
 
SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 28 DE XUÑO    DE 2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e cinco   minutos    do 
día 28 de xuño     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. 
 
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 27 DE ABRIL  (ORDINARIA). 
 



 
 
 
Fica aprobada cos votos a favor de PP, PSOE, CXG e BNG e abstención de    RBC. 
 
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 18 de maio, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 21 de maio, unha, sobre bonificación IVTM. 
 
Do 24 de maio, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 28 de maio, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 29 de maio; unha, sobre bonificación IVTM. 
 
Do 30 de maio; tres; unha, sobre exención IVTM; unha, sobre delegación competencias; 
unha, sobre aboamentos. 
 
Do 31 de maio; once; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; dúas, sobre liquidación 
taxa servizo ext. incendios e outros;  dúas, sobre fraccionamento débeda: unha, sobre 
requirimento; tres, sobre concesión vacacións; unha, sobre eficacia comunicación previa 
actividade; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 01 de xuño; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 04 de xuño; catro; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre ocupación vía pública; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 05 de xuño; doce; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; dúas, sobre liquidación 
taxa servizo ext. incendios e  outros; seis, sobre liquidación plusvalía; unha, sobre 
eficacia comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 06 de xuño; cinco;  dúas, sobre liquidación plusvalía; unha, sobre taxa incendios; 
unha, sobre concesión vacacións unha, sobre aboamentos. 
 
Do 07 de xuño; sete; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre baixa taxa 
recollida lixo; dúas, sobre bonificación IVTM; unha, sobre nomeamento tribunal 
operario instalacións deportivas.; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 08 de xuño; cinco; unha, sobre liquidación plusvalía; unha, sobre reposición 
legalidade urbanística; unha, sobre denegación eficacia comunicación previa obra; dúas, 
sobre aboamentos. 
 



 
Do 11 de xuño; tres; unha sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre 
ocupación via pública; unha,  sobre aboamentos. 
 
Do 12 de xuño; seis; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre procedemento 
sancionador; unha, sobre nomeamento  tribunal peons limpeza viaria; unha, sobre 
concesións vacacións; unha, sobre eficacia comunicación previa actividade; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 13 de xuño; cinco; unha, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre contrato 
laboral temporal; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre 
ocupación via pública; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 14 de xuño; tres; dúas, sobre concesión vacacións;  unha, sobre aboamentos. 
 
Do 15 de xuño; oito; unha, sobre desestimación reclamación; unha, sobre formalización 
contrato; unha, sobre concesión vacacions; dúas, sobre eficacia comunicacion previa 
obras; unha, sobre renuncia  comunicación previa obras; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 18 de xuño; dúas;  unha, sobre alta no Padrón  Habitantes; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 19 de xuño, dúas;  unha, sobre procedemento sancionador;  unha, sobre aboamentos. 
 
Do 20 de xuño; catro; unha, sobre eficacia comunicación previa obra;  unha, sobre 
ocupacion vía pública; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 21 de xuño; dúas; unha, sobre delegación competencias; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 22 de xuño; oito;  catro, sobre altas no Padrón habitantes; tres; sobre liquidación 
taxa servizo ext. incendios e outros; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 25 de xuño; dúas; unha, sobre convocatoria Pleno; unha,  sobre nomeamento 
tribunal selección socorrista. 
 
3.-APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3/2018. 
 
Dase lectura ao Ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 
 
PRIMEIRO.- Que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos num 
3/2018 , 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: 
 
 
--Créditos extraordinarios ( partida non  existente no Orzamento ) 
 
Partida orzamentaria*          consignación anterior  Aumento que se propón Total 
 
164.619000                                 0                             15.711,85                          15.711,85 
 



 
“ Adecuación e mellora de accesos interiores do cemiterio” 
 
489.00341                            11.000                                 4.000                           15.000 
“outras transferencias” 
 
342.22110                          12.000                                  6.000                              18.000 
“ subministracións” 
 
-Financiamento  
 
Partida orzamentaria*       consignación anterior   disminución que se propón Total 
 
12004.932                            3.667,81                            3.056,50                           611,31 
12101.9321                          11.733,47                           2.143,08                          9.590,39 
12009.932                             3.711,19                           3.711,19                            0 
16000.221                           473.586,28                        3.918,54                            469.667,74 
12100.932                         7.287,45                              1.610,92                            5.676,53 
150.13100                        1.907,44                              1.271,62                             635,82 
342.63200                        10.000                                  10.000                                 0 
Total disminución que se propón                                                      25711,85 
 
Cantidade que se utiliza procedente de anulacións ou baixas de créditos doutras partidas 
do orzamento vixente non comprometidas, cuxas dotacións se estimen reducibles sen 
perturbación do respectivo servizo                                             25.711,85 euros. 
 
 
 
            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. 
 

Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE , RBC 
BNG e CXG, reservase para o Pleno PP   fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- Recordar que  hoxe é o día da igualdade e que fai 
oitenta e dous anos se aprobaba o primeiro Estatuto de autonomía de Galicia, poco antes 
do golpe de estado de 1936. Me vou a abster na aprobación da acta , recoñecendo a 
dificultade de elaborarala, porque non estou de acordo. No punto catorce non estou de 
acordo co que consta na acta. Afortunadamente se graban as sesións do pleno para que 
quede constancia do acontecido. 

