de conservación do patrimonio relixioso de Ribadavia. 
 
3º Que se prohiba o aparcamento en todo o recinto, agás para servizos xeriatricos, 
emerxencias e residentes para carga e descarga. 
 
 
D  Manuel Vázquez López ( CXG).- A moción está ben explicitada, pón en valor un dos 
monumentos do noso patrimonio histórico.É  unha obra sinxela, o proxecto o poden 
realizar as propias arquitectas municipais. 
 
D Brais Fidalgo  Martínez ( RBC).- Me parece unha boa proposta, é un espazo no que 
houbo unha oportunidade perdida, se pudo adquirir o espazo onde agora se constrúe. A 
favor, nos gustaría que a moción se levase a cabo. 
 
D Xacobe García Soto ( BNG).- É  a segunda moción de este estilo que trae CXG. 
Pedimos que se faga extensivo a todo patrimonio histórico de Ribadavia. O punto 
terceiro xa está prohibido pola ordenanza de tráfico, aínda que non se cumpre. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Concordamos coa exposición de motivos da 
moción. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Estamos a favor, ahí tentouse un proxecto ambicioso 
co 1% de patrimonio cultural.  
 
 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 
 
 
4.-INICIO, SE PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DA 
TITULARIDADE DE POSIBLE CAMIÑO CON REFERENCIA CATASTRAL 
32070A012090000YW, polígono 12, parcela 9019 sito na parroquia de San 
Cristobo, na zona coñecida como A Pedreira. 
 
 
Vista a solicitude presentada , con número de rexistro de entrada no concello 6071 de 27 
de decembro de 2017, de inicio de expediente de investigación da propiedade de camiño 
con referencia catastral 32070A012090000YW,   polígono 12, parcela 9019 sito na 
parroquia de San Cristobo, na zona coñecida como A Pedreira. 
Visto o informe de secretaría de data 11 de abril de 2018 que incorpórase como 
motivación ao presente acordo. 



 ACÓRDASE: 
 
1º Incoar expediente de investigación da titularidade  de posible  camiño con referencia 
catastral 32070A012090000YW,   polígono 12, parcela 9019 sito na parroquia de San 
Cristobo, na zona coñecida como A Pedreira. 
2º Publicar o acordo de inicio no BOP da provincia , e na sede electrónica do concello. 
Así mesmo expor no taboeiro de anuncios do concello de Ribadavia un exemplar do 
devandito boletín por prazo de quince días. 
3º Dar traslado do acordo a Administración Xeral do Estado e á da Comunidade 
Autónoma para que poidan facer valer os seus dereitos e alegar o procedente. 
4º Notificar aos afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e 
identificables. 
5º Abrir un trámite de información pública por prazo dun mes , contado dende o día 
seguinte ao que deba darse por terminada a publicación dos anuncios no taboeiro da 
Corporación,ou dende a notificación persoal para que os interesados poidan alegar por 
escrito o que estimen convinte ao seu dereito e acompañar os documentos en que funden 
as súas alegacións. 
 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Pareceme ben que se investigue a titularidade de esa 
zona. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A favor, pero reivindicar que había unha moción de 
maio de 2016 de RBC para que o concello elabore o inventario de bens e camiños 
municipais. Non se implementou ,demandamos que se leve a cabo , esa moción 
solventaría ese caso concreto e outros que se poidan producir. Hai que defender os 
espazos colectivos e dos veciños. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Foi un debate que xa se deu neste pleno, se reclamou o i 
nventario das posibles propiedades do concello. Pido que se implemente a anterior 
moción. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- É un simple trámite administrativo ,como en 
outros casos xa se fixo. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Se pedíu orzamento á Deputación para esa cuestión. 
Hai camiños que están claros e outros non; o concello carece de ese documento. Había 
que dar un impulso a ese tema. Pasou algo parecido en Franqueirán, o concello non o 
ten claro. 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- O concello ten a tarefa de mediar en esta situación, e 
resolvela polas boas e de común acordo. 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Se unha parte non quere chegar a acordo, aínda que a 
outra quera non hai solución. Diálogo xa houbo.  
 
 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 
 
 
 
5. – MOCIÓN PP ASEGURAMENTO E TRABALLOS DE RECUPERACIÓN 
INMOBLE DE TITULARIDADE MUNICIPAL SITO NA RÚA FORNOS 



 
       Exposición de motivos 

O concello de Ribadavia conta con un inmoble de titularidade municipal situado na rúa dos 
fornos. Este inmoble, froito do permanente abandono ao que o goberno municipal ten 
sometido o patrimonio , foise deteriorando co paso do tempo ao non levar a cabo unha 
actuación de acondicionamento e reforma en el, a pesar das reiteradas demandas por parte 
dos diferentes grupos municipais. 

O lamentable estado no que se atopaba o inmoble, ven de provocar un derrubamento en parte 
da estrutura interior do mesmo. Unha situación que se podería ter evitado se, nos15 anos de 
gobernos socialistas en Ribadavia se tivese levado a cabo algunha actuación de 
acondicionamento do mesmo. 

Desgraciadamente chove sobre mollado, xa que a inacción do goberno municipal ao longo 
dos últimos 15 anos ten provocado a ruina de outros espazos de titularidade municipal, basta 
con lembrar como exemplo o deterioro ao que chegou a pasarela da Foz, que tivo que ser 
pechada ao tránsito ata a súa posterior substitución por unha pasarela nova. 

Ao longo desta lexislatura téñense presentado diversas iniciativas para a recuperación e posta 
en valor dos inmobles municipais existentes no casco histórico de Ribadavia , así como 
iniciativas destinadas ao coidado e mantemento do patrimonio municipal, desgraciadamente 
na meirande parte dos casos, o goberno municipal decide non executar os acordos plenarios 
e dar as costas á realidade , obviando o profundo deterioro no que se atopan unha importante 
parte dos bens inmobles de titularidade municipal que están sen uso. 

Por todo isto, o grupo municipal do Partido Popular de Ribadavia , solicita a adopción do 
seguinte acordo: 

 

 

 

        1) Instar ao goberno municipal a levar a cabo, de   xeito inmediato unha actuación de 
aseguramento da estructura e unha obra de acondicionamento do inmoble de titularidade 
municipal situado na rúa dos  Fornos de Ribadavia. 

        2) Realizar unha diagnose urxente do estado no que se atopan todos os inmobles de 
titularidade municipal para evitar que se produzan derrubamentos coma o que acaba de 
afectar ao inmoble situado na rúa dos Fornos. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).-É un inmoble de titularidade municipal na rúa 

Fornos, que xa foi obxecto de anteriores mocións. O que se solicita queda claro na 

moción. É extensible a outros inmobles de titularidade municipal cun estado de 

conservación dubidoso. É preciso unha diagnose, e o  apuntalamento, o aseguramento. 