Xa dixemos que íamos votar a favor, todo o apoio a modificación orzamentaria e ao 
proxecto a que se refiere. 

D Xacobe García Soto (BNG).-  A modificación proposta é razoable. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Estamos de acordo coa actuación que se propón. 



 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Agradecer o voto a favor dos demais grupos. 

 

 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

 

 
 
 
4.-APROBACIÓN , SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DOS PREZOS 
PÚBLICOS DA MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO. 
 
Dase lectura ao Ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 

 

 

PRIMEIRO. Aprobar os seguintes prezos públicos para a    Mostra 

Internacional de Teatro: 

LISTA DE PREZOS 

CAMISETA / T-SHIRT REI ZENTOLO……………..……………….12.00 € 

MOCHILA MIT REI ZENTOLO…………….………………..10.00 € 

BOLSA TEA MIT REI ZENTOLO………………………………..6.00 € 

PACK CAMISETA+MOCHILA……..20.00 € 

PACK CAMISETA+BOLSA …………………………………...16.00 € 

CAMISETA / T-SHIRT EDICIÓNS ANTERIORES…………………………3.00 € 

CHAPAS e POSTAIS….………………….1.00 € 

COLECCIÓN CARTEIS ABRENTE…………………... 8.00 € 

CARTEIS ABRENTE (UNIDADE)……………………………. 2.00 € 

LIBROS “PREMIO ABRENTE”…………………………... 5.00 € 

LIBRO 25 ANOS….............…15.00 € 

TAZÓN MIT ………………6.00 € 

 

SEGUNDO.- Publicar o acordo do pleno sobre a modificación do prezo público,  no 
taboleiro de anuncios do concello e no Boletín Oficial da Provincia , a efectos do seu 
xeral coñecemento.  



 
 

Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE  e 
CXG, reservanse para o Pleno PP, RBC  e BNG  fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

D Manuel Vázquez López ( CXG).- Son razoables, asequibles. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- É unha proposta lexítima do goberno.Nos imos a 
abster. 

D Xacobe García Soto (BNG).- Son uns prezos razoadamente asequibles, e son 
produtos elaborados por unha marca galega de prestixio, é positivo. A favor. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Abstención. 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- É un trámite obligado para poder cobrar. 

 

 Sometida a votación a proposta obténse o seguinte resultado, votos a prol PSOE 
, BNG  e CXG, abstención PP e RBC, fica aprobada. 

 
 
 
 
5.-APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA 
ORDENANZA FISCAL Nº1 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS 
INMOBLES.  
 
Dase lectura ao Ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 
 
Visto o Informe da Secretaría Xeral da Deputación de data 19/06/2018 e informe da 
secretaría do concello de esta mesma data , que incorpóranse como motivación ao 
presente acordo aos efectos previstos no artigo 88.6 da Lei 39/2015 de procedemento 
administrativo común das Administracións Públicas.. 

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modifIcación da  Ordenanza Fiscal nº 1, 
Ordenanza Reguladora do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana e rústica, 
modificando con efectos retroactivos do 1 de xaneiro de 2018  o artigo 12 Tipo de 
gravame e cota que pasa a decir: O tipo de gravame será: 

a) Para os bens inmobles de  natureza urbana o 0,556.. 

SEGUNDO.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva , mediante 
exposición do mesmo no taboleiro de anuncios do concello e no Boletín Oficial da 
Provincia, por prazo de trinta días hábiles , dentro dos cales os interesados poderán 
examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas. 

Asemade, estará a disposición dos interesados na páxina web do concello. 



 
TERCEIRO.- Solicitar directamente a opinión das organizacións ou asociacións 
recoñecidas por lei que agrupen ou representen a persoas cuxos dereitos ou intereses 
lexítimos vérense afectados pola norma e cuxos fins garden relación directa co seu 
obxecto. 

CARTO.-Considerar no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no 
prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo , en base ao artigo 17.3 do 
Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. 

 

Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE , RBC 
e CXG, reservanse para o Pleno PP e BNG  fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Como xa dixemos nas Comisións Informativas con 
este acordo o goberno cumpre con este grupo. Un dos requisitos de CXG para apoiar os 
orzamentos era que o goberno buscase un encaixe legal á non suba do imposto de bens 
inmobles. 

 

D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- O noso grupo ten un sentimento cheo de 
contradiccións. Esta proposta do goberno nace dunha moción de RBC en abril de 2017. 
Que se fixera máis xusto o catastrazo para a cidadanía, se falaba tamén da taxa de 
sumidoiros. A moción se aprobou e se dixo que había que modificar a ordenanza , o que 
non se fixo. Limos o informe de secretaría e de intervención nos que se fala de baixada 
retroactiva. O portavoz do goberno decía que se baixaban 300.000 euros na recadación 
municipal ¿ de qué baixada estamos a falar? O noso grupo entende que é unha medida 
pequena, o noso voto vai vinculado a un compromiso do goberno para o ano 2019. A 
nosa proposta era flexible, aberta a outras. Na moción se preveían dous comisións que 
non se constituiron. A pesar de todo, mantemos a proposta de retomar as propostas de 
2017 cara ao 2019. Non votaríamos a favor pero tampoco en contra. RBC está para 
traballar de cara ao benestar e beneficio veciñal. 