D Manuel  Vázquez López ( CXG).- Solicito que o goberno municipal faga xestións co 

Instituto Galego de Vivenda e Solo, que igual pode colaborar para outros fins. É que 

faga xestións o parlamentario do PP. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A nosa moción reivindica máis que a do PP que se 

queda na beira da cuestión, hai que ir ao fondo. Reformar esa casa e poñela en valor. 

Mesmo con colaboración privada. Hai veciños interesados nesa casa, non sería a mellor 

opción, pero sería darlle unha solución. 

 

D Xacobe García Soto (BNG).- Ribadavia ten unha gran cantidade de patrimonio, se 

traen moitas mocións sobre o casco histórico, sobre inmobles de titularidade 

municipal.Non hai máis opción que votar a favor. Non se pode facer un amaño integral 

do casco histórico , pero sí dar pasiños. 

 

Alcalde.- Eu coincido no fondo da moción, aseguramento e recuperación do inmoble. 

Un veciño avisou aos membros do goberno , por iso sinalizouse.  O mesmo luns na 

xunta de goberno encargouselle á arquitecta municipal un estudo da situación. Tense 

conservado moito patrimonio por este goberno, agora mesmo hai solicitada unha 

subvención para poñer en valor a casa do concello, que tamén é patrimonio. 

Ante unha situación de alarma se actuou. Este concello ten as limitacións económicas 

que ten. Coa ponte se fixeron as xestións oportunas para a súa recuperación. 

Neste eido nos gostaría actuar máis , mesmo con colaboración privada. Non sei se no 

Convenio hai algunha cláusula que impide vender. 

Eiquí se recuperou moito patrimonio público como o campo de Francelos. Cando se 

compraron eses inmobles había axudas para adquirir inmobles públicos. 

Os traballos dunha empresa especializada, apuntalamento e derribo, 24.000 máis IVE. 

As choivas perxudicaron neste caso. As brigadas municipais actuaron ahí moitas veces. 

¿ O Castelo de Ribadavia se podería ter restaurado sen o Plan Director? Houbo que 

meter un millón  e medio de euros. Estamos a favor. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Agradecer o voto favorable dos demais grupos. 

 

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 



 
 
6- MOCIÓN PSOE RELATIVO AO ORZAMENTO COMPROMETIDO POLO 
GOBERNO DE ESPAÑA PARA DESENVOLVEMENTO DAS MEDIDAS 
CONTEMPLADAS  NO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE 
XÉNERO. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A loita contra a violencia que se exerce cara ás mulleres há de ser unha prioridade para 
toda a sociedade e tamén unha obrigación que corresponde aos partidos políticos e en 
primeira instancia aos gobernos e administracións no marco das súas correspondentes 
competencias.  

O Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero aprobado polo Congreso dos 
Deputados vincula directamente aos partidos políticos, poderes do Estado, 
Administracións Autonómicas e locais, no  compromiso adoptado para contribuír á 
erradicación da violencia de xénero.  

O Pacto de Estado, é un instrumento  complementario  da nosa actual lexislación, que 
establece os marcos de coordinación institucional precisos para o desenvolvemento das 
diferentes medidas acordadas. Un total de 213 propostas de actuación que abordan o 
problema de maneira integral e que no seu conxunto melloran a situación das mulleres 
vítimas de violencia de xénero e a das súas fillas e fillos. 

Pero non se poderá avanzar na erradicación da violencia machista e na atención 
específica ás mulleres, se non se establecen estes mecanismos de coordinación 
necesarios entre as diferentes administracións e institucións con responsabilidade na 
materia, e tampouco se poderá seguir avanzando se non se dotan ás distintas 
Administracións (Comunidades Autónomas e Concellos), dos recursos económicos 
adecuados. 

Hai que resaltar con respecto ás atribucións e competencias das Administracións 
Autonómicas, o recolleito no Pacto: “O disposto no presente Pacto deberá ser 
interpretado sen prexuízo do pleno exercicio polas Comunidades Autónomas das 
competencias que teñen atribuídas en virtude dos respectivos Estatutos de Autonomía, 
non podendo, en consecuencia, vincular ás Comunidades Autónomas ou outras 
Administracións Públicas, as recomendacións contidas no presente Informe cando 
afecten aos seus respectivos ámbitos competenciais”. 

Este aspecto é fundamental, ao recoñecer o esforzo e o compromiso económico   das 
Administracións Autonómicas e Locais no marco das súas competencias específicas, 
dedicado á loita contra a violencia de xénero.  

Por iso, e en función das medidas establecidas no Pacto, débese dotar ás devanditas 
Administracións das partidas económicas específicas  correspondentes fixadas no Pacto, 
e comprometidas polo propio Goberno.  



En base a estes acordos, hai que lembrar tamén que todos os Grupos Parlamentarios 
apoiaron e votaron a favor a Proposición Non de Lei presentada polo Grupo Socialista 
en outubro de 2017, relativa á solicitude ao Goberno de España   a aprobación por 
Decreto Lei, en caso de prórroga orzamentaria, o incremento de polo menos 200 
millóns, para dar cumprimento aos acordos orzamentarios do Pacto de Estado en 
materia de Violencia de Xénero. 

Acordo que o Goberno de España incumpriu, a pesar de ser votado a favor polo Partido 
Popular.  

Á súa vez, hai que destacar e denunciar que na proposta de Orzamentos Xerais do 
Estado para 2018, incúmprese de novo o compromiso orzamentario comprometido no 
Pacto.  

Por todo iso, desde o Grupo Municipal Socialista no Concello  de RIBADAVIA, 
solicitamos aos demais Grupos Municipais, o apoio aos seguintes acordos: 

1.- Instar o Goberno de España a que nos Orzamentos Xerais do Estado, para as novas 
ou ampliadas competencias reservadas ás Comunidades Autónomas e aos Concellos,   
destínense, vía transferencias  un incremento anual de 20 millóns de euros  aos 
Concellos e 100 millóns de euros destinados ás Comunidades Autónomas. 

Tal como figura no acordo do Pacto que di textualmente: “Os Orzamentos Xerais do 
Estado, destinarán, vía transferencia aos Concellos, un incremento anual de 20 millóns 
de euros durante o próximos cinco exercicios”. 

2.- Dar traslado deste acordo Plenario  ao Presidente do Goberno de España, á Ministra 
de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e ao conxunto dos Grupos Parlamentarios no 
Congreso dos Deputados 
 
Dª Noelia Rodríguez Travieso ( PSOE).- No mes de setembro por unanimidade se 
aprobou un Pacto de Estado contra a violencia de xénero, que incorporaba douscentas 
trece medidas. Nos catro meses que van de ano xa  foron asesinadas oito mulleres. A 
sentenza da Manada condenou por abuso sexual non por violación, e vou a deixar os 
aspectos arrepiantes da mesma. 
A ministra de Sanidade afirmou que se preveía a inmediata posta en marcha de vinteseis 
medidas das duascentes trece previstas.Esta é unha cuestión de Estado que esta ao 
marxe das ideoloxías. 
Todos os grupos políticos votaron a favor dunha dotación de douscentos millóns para a 
violencia de xénero. Faltan cento vinte millóns que é a dotación para as administracións 
territoriais. Non se pode esperar a que asesinen máis mulleres.Dende a concellalía se 
levan a cabo unha serie de medidas para loitar contra a violencia de xénero. 
 