D Xacobe García Soto (BNG).- Non gusto dos debates sobre a baixada e subida de 
impostos. Cos impostos se pagan os servizos públicos, non son negativos.Neste caso 
non é unha baixada, é compensar unha suba imposta dende o Estado. É un imposto que 
grava sin ter en conta a capacidade económica. Os veciños pagan o mesmo, non hai 
rebaixa. O concello evita que paguen máis. Se pudo ter feito con antelación.Considero 
que o tema está ben atado legalmente, visto o informe da Deputación. Nos imos abster 
porque hai un xogo político, se xoga cos termos. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- A favor, nos parece ben rebaixar a presión fiscal 
aos veciños; sen entrar nun debate técnico sobre a cuestión impositiva. 

Ao modificar o valor catastral das fincas , indirectamente repercute no imposto. Na 
proposta que formulamos con motivo da aprobación dos orzamentos pedimos unha 
reducción do tipo de gravame do imposto de bens inmobles ao 0,4%. Nos gustaría que 
se baixase máis, pero é positivo reducir a presión fiscal. Os cartos están mellor no peto 



 
dos cidadáns que nos da administración, é unha cuestión ideolóxica meramente. A 
favor. 

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- No seu momento baixar o tipo de gravame de 0,6% a 
0,4% supoña un descenso  na recadación de 300.000 euros. No orzamento municipal 
non se orzamentou incremento nos impostos, se aprobaron con esa finalidade.  Había un 
compromiso do alcalde de non subir o IBI neste exercicio, se buscaron as fórmulas 
legais. O informe do secretario da Deputación avalaba plenamente a proposta de acordo. 
O descenso do 0,6% ao 0,556% compensa o 8% de aumento no valor catastral. Se busca 
non meter máis presión fiscal á cidadanía,non desequilibra nada a nivel orzamentario. 

 

D Manuel Vázquez López ( CXG).- Este grupo aprobou os orzamentos a cambio entre 
outras cuestións de esta medida. 

 

D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- O portavoz do goberno fixo un bo resumo do 
informe de intervención, eu non cuestiono o informe nin a proposta do goberno. Tería 
que ser un primeiro chanzo para compensar un roubo público como foi o catastrazo. 
Eiquí en Galicia somos multipropietarios, non é o mesmo un galpón no rural de Galicia, 
que un chalet nas afueras de Madrid. O imposto de bens inmobles é un imposto 
compartido, o valor catastral fixado polo Estado e o tipo impositivo polo concello. 
Nunha xunta de goberno local de este concello se pedíu a actualización dos valores 
catastrais , non entendo que se pedira. Critico o resultado final que foi desmesurado. 
Non é baixar impostos , é unha compensación.Vostedes falan de non subir, eu falo de 
bonificar. Os impostos son bos, a cuestión é como se xestiona. Os impostos son para o 
benestar social,non para dar concesións sempre ás mesmas empresas. Pido que se me 
conteste a cantidade exacta que supón a proposta do goberno e se hai un compromiso 
por parte do goberno de acercar posicións cara o 2019 en base a proposta de RBC do 
2017. Se isto vai a ter continuidade. 

D Xacobe García Soto (BNG).- A postura do BNG xa quedou meridianamente clara na 
anterior intervención. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Reafirmamos o noso voto favorable. É 
fundamental a xestión dos fondos públicos. Os cartos están mellor no peto dos cidadáns, 
a xestión pública ten que ser boa, tamén é verdade que os erros os cometen os que 
xestionan , non os que non xestionan. A honradez é unha cuestión persoal, máis que 
unha cuestión ideolóxica. 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- En torno a 80.000 euros. É certo que o solicitamos 
nos, pero era unha das alternativas que imponía o Plan de proveedores; outra alternativa 
era retirar servizos como o Conservatorio. 

De acordo en sentarnos a falar. Hai que falar. A aprobación do Plan Xeral vai supoñer 
un cambio nos valores. Nesta lexislatura ten o meu compromiso. 

Alcalde.- O final é o que dixo o portavoz de CXG,  non é a ver quen rebaixa máis. Os 
impostos pagan os servizos do concello. Naquel momento se pudo pasar ás limpiadoras 
dos colexios á empresa privada, e quedaron na función pública. Foi unha imposición 
que nos fixeron; os bancos prestaban o 1% ao Estado, e cobraban aos concellos o 5%. 
Optamos pola opción menos lesiva, nin botar xente á rúa nin reducir servizos. Este 



 
acordo supón que se cumple a palabra do grupo de goberno e do outro grupo que apoiou 
os orzamentos. 

Houbo outra cuestión que se debatiu, un decreto-lei de 29 de decembro , o aprobou o g 
oberno do Estado; dos 1290 concellos afectados o único que non o aplicou foi éste. Para 
o ano 2019 hai que debatir e chegar a acordos.Este acordo é cumplir coa palabra dada. 
Hai que decir que o imposto sobre bens inmobles sí grava máis ao que máis ten, pero eu 
estou en contra da regularización que se fixo. 

Parabéns ao PP polo seu voto a favor. Eu nunca estaría disposto a ir en contra da 
facenda local. No ano 2019 ,ao ser ano de eleccións non se traerán orzamentos, ata que 
non haxa nova corporación é o máis xusto. Para chegar a este acordo que parece tan 
sinxelo houbo moito debate interno e moito traballo detrás. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O alcalde non adquiríu o compromiso do portavoz 
¿Se refire só ao PP? 