D  Manuel Vázquez López ( CXG).- De acordo, a moción está ben explicitada, a 
violencia de xénero é unha lacra a erradicar. 
 
D Brais Fidalgo Méndez ( RBC).- Condenar a sentenza do xuíz  machista, que ampara a 
violencia heteropatriarcal e unha clara violación, cunha connotación machista. 



Apoio esta demanda, pero cun matiz , é unha cuestión notoriamente política; as políticas 
públicas sen carga orzamentaria son un brindis ao sol.Reclamo que as políticas públicas 
vaian acompañadas de orzamento. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Condenar a sentenza da manada, pon en dúbida que 
España sexa un Estado social e democrático de dereito. Calificar de abuso a unha 
violación é  unha clara violencia de xénero. Se lle piden vinte millóns ao Estado, hai 
unha longa lista de medidas para levar a cabo.O BNG presentou unha moción para 
erradicar a violencia de xénero na xente moza, a única forma de erradicala é cambiar a 
mentalidade. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Coincido en moitas das cousas sinaladas. 
Manifestar a contrariedade pola sentenza e polo voto particular. De acordo en que as 
políticas públicas deben ir acompañadas de orzamento. Sorprende que un grupo político 
vote en contra dos orzamentos e logo pida que se inclúa unha partida. Se se pide e se 
inclúe logo o lóxico sería que o PSOE votase a favor dos orzamentos. 
Somos conscientes das competencias de cada administración, o goberno vai cumplir 
todas as medidas incluídas no Pacto contra a violencia de xénero. Esta partida se va a 
incluir pero o PSOE votará en contra dos orzamentos, non podemos votar a favor. 
 
Dª Noelia Rodríguez Travieso ( PSOE).- Houbo unha charla na Casa da Cultura, 
dirixida a xuventude contra a violencia de xénero. Mentras o PP vota en contra de esta 
moción vai seguir aumentando o número de mulleres vítimas da violencia de xénero. 
 
 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE 
(5), CXG, BNG e RBC, abstención PP (5), fica ditaminada favorablemente. 
 
7.- MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REHABILITE 
O SEU PATRIMONIO INMOBLE NO CASCO HISTÓRICO E ELABORE UN 
PLAN DE SEGUIMENTO, CONTROL E MELLORA DE FINCAS E 
INMOBLES ABANDONADOS NO CASCO HISTÓRICO. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
No Pleno municipal de Ribadavia do mes de xullo do ano 2017 aprobouse por 
unanimidade a seguinte Moción do grupo Ribeiro en Común: “MOCIÓN PARA 
QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REHABILITE O SEU PATRIMONIO 
INMOBLE NO CASCO HISTÓRICO E ELABORE UN PLAN DE 
SEGUIMENTO, CONTROL E MELLORA DE FINCAS E INMOBLES 
ABANDONADOS NO CASCO HISTÓRICO”. 
 
As Mocións aprobadas polo Pleno, como máximo órgano de representación cidadá non 
deberan ser ignoradas polo goberno, máis si cabe cando esta aprobación foi realizada 
por unanimidade.  A pesar disto, e como nos teñen acostumados desde o goberno, nada 
fixeron por facer cumprir nin levar a cabo dita Moción aprobada, e unha vez máis 
ignorase sistematicamente mentres se destinan recursos a obras prescindibles. 
 
No pleno do mes de xullo de 2017 a Moción de Ribeiro en Común que pedía a 
rehabilitación dos inmobles municipais foi aprobada por unanimidade. Desde entón a 
súa situación foi empeorando, ata atoparse en ruína total e ser un perigo para casas e 
veciñanza.  



Ribeiro en Común considera que un casco histórico tan singular, fermoso e único como 
é o de Ribadavia que merece moito máis. 
 
En relación co caso concreto do inmoble situado na rúa dos Fornos,  propiedade do 
Concello, consideramos que en primeiro lugar debese tomar medidas cautelares e 
de seguridade para impedir maiores agravios á veciñanza e viandantes, así como ás 
casas contiguas á mesma. 
Esa casa ten perigo de derrube, afectando á propia de seguridade cidadá, polo que 
pedimos: 
- Que se asegure a súa seguridade para a veciñanza, e se interveña neste inmoble 
seguindo o informe correspondente do servizo municipal de arquitectura do 
Concello. 
- Unha vez caído o seu tellado, e debido ao seu perigoso estado, demandamos se 
aseguren as partes do edificio que permanecen en pé, e se garanta que son seguros 
para a veciñanza. 
- Se tomen medidas de seguridade que vaian máis alá da colocación dunha cinta 
plástica a modo de cordón de seguridade, se así se estima oportuno polo equipo 
técnico do Concello. 
 
Para Ribeiro en Común, o Concello debera dar exemplo coas súas casas, inmobles e 
fincas situadas no casco histórico de Ribadavia, máis aínda cando se aproban Mocións 
que recollen unha solución con varias propostas posibles de levar a cabo:  
A. que o Concello sexa a promotora de vivenda pública.  
B. que o Concello leve a cabo un proxecto de reforma e rehabilitación (lembramos que a 
previsión inicial fai anos era un hotel).  
C. non sendo a máis desexable polo noso grupo, consideramos que sería moito mellor 
que manter a situación actual, o Concello podería asinar un convenio para venderlla a 
unha persoa particular que a rehabilite a cambio de comprometerse a vivir nela (xa que 
ademais constan varios interesados/as de Ribadavia nesta opción).  
 
 
 
A Moción aprobada polo Pleno en xullo de 2017 dicía así: 
“O Concello de Ribadavia posúe inmobles situados no entorno histórico que na 
actualidade atópanse nun estado avanzado de abandono, e que polo tanto en vez de 
ser referenciais e exemplares para a cidadanía cumpre o obxectivo contrario, 
mostrando o que non debe ser un inmoble de propiedade pública. 
– Inmoble municipal da rúa dos Fornos: inmoble en estado de ruína, no cal boa 
parte do mesmo sufriu derrubo do tellado e de parte do edificio. 
– Inmoble municipal na rúa San Martiño cruce coa rúa Xerusalén: inmoble que xa 
foi intervido no pasado, na actualidade ten a parede que dá á rúa Xerusalén cunha 
importante curva, o que dá a sensación de certa inseguridade. 
– Inmoble municipal situado na ribeira do río Avia e cuxa reforma foi iniciada no 
ano 2009 por un obradoiro de emprego: inmoble cuxo obxectivo inicial ía ser o 
hostaleiro, nunca se chegou a rematar, permanecendo en estado de abandono 
desde entón e sufrindo o deterioro do tempo e o clima. O aspecto que lle dá a zona 
non é o máis axeitado para unha vila histórica como Ribadavia. 
– Inmoble do antigo Matadoiro municipal usado actualmente como almacén, na 
rúa Vendaval: edificio que alberga un almacén municipal e que recolle graves 
deficiencias, fundamentalmente na súa conservación e sobre todo no seu tellado, 



visiblemente deteriorado, chegando a haber mesmo zonas sen tellado. 
– Finca do forno antigo, na rúa dos Fornos: finca municipal no corazón do casco 
histórico, que non é aproveitado para uso público, na actualidade no canto de ser 
un recurso a por en valor, é unha eiva e un problema que lle supón ao goberno 
dedicarlle dúas veces ao ano labores de desbroce, sendo isto visiblemente 
insuficiente. 
O espazo público un ben a ampliar. 
A ampliación do espazo público no casco histórico sempre debe ser un obxectivo do 
noso Concello, propoñemos : 
– a iniciación dos trámites para a adquisición dunha finca privada en situación de 
abandonado na praza Doutor García Boente coa rúa Santiago. Xa houbo algún 
intento no pasado de adquirir esta finca por parte do Concello pero sen resultado 
positivo, desde o noso punto de vista debe retomarse este obxectivo, e que o 
Concello compre aos seus propietarios este solar para destinalo a espazo público. 
Unha saída secundaria a esta finca, sempre preferible ao seu estado actual, é que 
os propietarios executaran os seus dereitos sobre a mesma para a edificación ou 
venderan a outro particular estes dereitos, sempre preferible a súa situación 
actual. 
– recuperación para espazo verde no casco histórico da finca na que se ubica o 
antigo forno da rúa dos Fornos, propiedade municipal. O Concello debe dar 
exemplo, non se pode actuar sobre os bens privados se os públicos témolos 
abandonados. 
Coidado, limpeza e boa imaxe do casco histórico. 
Sen dúbida é isto un dos debes importantes na xestión do goberno local. 
Propoñemos as seguintes medidas urxentes e de rápida implementación como son: 
– Cubrir os colectores situados no casco histórico, de semellante maneira ao 
realizado en zonas da rúa Progreso. 
– Mellorar a imaxe da estación de bombeo situada na ribeira do Avia ao seu paso 
polo casco histórico, entre a ponte de San Francisco e a ponte de ferro do 
ferrocarril. 
– Limpeza e mellora de toda a Ponte de San Francisco, desde a súa base. 
– Limpeza da base da Ponte de ferro do ferrocarril. 
– Retirada dos pivotes situados na praza de San Xoán ou o seu arranxo, xa que a 
imaxe da praza queda danada. Reforzamento da vixilancia nesta praza que é 
usada diariamente como aparcadoiro, uso que non está permitido. 
Protección do casco histórico de Ribadavia a través da aplicación no nivel 
municipal de puntos da Lei 2/2016 do Solo de Galicia. 
Esta lei no seu Título VI, recolle unha serie de competencias e posibilidades para as 
Administracións na súa intervención sobre a edificación e o uso do solo, relativo ao 
fomento da edificación, a súa conservación e rehabilitación. 
– Artigo 135. 1, C. Recolle o deber dos propietarios de conservar as edificacións en 
condicións legais, e de seguridade, salubridade, accesibilidade universal e ornato 
legalmente esixibles. 
– Artigo 135. 3. Os propietarios de terreos conservarán e manterán o solo natural 
e, se é o caso, a masa vexetal nas condicións precisas que eviten a erosión e os 
incendios, impedindo a contaminación da terra, o aire e a auga, e as demais 
condicións que se determinen na lexislación vixente. 
– Artigo 136. 1. Os concellos, de oficio ou por instancia de calquera interesado, 
mediante o correspondente expediente e logo da audiencia dos interesados, ditarán 
ordes de execución que obriguen os propietarios de bens inmobles a: 



a) Realizar as actuacións necesarias para dar debido cumprimento aos deberes 
sinalados no artigo anterior. 
– Artigo 137. 2. Os Concellos inferiores a 50.000 habitantes, como é o caso do de 
Ribadavia, poderán crear un Rexistro de Soares de maneira facultativa. 
– Artigo 138. A Lei 2/2016 do Solo de Galicia recolle a posibilidade de O concello, 
no prazo máximo dun ano desde a inclusión do inmoble no Rexistro de Soares, 
sacarao a poxa pública, co tipo de licitación que resulte da valoración do inmoble. 
– Artigo 141. Declaración de ruína: 
1. Cando algunha construción ou parte dela estea en estado ruinoso, o concello, de 
oficio ou por instancia de calquera interesado, declarará esta situación e acordará 
a total ou parcial demolición, ou o procedente para garantir a seguridade, logo da 
tramitación do oportuno expediente contraditorio con audiencia do propietario e 
dos moradores, agás inminente perigo que o impida. 
2. Procederá a declaración de situación legal de ruína nos seguintes supostos: 
a) Cando o custo das obras necesarias exceda a metade do custo de reposición da 
edificación ou dunha nova construción con características similares, excluído o 
valor do solo. 
b) Cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos seus elementos 
estruturais fundamentais. 
  

Recordamos que esta Moción aprobou os seguintes Acordos:  
1. Que o Concello de Ribadavia estableza un Plan de recuperación e reforma dos 
inmobles que son de propiedade municipal. Que se estableza nun Plan municipal a 
reforma para vivenda de promoción pública local. 
2. Que o Concello de Ribadavia, directa ou indirectamente en colaboración con 
iniciativas públicas ou privadas a través de convenio público, recupere os seus inmobles 
para: 
– Inmoble municipal da rúa dos Fornos: vivendas para persoas censadas ou que se 
censen no noso Concello, de acordo a lei vixente. 
– Inmoble municipal na rúa San Martiño cruce coa rúa Xerusalén: vivendas para 
persoas censadas ou que se censen no noso Concello, de acordo a lei vixente. 
– Inmoble municipal situado na ribeira do río Avia: uso hostaleiro ou de turismo a 
través de convenio ou concurso público, de acordo a lei vixente. 
– Inmoble do antigo Matadoiro municipal usado actualmente como almacén, na 
rúa Vendaval: uso municipal multiusos. 
– Finca do forno antigo, na rúa dos Fornos: recuperar esta finca para espazo verde 
no casco histórico. 
3. Que o Concello de Ribadavia leve a cabo as intervencións de cara a embelecer o 
casco histórico propostas no corpo da Moción: Mellorar a imaxe da estación de 
bombeo, cubrir os colectores da zona histórica, Retirada dos pivotes situados na 
praza de San Xoán ou o seu arranxo, limpeza das pontes de San Francisco e ponte 
de ferro. 
4. Que o Concello de Ribadavia, en base á Lei 2/2016 do Solo de Galicia, leve a 
cabo os artigos que esta Lei lle permite para intervir en favor dun casco histórico 
de Ribadavia ben conservado, transformando soares abandonados en habitables e 
substituíndo inmobles en ruínas por vivendas. Todo de acordo á normativa 
vixente”. 