Alcalde.- A todos. Cando esté aprobado o Plan Xeral haberá que sentarse e que falar. 

 

 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE 
(5) , PP (5), CXG e RBC e abstención do BNG, fica aprobada. 

 

 
 
 
6.-MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REALICE UN 
NOVO CONTRATO DE SUBMINISTROS ELÉCTRICOS E DE FERRETERÍA, 
E QUE DITO CONTRATO CADUCADO SE TRAMITE DE NOVO CON 
PUBLICIDADE E LIBRE CONCORRENCIA.  
 
Dase lectura ao Ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
O Contrato polo cal se compra todo o material eléctrico do Concello está caducado 
desde o 31 de decembro de 2017, e a pesar de estar prevista unha prórroga, esta non foi 
realizada. A pesar de este contrato estar caducado a empresa adxudicataria segue 
vendendo, subministrando, instalando e mesmo funcionando coma o servizo eléctrico 
municipal. 
Ribeiro en Común leva desde o inicio da lexislatura demandando procedementos 
abertos con publicidade e de libre concorrencia nos concurso públicos do Concello de 
Ribadavia. O Contrato e Adxudicación de subministro de material eléctrico é un dos 
casos máis salientables. 

 

Na Xunta de Goberno Local (XGL) de 10 de outubro de 2016 aprobase un expediente 
de contratación sen publicidade e convidando a tres empresas, entre elas AOPIL SL. 



 
Sen embargo, na XGL do 14 de novembro de 2016 corríxese dito convite sendo 
substituída AOPIL SL por INSTALACIONES AMANDO SL (pertencentes as dúas 
empresas á mesma familia), esta última empresa é a que sae adxudicada. Este grupo de 
empresas na realidade é quen exerce e leva a cabo todo o proceso de servizo eléctrico 
municipal: vende e subministra o material con INSTALACIONES AMANDO SL, e 
instala e executa a totalidade do servizo eléctrico do Concello de Ribadavia a través de 
AOPIL SL. 

 

Diante desta situación de ilegalidade de estar contratando a través dun Contrato 
caducado que non foi prorrogado, Ribeiro en Común pide unha vez máis que se quite a 
Concurso público este contrato. Así, presentamos a través dunha nova Moción a 
petición de que se realice un novo Contrato de Subministros eléctricos do Concello de 
Ribadavia e se tramite con publicidade e libre concorrencia, adaptándose ademais á 
nova Lei de Contratos do sector público que entrou en vigor en marzo de 2018. 

 

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

 

1. Que o goberno municipal de Ribadavia realice un novo Contrato de 
Subministros eléctricos do Concello de Ribadavia, vencido en 31 de decembro 
de 2017 e que non foi prorrogado,  e que este novo contrato se tramite con 
publicidade e libre concorrencia, adaptándose ademais á nova Lei de Contratos 
do sector público que entrou en vigor en marzo de 2018. 

2. Que o goberno municipal do Concello de  Ribadavia leve a cabo a adopción 
deste acordo plenario. 

Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol  RBC e CXG, 
reservanse para o Pleno PP, PSOE  e BNG  fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- É suficientemente explícito o título. O contrato con  
Instalaciones Amando SL está caducado. No prego se preveía a posibilidade dunha 
prórroga que non se efectuou. Tamén pola nova lei de contratos pedimos un novo 



 
contrato. A finais do ano 2016 , cando se elaborou o prego de contratación, RBC 
presentou unha proposta por escrito  no rexistro de que o contrato se fraccionase entre 
todas as ferreterías de Ribadavia. Se fixo un procedemento negociado sen publicidade. 
Unha empresa dixo que os prezos eran demasiado baixos , co cal un pequeño comercio 
non podía competir. Se podía ter optado pola compra equitativa. Si se quita un contrato 
que sexa público e aberto. Nos valería un reparto entre todas as empresas de Ribadavia. 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- A moción está ben explicitada. Me gustaría que o 
contrato recaise en empresas de Ribadavia, me parece unha boa proposta. 

D  Xacobe García Soto (BNG).- Hai dúas cousas distintas, o contrato existente está 
caducado e é necesario sacar a concurso.Hai dúas liñas de debate, hai que renovar o 
contrato. A convocatoria pública é lesiva para as pequenas e medianas empresas ,lles 
resulta imposible facer unha oferta máis barata. Por estes dous puntos de debate , a 
favor. 

 

D César  Manuel Fernández Gil (PP).- A favor, como en todas as mocións que falen do 
cumprimento da lei. Se ten que extender a todos os contratos. Na lexislatura pasada 
recollida de lixo e recadación. Pedimos unha comisión para facer un seguimento dos 
contratos públicos , non se chegou a constituir. Nos gustaría ir un pouco máis alá. Nos 
preocupa máis que non se cumpra o procedemento de gasto establecido nas  bases de 
execución do orzamento, do que alertan os informes de intervención. 

 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- O que se está decindo non é certo, o contrato está en 
vigor, non está caducado. Se non hai denuncia o contrato está en vigor ata decembro de 
2018.. Non hai ilegalidades nin alegalidades. Se se pode comprar o máis baixo posible , 
iso é facer as cousas ben. Hai que cumplir o procedemento. Nos estamos a favor de 
sacar o procedemento canto toque, o contrato está en prórroga. En decembro hai que 
tramitar o procedemento para o novo contrato, asegurar a fiabilidade de que os recursos 
vaian ao público. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Todos estamos de acordo en sacar un novo concurso 
nas meiores condicións posibles. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Equivocase ao decir que o contrato se prorroga 
automáticamente. A vixencia do contrato era ata 31 de decembro de 2017, e era 
susceptible de prórroga , pero a prórroga non se efectuou. Non se prorroga 
automáticamente , está caducado. O prego dice : a vixencia do contrato será ata o trinta 
e un de decembro do dous mil dezasete, susceptible dunha prórroga anual, se non hai 
denuncia expresa do contrato e sempre de conformidade entre as partes 
contratantes.Propoño facer un novo contrato, a nova lei non varía a anterior.Todas as 
empresas da Unión Europea poden optar a calquera contrato no ámbito da Unión 
Europea. Si se contrata con todas as empresas de Ribadavia a partes iguais tamén me 
parece correcto. 

O secretario informa que na nova lei de contratos non hai un procedemento negociado 
sen publicidade nos mesmos termos que na anterior. 



 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Se pode facer unha oferta pública e transparente, 
tamén se podía facer coa lei anterior. Propoño que se faga un novo concurso, porque o 
punto 5 do prego é claro, o contrato está caducado. 

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Quería que quedara claro, que o secretario e o 
interventor se pronuncien sobre este punto. 

Alcalde.- O debate é ben sinxelo, no prego de condicións se fala de que o contrato se 
prorroga se non hai denuncia previa por algunha das partes e non houbo denuncia 
previa. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O prego o que dice é que se pode prorrogar se non 
hai denuncia previa das partes e hai conformidade das partes contratantes. 

Alcalde.- Se vai a cumprir a lei. En prensa se chegou a falar de fraudes.Vostede leva 
tantas convocatorias electorais presentándose coma mín. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Non se trata de falar do meu currículo, vostede ataca 
ao autor da  moción. 

Alcalde.- Neste tema xa se usaron todas as fórmulas posibles, comprar a todas as 
ferreterías, procedemento negociado sen publicidade.... 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Coa miña abstención. Debata da moción e deixe de 
mencionarme. Eu na moción fun moi escrupuloso e moi respectuoso ,poderíase falar de 
moitas cousas. 

Alcalde.-  Imos a sacar o concurso cando o fixe a lei. Non entro en obsesións persoais. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Un pouco de decoro, é unha cousa seria. 

Alcalde.- Non fale vostede de decoro, non faga demagoxia.  

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Non sexa tendencioso, vostede é o abogado dunha 
empresa privada. 

 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

 

7.-MOCIÓN CXG PARA O ACONDICIONAMENTO E REVESTIMENTO DO 
CABLEADO DA PONTE MEDIEVAL DE SAN FRANCISCO. MOCIÓN RBC 
PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA ARRANXA A PONTE DE SAN 
FRANCISCO. 
 
Dase lectura ao Ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 
 
 
1º Tendo en conta que a ponte medieval de San Francisco é unha das máis senlleiras do 
Ribeiro, entendemos que se debe levar a cabo unha actuación que mellore a súa 
singularidade e vistosidade. 

2º  Entendemos tamén que esta actuación deberá levarse a cabo con medios propios, 
comprometendo tamén á Consellería de Cultura, a Gas Natural Fenosa, e á  
Confederación  Hidrográfica . 



 
 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno do concello a adopción do seguinte acordo: 

 

Instar ao goberno municipal a que inicie unha rolda de contactos cos organismos 
mencionados  para chegar a un acordo , e deste xeito poder iniciar a actuación.  

 

 

Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE , RBC 
e CXG, reservanse para o Pleno PP e BNG  fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- A moción está ben explicitada, referida a un entorno 
privilexiado. 
Alcalde.- Pido que se debatan de forma conxunta esta moción e a seguinte, aínda que o 
acordo e a votación sexan distintas. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Ademais do debate conxunto,se o portavoz de CXG 
está de acordo, se poderían xuntar e facer unha moción única. De acordo en que o 
debate sexa conxunto. Hai moitas mocións que se aproban no pleno e, logo,non se levan 
a cabo.  Pedimos de novo a mellora da Ponte de San Francisco. No punto 2 xa pedimos 
a busca da colaboración de outras administracións.É a principal ponte , e unha das 
principais arterias do noso concello. Se podería buscar unha subvención da Xunta para 
que se arranxe. Que non se recurra a excusa manida da titularidade de outra 
administración. O gasto non é enorme. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Este debate xa o tivemos. Se debatía se tiña problemas 
estruturais. A titularidade da ponte é da Xunta, implicaría a outras administracións. A 
ponte é medieval, tamén Patrimonio tería algo que decir. Unha cousa é un arranxo para 
que quede lustrosa, e outra unha intervención de calado. Esixirlle á Xunta que faga a 
obra, que asuma a moción de RBC. A parte máis de trámite a pode facer o concello. O 
BNG vota a favor das dúas mocións. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- A favor das dúas propostas, que o faga o concello 
coa colaboración de outras administracións. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Hai que facer unha diagnose do estado actual da 
ponte. De acordo en todo o que se dixo eiquí. O goberno se compromete a implementar 
a moción. A diagnose a ten que facer enxeñeiros especialistas en pontes. A autorización 
ás empresas para pasar as infraestruturas as da a Xunta. A favor. 
 