 



 

 

Por todo isto, desde o grupo municipal de Ribeiro en Común presentamos para 
aprobación do Pleno municipal, os seguintes ACORDOS: 

1. Que o Concello de Ribadavia, a través do seu goberno, cumpra e leve a cabo a 
Moción aprobada en xullo de 2017 titulada “MOCIÓN PARA QUE O CONCELLO 
DE RIBADAVIA REHABILITE O SEU PATRIMONIO INMOBLE NO CASCO 
HISTÓRICO E ELABORE UN PLAN DE SEGUIMENTO, CONTROL E 
MELLORA DE FINCAS E INMOBLES ABANDONADOS NO CASCO 
HISTÓRICO”, nos seus 4 puntos recollidos, e de acordo á normativa vixente. 

2. Que o Concello de Ribadavia, directa ou indirectamente en colaboración con 
iniciativas públicas ou privadas a través de convenio público, recupere de maneira 
inminente o seu inmoble situado na rúa dos Fornos, debendo ser o seu destino 
preferente o de vivendas para persoas censadas ou que se censen no noso Concello, 
de acordo a lei vixente. 

3. Que o Concello de Ribadavia, adopte medidas técnicas urxentes de seguridade, 
para asegurar que o derrube parcial deste inmoble da rúa dos Fornos non lle 
afecta á seguridade da veciñanza, dos viandantes nin das casas lindeiras. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Esta moción non quere só medidas de urxencia.Ten 
que saír de este pleno a seguridade da recuperación de este inmoble e que vaia a 
beneficiar a alguén. Se avisou de que podía caer. Dice o alcalde que houbo 
intervencións, nunca se interviu  no tellado, o máis básico para  manter a estrutura. Eu o 
sei ben porque vivo nesa mesma calle. 

A situación afecta potencialmente a outros moitos inmobles, o concello ten que dar 
exemplo cos seus inmobles. O concello ten que fomentar a vivenda pública, o fixeron 
outros concellos do noso entorno cun casco histórico non tan valioso. Outros reforman 
un parque en bo estado como o dos Xardinillos, outros queren reformar o casco 
histórico que é crucial para Ribadavia. 

Se o goberno non se ve capaz de manter en bo estado os seus inmobles municipais, 
RBC é flexible nas súas propostas, hai veciños dispostos a adquirir o inmoble.Facer un 
convenio cun particular , que non se poida revender. Que no casco histórico viva xente 
xove. Somos inflexibles coa pasividade neste tema. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Xa trouxen unha moción sobre ese inmoble, estou 
de acordo. 



D Xacobe García Soto (BNG).- O casco histórico non é importante, é o piar 
fundamental de este concello. A excusa do goberno é sempre que non está orzamentado, 
o orzamento o fai o goberno. Se non se pide en Santiago , nas Consellerías non se 
consigue. Hai que buscar os recursos , non nacen no despacho do alcalde. 

Facendo proxectos algo se conqueriría.Ten que haber varios plans para mellorar o 
patrimonio histórico de Ribadavia. É cuestión de prioridades, é máis bonito facer 
inauguracións  é deixar caer as cousas de antes , así non vale a obra nova.Estamos a    
favor. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Xa traíamos unha moción nunha liña 
semellante.Pouco máis hai que engadir, todos somos conscientes da necesidade de 
manter o patrimonio . Pedimos que se cumpla a moción. 

Alcalde.- Concordo en algúns aspectos.Vou ter que facer un master, son tan curiosos os 
argumentos que quedo abraiado.Eu non dixen que o concello non quere abordar a 
cuestión, non dixen que RBC queira privatizar. En calquera caso nunca cabería unha 
adxudicación directa, tería que ser por concurso. Hai un baixo comercial que non se ter 
conquerido poñer en funcionamento, cun prezo máis que asequible. 

Quedo abraiado pola intervención de Xacobe, na Deputación Provincial se propón unha 
modificación orzamentaria na que van 230.000 euros para o campo de fútbol de 
Ribadavia, o resto para a Mostra de Teatro, o grupo provincial socialista votará en 
contra se non se separa o público e o privado. Xacobe dice que eu me levo mal e que 
non consigo diñeiro de outras administracións e o PP na Deputación Provincial dice que 
Ribadavia é o concello que máis diñeiro recibe. Mire na liquidación do orzamento 
municipal dos dous últimos anos as subvencións obtidas de outras administracións. 

O casco histórico no público e no privado ten un alto porcentaxe de rehabilitación. O 
concello de Allariz renuncia ás subvencións da Deputación para rehabilitación.Non se 
pode decir que a culpa é do concello , cando a competencia é de outras administracións. 
O BNG fixo aportacións aos orzamentos e logo votou en contra. 

Rehabilitar esa casa suporía a terceira parte do orzamento do concello. O problema 
puntual se vai a abordar.Hai moitos proxectos feitos, as subvencións que se conquiren 
son proxectos. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Agradecer o apoio unánime, cando menos que se 
intente implementar a moción. 

 

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 
 
 



8.- MOCIÓN CONXUNTA PARA INICIAR EXPEDIENTE PARA CONCEDER 
A MEDALLA DE OURO A VIÑA COSTEIRA. 
O ditame da Comisión Informativa é do seguinte teor literal: 
Cumpríndose no ano  2018, o seu 50 aniversario,  proponse ao Pleno do Concello de 
Ribadavia, iniciar  expediente para conceder a Medalla de Ouro da Vila a Viña Costeira, 
e celebrar a entrega desta distinción en acordo co programa de actos de celebración da 
própia adega  
 
Dª  Noelia  Rodríguez Travieso ( PSOE).- A nosa comarca está acollida a 
denominación de orixe do Ribeiro, só hai cinco denominacións de orixe en toda Galicia, 
e  a do Ribeiro é a máis antiga. 
 
A adega Viña Costeira, foi creada o 4 de febreiro do 1968 como resultado da primeira 
adega cooperativa creada en 1954, Adega Cooperativa do Ribeiro de Avia, 
popularmente coñecida como a Cooperativa de Leiro (por ter a sede nese concello) e a 
Cooperativa Nosa Sra do Portal (actual Viña Costeira). 

A reunión de constitución foi celebrada nas instalacións do entonces Cine Río (hoxe 
supermercado Froiz, na rúa Progreso). 

A Primeira adega cooperativa San Pedro de Leiro tiña no ano 1968 arredor de 220 
socios/as, albergando así case o 80% dos colleiteiros/as da Comarca. O obxectivoda 
fusión foi sempre a defensa do Viño do Ribeiro como único produto no mercado.  

Con esta fusión, tal como o anunciou na súa época a nova xunta retora, vence 
sentimetalismos e lograse unha empresa cun amplo capital(100millons de pesetas), 
simplificando así medios de control e de comercialización e xestionando 140.000 
hectolitros.   

O proxecto de construcción das actuais instalacións en Valdepereira  iniciouse no 1965 
presentando na II Feira do Viño do Ribeiro a maqueta das futuras obras, con un 
presuposo previsto de 72 millóns pesetas, tal como informou no seu momento seu 
Presidente, Manuel Merúendano Pardo. 

 

A grande incógnita da época foi a inminente construcción do embalse de Castrelo e a 
conseguinte inundación das terras adicadas ao viñedo no Val do Miño. 

Como dixo, Eulogio Gómez Franqueira, o 4 de febreiro de 1968, a unión de 
cooperativas será recordada no Ribeiro como unha data extraordinaria na súa historia, 
engadindo que;  

"O Ribeiro só poderá facer fronte aos tempos que se aveciñan si permanece unido"  

O esforzo e a unión destas persoas tivo o seu resultado nos anos 70 coa posta no 
mercado do Pazo Ribeiro, o primeiro viño que sacaron con nome e etiqueta propia no 
Ribeiro.  

Na actualidade, a adega Cooperativa, constitúena 1000 viticultores/as, que cultivan 
600 hectáreas de viñedo, cunha producción media de aproximadamente 5 millóns de 
litros ao ano. 

no ano 1993, o concello de Ribadavia, con motivo do 25 aniversario, concedeulle a 
Viña Costeira, a medalla de prata da Vila de Ribadavia.   



A adega Viña Costeira caracterizouse sempre pola modernización e innovación , na 
actualidade aposta polo enoturismo. Ten conquerido moitos premios , levando polo 
mundo adiante o nome do Ribeiro. É un orgullo para a nosa comarca.  
 
D Manuel Vázquez López ( CXG).- É de xustiza, foron os pioneiros do cooperativismo, 
un motor do noso municipio e da nosa comarca. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A favor, polo significado para o concello, a comarca 
e moitos veciños. É un proxecto empresarial de moito calado, un exemplo e un 
salvavidas para moitos veciños.  Merece un xusto recoñecemento. 
Me chama a atención a mención a Eulogio Gómez Franqueira, é un exemplo da súa 
transversalidade, estou de acordo na mención. Foi un colchón de axuda para moitas 
familias. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Falar da cooperativa, é falar do Ribeiro e de Ribadavia. 
Viña Costeira é un dos mellores folletos da nosa comarca.Fixa poboación e ofrece 
moito traballo é o mellor exemplo. 
 
D César Manuel Fernández Gil ( PP).- A favor. Coincidimos co que se dixo.Houbo 
persoas, avós nosos, que sufriron moito para sacar adiante a cooperativa, os inicios non 
foron fáciles. Houbo problemas na comarca para facer entender que a economía 
cooperativa era a forma de facer producir o viño. Un recordo para os centos de 
agricultores que o fixeron posible. 
Non o digo como reproche, pero sería máis correcto que a proposta fose conxunta, que 
non a tivera feito un só grupo . 
 
Alcalde .- A moción a levamos á comisión informativa porque algún grupo a tiña que 
levar, non hai ningún problema en que sexa conxunta. Si xa é difícil crear e manter unha 
cooperativa, que será  mantela durante cincoenta anos. É un alma de dinamización da 
comarca, a labor é espléndida. Ogalla  houbese vinte cooperativas iguais no Ribeiro. Me 
gustaría que o recoñecemento fose na propia Feira do Viño. Gómez Franqueira é un 
referente. Entre os que iniciaron a Feira do Viño había xente de todas as tendencias .A 
Feira do Viño é patrimonio de todos. 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por  unanimidade. 
 
9.- MOCIÓN RBC PARA UNHA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE 
APOIO AOS TRABALLADORES E TRABALLADORAS DA FÁBRICA DE 
ATAÚDES “HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO SA” 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Debido á situación de gravidade na que se atopa a principal fábrica de ataúdes do 

noso municipio, e fundamentalmente os seus traballadores que se atopan con un 

futuro moi incerto, levan ao noso grupo a propor ao Pleno municipal a aprobación 

dunha Declaración Institucional de apoio aos traballadores da fábrica de ataúdes 

de Ribadavia co obxectivo de que sexan todos os grupos en Pleno, e non unhas 

únicas siglas, as que lle deamos o apoio simbólico pero importante e necesario 

nestes momentos duros. 



 

PROPOSTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE 

RIBADAVIA: 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 En relación coa situación crítica na que se atopa a “Fábrica Hijos de Luís Chao 
Sobrino S.A.” de Ribadavia, a Corporación Municipal, con todos os grupos municipais, 
pon de MANIFESTO o seguinte: 
 
 1.- O noso rexeite a que sexan os traballadores e traballadoras da fábrica  as que 
paguen esta crise interna. Solidarizámonos con eles e con elas, e demandámoslle ás 
xerencias que se cumpran todas as obrigas laborais e salariais. 
 
 2.- O Concello de Ribadavia manifesta o seu total apoio aos traballadores e a un 
proxecto empresarial necesario e viable para que siga en Ribadavia co plantel actual, cando 
menos. Desexamos que unha empresa líder no sector durante décadas e un dos piares da 
economía de Ribadavia e da nosa comarca durante moitas xeracións, continúe no noso 
municipio. 
 
 3.- A situación actual conleva unha serie de dúbidas en especial aos traballadores e 
as súas familias que dependen do seu salario.  
 Ofrecémonos como institución e administración máis próxima a axudar no que se 
nos pida e demande. Desexamos que se resolva de maneira favorable para todos e todas, 
pois na actual situación de Ribadavia sería un golpe moi duro para moitas familias que 
dependen desta fábrica. 
 
 4.- A nosa defensa de todos os postos de traballo actuais e a súa continuidade na 
fábrica de Ribadavia. Demandámoslle as xerencias da empresa que prioricen o ben común 
dos seus traballadores e da sociedade ribadaviense en xeral, xa que a incidencia destes 
postos de traballo son fundamentais para a nosa comunidade. 
 
 5.- O Alcalde de Ribadavia, en nome de todo o Concello, solicitará conxuntamente 
con todos os demais portavoces municipais unha reunión urxente coas xerencias da 
empresa, sen prexuízo doutras medidas que se poidan consensuar cos representantes dos e 
das traballadoras. 
 