D Manuel  Vázquez López ( CXG).- De acordo en que as dúas mocións sexan 
conxuntas. 
 
A proposta de acordo resultante é: 
 



 
1º Tendo en conta que a ponte medieval de San Francisco é unha das máis senlleiras do 
Ribeiro, entendemos que se debe levar a cabo unha actuación que mellore a súa 
singularidade e vistosidade. 

2º  Entendemos tamén que esta actuación deberá levarse a cabo con medios propios, 
comprometendo tamén á Consellería de Cultura, a Gas Natural Fenosa, e á  
Confederación  Hidrográfica . 

 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno do concello a adopción do seguinte acordo: 

 

Instar ao goberno municipal a que inicie unha rolda de contactos cos organismos 
mencionados  para chegar a un acordo , e deste xeito poder iniciar a actuación.  

 

1 Que o o goberno local leve a cabo a mellora e arranxo da Ponte de San  Francisco , 
que 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. 

2 Que se busque por parte do Concello a colaboración de outras Administracións 
superiores para dito proxecto de reforma.  

 

Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

 
 
 
8.-RATIFICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 
CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CON CARBALLEDA DE 
AVIA E CASTRELO DE MIÑO PARA SOLICITUDE CONXUNTA DE 
SUBVENCIÓN PARA OBRADOIRO DE EMPREGO. 
 
Dase lectura ao Ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 
 
 
RATIFICAR  O ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 11 DE XUÑO 
DE 2018 CONSTITUÍNDO UNHA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS CON 
CARBALLEDA DE AVIA E CASTRELO DE MIÑO AOS EFECTOS DE 
SOLICITAR UNHA SUBVENCIÓN AO ABEIRO DA ORDE DE 4 DE MAIO DE 
2018 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DE AXUDAS E 
SUBVENCIÓNS PARA OBRADOIROS DE  EMPREGO DIRIXIDAS A PERSOAS 
XOVES INCLUÍDAS NO FICHERO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA 
XUVENIL NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
 

 



 
Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE , BNG 
e CXG, reservanse para o Pleno PP e RBC  fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- A favor. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A favor, de partida é unha boa iniciativa. 

D Xacobe García Soto (BNG).- A favor, a convocatoria premia a solicitude das 
asociacións de municipios. 

D César Manuel Fernández  Gil ( PP).-  Abstención, a xunta de goberno non nos 
consultou. Se podía ter consultado aos outros grupos. 

 

Alcalde.- Foi a xunta de goberno polos prazos, non era unha cuestión sinxela. O 
proxecto xa o presentamos os tres alcaldes, enfocado ao emprego xuvenil. Vai dirixido a 
traballadores da franxa de dezanove a vinte e seis anos, insertados na Plataforma da 
Xunta de Galicia. Xa tivemos outro  obradoiro, o obxecto é o tratamento da resina. Os 
que fagan o obradoiro logo poden constituir unha empresa. Non daba tempo a ratificar o 
acordo nun pleno, salvo en pleno extraordinario. 

 

 Sometida a votación a proposta fica aprobada cos votos a favor de PSOE, BNG, 
CXG e RBC e abstención do PP. 

 
 
 
 
9.-MOCIÓN PP CREACIÓN ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO EN 
RIBADAVIA. 
 
Dase lectura ao Ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 
 
É por todos coñecida a estreita vinculación que Ribadavia ten co Teatro. Unha 
vinculación que funde as súas raíces na terra nutricia que proporcionou o nacemento, a 
presenza e o traballo da agrupación cultural Abrente a partires do ano 1969 en 
Ribadavia. 

A tradición teatral en Ribadavia ten a súa máxima expresión na celebración anual da  
Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, evento de referencia nacional e 
internacional que convirte a Ribadavia en capital galega do teatro. Pero o vínculo de 
Ribadavia co teatro non remata aquí , se non que a sociedade de Ribadavia herdou das 
musas Talía e Melpómene o gusto polo teatro, un gusto que cristalizou na presenza do 
grupo de teatro afeccionado “ Teatro do Vilar” , ou recentemente na creación da 
Asociación de Espectadores da MIT de Ribadavia. 

Dende o grupo municipal de Ribadavia consideramos que dende o goberno debe 
poñerse en valor e potenciarse o vínculo da nosa sociedade co teatro, e a mellor forma 
de facelo, é, ao noso xuízo, a través da creación dunha escola municipal de teatro que 



 
permita formar persoas pero tamén potenciar o vínculo e o gusto da cidadanía de 
Ribadavia polo teatro. 

Acordo: 

 

Instar ao goberno municipal a iniciar os trámites para crear e poñer en marcha  unha 
Escola Municipal de Teatro en Ribadavia 

 Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PP 
reservanse para o Pleno PSOE, CXG, RBE e BNG  fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Pedí un informe sobre este tema. 
 