 
 
D  Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- Sobran as palabras, a proposta é suficientemente 
clara.Hoxe ás seis houbo unha reunión cos traballadores , entendemos que estes cinco 
puntos recollen as aspiracións dos traballadores. É unha declaración moi neutra, 
simbólica. Recolle a capacidade de mediación que pode ter o concello. Hai veciños que 
están nunha situación de abismo, de atoparse no paro, xente con familia. A moción 
cubre as necesidades plasmadas na xuntanza cos traballadores, se pode emendar e 
propoñer para que sexa por unanimidade. 
 



D  Manuel Vázquez López (CXG).- Todos os portavoces estivemos de acordo na 
reunión cos traballadores en que teñen o noso apoio. Eu cambiaría algunha cuestion na 
moción por prudencia. No punto primeiro eu falaría de amosar o noso apoio aos 
traballadores, retiraría o de o noso rexeite. Eu  tamén diría no último punto que se 
solicita ás partes do accionariado que  cheguen a unha solución para que a fábrica 
continúe e  manteña os postos de traballo, e ofrecer a mediación do alcalde e dos 
portavoces dos grupos. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Pido desculpas por non ter podido asistir á reunión por 
motivos laborais. Fago propia a moción de  RBC, os puntos son acertados. A favor. 
 
D  César Manuel Fernández Gil (PP).- A favor do acordo que se propón, reiterar o apoio 
total aos traballadores e esperar unha solución para esas corenta familias. 
 
Alcalde.- Me serven os acordos que se propón.Estou de acordo co que dice Don Manuel 
Vázquez. As dúas opcións me serven. Me preocupan como alcalde as corenta familias, 
me gostaría poder axudar máis. Se os traballadores ten que pedir axuda nas súas 
reivindicacións ,pido que o pobo de Ribadavia os apoie na forma en que os traballadores 
consideren, que se difunda o seu mensaxe. O conflicto non é culpa dos 
traballadores.Agradezo aos grupos a prudencia. A todos nos toca por desgracia. 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Suscribo as palabras do alcalde.Este tema trascende 
as posicións partidistas. Me parecen ben as aportacións , o importante é o  espíritu da 
moción.Acepto a emenda e no punto un se retira o de total rexeite. No punto cinco xa se 
contempla falar co accionariado da empresa. Pido que a moción se faga chegar aos 
medios. 
 
 Sometida a votación a proposta coa emenda presentada fica aprobada por 
unanimidade . 
 
 
10.- MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO REFORME A PISTA 
DEPORTIVA E DE RECREO DO COLEXIO DA ALAMEDA. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Debido á situación de precariedade e mal estado no que se atopa en liñas xerais o 

recinto municipal do Colexio público da Alameda de Ribadavia, e a escasa 

atención e investimento que desde o Concello se lle dedica a un recinto tan 

importante como é o que se utiliza diariamente polo Colexio público da Alameda, 

debido ás reclamacións que pais e nais usuarias deste centro nos fan chegar sobre 

dito recinto, o grupo municipal de Ribeiro en Común decide presentar esta 

proposta e Moción de mellora dunha infraestrutura educativa e de lecer moi 

importante para Ribadavia. 

 Espazo compartido entre Concello e Consellería de Educación- Colexio 

Público da Alameda: A colaboración é obrigada nun espazo que é de 



titularidade e propiedade municipal e que é empregado pola Concellería de 

Educación como colexio público. 

 “PICUXA”: Pista Cuberta Xa: A pista deportiva cuberta deste recinto ten a 

súa orixe e nome nunha reclamación veciñal dos anos 80 en Ribadavia. 

Décadas despois, a penas se interveu nela, sendo unha infraestrutura moi 

obsoleta e mesmo con síntomas claros de envellecemento e mal estado: 

porterías, canastras, lámpadas, pista e sobre todo a cuberta atópanse en 

mal estado. 

A pesar do seu moi mal estado, é un espazo moi importante e usado 

diariamente polos nenos e nenas do colexio así como fora do horario lectivo, 

mesmo en actividades organizadas polo Concello. 

 Novos investimentos. Mantemento e conservación: A última mellora foi no 

patio que existe entre os dous edificios, e foi integramente a cargo dos 

Orzamentos do Colexio Público- C.Educación. 

O mantemento e conservación do recinto pertence ao Concello e en liñas 

xerais é moi precario, atopándonos con episodios de moi mala conservación 

e mantemento. 

 

Por todo isto, desde o grupo municipal de Ribeiro en Común presentamos para 

aprobación do Pleno municipal, os seguintes ACORDOS: 

1. Que o Concello de Ribadavia elabore un proxecto de reforma integral da 

PICUXA: a vella cuberta, pista, iluminación e elementos deportivos como 

porterías e canastras.  

2. Que o actual goberno de Ribadavia leve a cabo a reforma, e para elo busque a 

colaboración de outras Administracións e entidades. Que en dita reforma se 

realice tamén unha adaptación á realidade dos currículos escolas dos centros que 

se atopan na Alameda, de acordo á normativa vixente. 

3. Que o Concello de Ribadavia, a través dos técnicos municipais, elabore un 

proxecto no que se certifique a seguridade da actual instalación da PICUXA, e 

se tomen as medidas pertinentes de acordo á normativa vixente. 

4. Que o Concello de Ribadavia realice tarefas de coidado, reparación e 

mantemento de todo o entorno do recinto e do patio do Colexio Público da 

Alameda. 



5. Que o Concello de Ribadavia repare o parque infantil da Alameda, e realice un 

plan de intervención e mellora no parque da Alameda de Ribadavia. 

 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- É , como moitas mocións que presenta RBC, unha 

reclamación de moitos pais e nais. Hai que recordar o que significaba a Picuxa, pista 

cuberta xa. Da pena ver as canastras, os focos rotos. As porterías son un perigo latente. 

Vaise beneficiar en doble medida e en doble maneira. É unha infraestrutura educativa e 

é un parque público. O estado é , cando menos, mellorable. Non está de máis que se 

faga un estudo técnico. Pedimos que se mellore o recinto e o parque infantil da 

Alameda. Xa o reivindicou o concelleiro Celso Sotelo. Pido o apoio a moción. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- En todas as instalacións que afecten ao disfrute de 

nenos e nenas estou a favor, como  nos Xardinillos. 

D Xacobe Garcia Soto (BNG).- Eiquí non é un proxecto, é un cambio de chasis.Os 

puntos da moción son acertados, estou a favor. 

D César  Manuel Fernández Gil (PP).- Xa  houbo rogos do PP neste senso, do noso 

compañeiro Celso Sotelo. Estamos a favor 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Estamos de acordo. Hai que lembrar o que simboliza 

a Picuxa, unha gran movilización veciñal que puso a todos de acordo. Se os grupos 

están de acordo traeremos unha modificación orzamentaria para a Picuxa e o xardín da 

alameda. O proxecto e a modificación orzamentaria estarán para o próximo pleno. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Folga decir o apoio de RBC  a esa modificación 

orzamentaria. Lle darei os parabens se son quen de facelo , como no parque de 

autocaravanas. No campo de herba artificial tamén apoiaríamos unha modificación 

orzamentaria. Agradecemos o apoio amosado e que sexa por unanimidade. 

Alcalde.- A cuberta pode ser un orzamento que non se poida asumir, o demais se pode 

afrontar. Non hai ningunha modificación orzamentaria que non se teña levado a cabo. 

Imos manter a Picuxa polo que significa. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Entendo que a reforma da cuberta é costosa, é o 

menos importante, no punto 2º se fala de colaboración con outras administracións.  

 

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 



11.-MOCIÓN  PSOE CENTRO DE SAÚDE. 
 
Ante a inminente xubilación ( nestes intres atópase de vacacións) dunha das enfermeiras 
adscritas a un dos médicos do Centro de Saúde de Ribadavia, a Xerencia da xestión 
integrada de Ourense,  Verín e Barco de Valdeorras, non está a cubrir a praza deste 
persoal , a cal   era a xornada completa , e no seu lugar estase a cubrir cunha persoa a 
media xornada e a persoa que a substitúe no está a vir todolos días da semana( está 
contratada a tempo parcial) , o cal implica que se deriven pacientes a outras enfermeiras 
co conseguinte perxuízo para os pacientes, os cales non poden ser atendidos o mesmo 
día. 
A esto hai que engadir de que xa o grupo socialista no ano 2016 tiña advertido da 
merma do servizo do Centro de Orientación Familiar ( COF) , no cal os responsables da 
sanidade contestaron que o servizo “ continuará do mesmo xeito” , cando a realidade a 
día de hoxe é que se reduciron a un día a atención do xinecólogo e a un do psicólogo. 
No caso do psicólogo só ven os martes xa que se comparte servizo con Carballiño, 
tendo a día de hoxe a axenda pechada ata setembro de 2018, polo tanto tanto os usuarios 
deste servizo non poderían ser atendidos como mínimo ata dita data. 
Todo isto é algo que lle trasladaron a este grupo municipal, vecinos tanto na rúa como 
na propia sede do Concello, manifestando a súa preocupación polo funcionamento do 
servizo , cuestíón esta que foi constantada no propio Centro de saúde de Ribadavia. 
Por todo isto, ACÓRDASE: 
PRIMEIRO.- Instar a Xerencia da xestión integrada de Ourense, Verín e Barco de 
Valdeorras o restablecemento dos servizos sinalados co obxecto de manter unha 
prestación sanitaria adecuada sin que se produza unha merma nun servizo básico e 
esencial para os veciños de Ribadavia e comarca. 
SEGUNDO.- Dar traslado deste acordo á Consellería de Sanidade e a Xerencia da 
Xestión Integrada de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras os efectos oportunos. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- A cuestión a plantexaron os veciños despois da 
convocatoria do pleno, por iso a urxencia. 
 
A urxencia fica aprobada por unanimidade. 
 
D Javier Iglesias  Sendín ( PSOE).- Cando no pleno pasado se tratou o tema do edificio 
do novo Centro de saúde, eu xa dixen que era máis importante o persoal que o edificio. 
Se se debilita a atención primaria fraco favor se lle fai aos propios usuarios. No ano 
2016 se anunciaba que se retiraba o psicólogo do Centro de Orientación Familiar e que 
o xinecólogo só viría os martes. Os propios facultativos dicen que se reduce o servizo 
na sanidade pública. Os gobernos non deben tocar liñas roxas como a sanidade. A xente 
se queixa da derivación a centros privados. 
D Manuel Vázquez (CXG).- A moción está ben traída e ben explicada, se desmantela un 
servizo fundamental para os veciños. Estamos a favor. 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O noso grupo trouxo varias veces a situación da 
sanidade e do centro de saúde: dúas mocións sobre o edificio, que está obsoleto e cuns 
accesos tercermundistas e unha moción para mellorar o servizo.   O feito de que haxa 
unha ambulancia para toda a comarca  o fin de semana, demora moito a resposta na 
intervención. O servizo de pediatría non ten urxencias.Estas foron as demandas de RBC. 
A situación do novo edificio é unha telenovela.De nada vale un bó edificio, se hai 
recortes mensuais no servizo. A precariedade multiplicase no rural. 
 



D César   Manuel Fernández Gil (PP).- A favor de todo o que sexa manter os servizos. 
 
Alcalde.- Incide nunha cuestión na que non se quere confrontar coa Consellería. O PP 
ao votar a favor entende que a problemática existe. É unha reivindicación dos veciños e 
dos profesionais, que se solucione canto antes. A sanidade que temos é boa pero hai que 
coidala. Agradezo que o PP apoie a moción. 
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 
 
 
12.-ROGOS E PREGUNTAS. 
 
 
D Manuel Vázquez  López (CXG).- Reiterar o tema das fontes que non funcionan e os 
paneis deteriorados.¿ Cómo está o tema do Plan Xeral? 
 
Alcalde .- O traballo está rematado e asinado, a próxima semana virán os técnicos a 
explicar os cambios realizados. 
 
D  Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Reiterar os rogos dos plenos anteriores. 
Solicitar que se volva o anterior horario dos plenos. 
Na Praza de Buxán no número un ,hai unha farola en mal estado. 
Pido que se executen as mocións aprobadas no pleno e non executadas, por exemplo, 
tema dos vertedoiros, mellora do Servizo Municipal de auga, etcétera... 
Quero preguntar pola devolución dun aval a Aopil da obra de mellora nos camiños 
municipais e pola compra dunha Renault Kangoo. 
Unha factura de dezaseis de abril de Instalacións Amando pediría que a factura fose 
máis detallada. 
Hai unha resolución de cinco de abril relativa a aire acondicionado e corta de árbores en  
Eduardo Chao ¿ a qué obedecen? 
 
Alcalde.- No tema do aval de  Aopil , a requerimento da arquitecta municipal houbo que 
facer correccións e o aval devolveuse cando a técnico deu o visto bo. O coche é para 
transportar ao persoal do concello. As facturas se poden consultar en Tesourería , en 
calquera momento. 
 
D   Celso Sotelo (PP).- Reitero todos os rogos dos plenos anteriores, en especial, o 
relativo ao paso de peóns do parking. 
A cuneta do camiño que sube a Quinza dende Sampaio está cheo de maleza. 
 
 E sendo ás nove horas e cincoenta minutos e non habendo máis asuntos que 
tratar o Sr Alcalde levanta a sesión , do que como secretario extendo a presente acta. 
 
  ALCALDE                                                  SECRETARIO 
 
 
 
 D José Ignacio Gómez Pérez                             Francisco Fernández Castro 