O secretario indica que deben seguirse os trámites legais , habería que acreditar a 
conveniencia e oportunidade da que falan o artigo 86 da Lei de Bases de Réxime local e 
o artigo 97 do Texto refundido,  pero  sempre que se respecten a estabilidade 
orzamentaria e sostibilidade financeira, en principio, non habería inconvinte.Sobre si se 
podería contratar novo persoal ou non, non se pode anticipar o que poida decir a lei 
estatal de orzamentos de 2019. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Esta moción xorde da vinculación de Ribadavia 
co teatro: Abrente, a Mostra de Teatro, a Asociación de espectadores, etcétera... É unha 
boa medida que demanda a sociedade civil. O Teatro do Vilar e o número grupo de 
aficionados retroalimentase. Noutros sitios non tería tanta xustificación, se en algún 
sitio ten sentido é eiquí en Ribadavia. Co acordo plenario se inician os trámites. A Lei 
de orzamentos non se sabe se vai a permitir contratar, pero se pode acudir a outros 
sistemas, se podería contratar inicialmente a unha empresa, e logo pasar ao modo de 
xestión directa. É unha cuestión que non se fai de un día para outro, pero é importante 
que quede un acordo dos grupos políticos. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- A iniciativa non me parece mal, o problema é a 
financiación.Abstención. Como presidente da Comisión de educación do Parlamento 
podería pedir un ciclo medio de artes escénicas de formación profesional para 
Ribadavia. O concello non creo que teña capacidade económica neste momento.Votaría 
a favor si se buscase un ciclo medio ou superior. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Nos parece unha boa proposta porque é instar a 
iniciar os trámites administrativos .As dúbidas de CXG as podemos ter todos, a cuestión 
é priorizar. Para RBC debería ser unha prioridade en Ribadavia, capital galega do teatro. 
A favor, é unha declaración de intencións positiva. 
D Xacobe García Soto (BNG).- É unha  moción xusta e cautelosa, deixa a porta aberta a 
moitas posibilidades. Emana dunha sensibilidade real. É moi positivo crear traballo a 
través da cultura. O teatro actual supera a barreira do telón e do escenario. Unha escola 
de teatro é unha educación non regrada que da moitas máis posibilidades que a 
ensinanza regrada. Ribadavia ten moito pulo nas artes escénicas, que o recollera unha 
escola municipal de teatro, sería unha oportunidade e unha inversión económica para a 
comarca. 
 
Alcalde.- Fai falla unha visión comarcal, as dúbidas de Manuel e de Xacobe son no 



 
aspecto económico. Temos un Conservatorio e a Xunta dice que non quere saber nada. 
O titular para buscar unha subvención é o titular do ben como na ponte de San 
Francisco. O que plantexa o PP me parece excepcional, este tema ten que ser comarcal 
ou provincial. Esta provincia ten Escola de baile, Escola de Gaitas, a Escola de Teatro a 
tería que financiar a Deputación Provincial. Vou a dar traslado do acordo, vou transmitir 
a necesidade ao Presidente da Deputación, se podería poñer a disposición un local. Non 
me gustan os convenios, me gustaría que o persoal fose municipal. Ao ente superior lle 
corresponde financiar.Nos parece ben. Imos falar co Ministerio de Cultura para que 
unha persoa veña a inauguración da Mostra de Teatro. Ten que haber implicación de 
todos, hai que ter uns estatutos para levar a Deputación. Somos tan importantes como 
Castro Caldelas ou O Barco. Non pode ser que todas estas cuestións estén centralizadas 
na capital.O Teatro Principal costa 1.800.000 euros e recada en todo o ano o que recada 
a   MIT nunha semana. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Eu non son presidente da Comisión de Cultura e 
Educación do Parlamento. Falamos dun ensino non regrado, poderían convivir as dúas 
propostas. Por exemplo , Conservatorio e Escola de Música. Xa existe a Escola Superior 
de Arte Dramático , non se trata de dar títulos oficiais, senón un servizo as persoas con 
afición polo teatro. 
Parecenos perfecto trasladar á Deputación a solicitude de financiamento ou a calquera 
outra administración. Que se entre na rede de auditorios da Deputación. Non vou a 
entrar no tema da formación profesional. A competencia do ensino regrado é da 
Consellería de Educación, que ten conservatorios e hai conservatorios municipais. A 
implantación do conservatorio seguro que non foi idea da Xunta, o concello asumiu 
unha competencia que non era súa. Esa competencia naquel momento era fácilmente 
asumible.Non se pode pretender trasladar a outra administración o que se asumiu como 
propio. Os conservatorios da Consellería son provinciais. Non se pode renunciar a unha 
competencia que decidiu asumir unha administración no seu momento. Agradezo o 
apoio a moción. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Incidir nos ciclos que interesa que se sitúen en 
Ribadavia, porque interesan ao tecido asociativo.Que se busque unha fórmula para que 
se financie sen custe para o concello . Pedir un ciclo medio de artes escénicas. Voume 
abster. 
 
Alcalde.- Comparto o que di o PP e o asumo. Quero que a Deputación poña os cartos, 
que recolla este sentir do concello de Ribadavia. Co ciclo medio de Artes Escénicas xa 
se facía a Escola Municipal de Teatro. Montoro decía que o conservatorio era unha 
competencia impropia e había que suprimilo. No Conservatorio pasouse de recibir 
900.000 euros a cero. É un saco sen fondo ata que estoupe, se destinou parte do diñeiro 
do Plan E a pagar ao persoal laboral do conservatorio. En materia de incendios se 
asumen competencias que non son do concello. Non falemos de competencias 
impropias, falemos de quen non cumpre as súas obrigas. Que se negocien os Estatutos. 
 
 Sometida a votación a proposta fica aprobada co seguinte resultado, votos a prol 
PP, PSOE, BNG e RBC e abstención de CXG. 
 
 
10.MOCIÓN PP  CONSTRUCCIÓN NOVA PISCINA MUNICIPAL. 
 



 
Dase lectura ao Ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 
 
Neste mes de xuño abriuse ao público a piscina municipal de Ribadavia , unha instalación 
que, debido ao paso do tempo e tamén a falta de investimentos do goberno municipal para 
a reforma e actualización da mesma, atópase totalmente obsoleta e así o teñen manifestado 
reiteradamente os usuarios e usuarias de esta instalación municipal. 
Dende o grupo municipal do Partido Popular de Ribadavia consideramos que unha vez que 
está próxima a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal , que 
establecerá a calificación de novos solos dotacionais , temos ante nós a oportunidade de 
levar a cabo a construcción dunha nova piscina municipal , adaptada aos novos tempos e 
que satisfaga as demandas das usuarias e usuarios deste servizo municipal. 
Entendemos, polo tanto, que o Pleno municipal debe manifestarse para que quede patente a 
opinión de todos os grupos políticos que o componen sobre a construcción desta nova 
instalación. 
 
1) Instar ao goberno municipal a iniciar os trámites ante outras administracións para 
acadar financiamento e consignar no orzamento de 2019 unha partida económica 
suficiente para a consrucción dunha nova piscina municipal.   

 

Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PP  
 e CXG; reservanse para o Pleno PSOE,  RBC e BNG  fica ditaminada de xeito 
favorable,  elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Pedimos unha nova piscina, todos somos 
conscientes do estado da actual e que a súa ubicación impide as reformas. Está obsoleta. 
Co novo Plan Xeral hai novos solos dotacionais . Os usuarios comentan as deficiencias 
.É unha proposta ambiciosa cun coste económico importante. Se dixo que o orzamento 
do 2019 o faría a nova corporación, pedimos un compromiso dos grupos de facer a 
consignación no orzamento de 2019. 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- A favor, haberá que buscar financiación. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- En setembro de 2017 o noso grupo trouxo unha 
moción para o adecentamento da actual piscina e vestiarios e reparación do vaso de 
auga, era unha proposta mesurada. Temos que toparnos coa realidade, a proposta é no 
mundo ideal. Ribadavia ten moitas necesidades, o urxente é unha reparación; é certo 
que a piscina está obsoleta. Eu vexo outras infraestruturas necesarias, Centro de saúde, 
Centro da terceira idade; hai que priorizar outras necesidades. Se podería facer se 
houbera un compromiso de outras administracións, as prioridades deben ser outras. Isto 
é a longo prazo. 

 

D Xacobe García Soto (BNG).- Me interesa o debate das competencias, nesta comarca 
nove de cada dez alcaldes son do PP e do PSOE. Ribadavia lle presta servizos a toda a 
comarca como capital. Que todos os alcaldes da comarca pidan piscina e centro de 
saúda para Ribadavia. Poderían facer máis presión en conxunto. Dende a aprobación do 



 
Plan Xeral van a vir moitas mocións pedindo dotacións, pero estas dotacións ten que ser 
comarcais para que se poidan acadar e tiñan sentido. 

 

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- O goberno tiña a intención de mellorar a piscina e a 
seguirá mellorando mentres non chegue a nova. Habería que dotar unha partida 
orzamentaria para adquirir terreos. Se orzamentaron 10.000 euros para arranxos na 
piscina. Eu me comprometo a facer os arranxos por 5.000 euros; se pode facer nese 
prezo por Administración. A piscina se abriu nun tempo record.Votamos a prol , e un 
proxecto de futuro.  Hai que poñer unha partida para a adquisición dos terreos, o PSOE 
apoiará esa iniciativa beneficiosa para os veciños. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Evidentemente que hai que comprar os terreos, se 
tenta redirixir o debate cara o Plan Xeral. Repasando os argumentos de cada grupo, do 
Plan Xeral nos parece positivo os solos dotacionais e negativo as áreas de reparto. A 
comarcalización nos parece interesante, o BNG e o PSOE estiveron gobernando catro 
anos na Xunta e oito anos en Ribadavia, durante eses anos Ribadavia saiu da 
mancomunidade, e o avance en comarcalización foi cero.É certo que o BNG sempre 
defendeu a comarcalización. Ribadavia é a capital do Ribeiro , pero o resto de concellos 
non o queren ver así. En tempos este tema era moi complicado, agora é máis sinxelo. 

Alcalde.- Digame algunha moción de este tipo que trouxera a pleno este goberno, non 
houbo ningunha. Os que falan de competencias impropias moitas veces son os do BNG. 

D Xacobe García Soto (BNG).- O PSOE non asume a comarcalización. 

Alcalde.- Nos fuimos da mancomunidade porque os outros concellos non aceptaban a 
Ribadavia como capital. O concelleiro Celso Sotelo defendeu a Ribadavia cando había 
outro presidente na mancomunidade. Os outros concellos da comarca non poden ter 
todos os servizos que ten ou podería ter Ribadavia. O PP  votou en contra do Plan Xeral 
a primeira vez, tendo as mesmas zonas dotacionais. O pavillón municipal está en zona 
inundable como a piscina. 

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 
 
 
 
11.MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REDUZA A 
FACTURA DE AUGA EN PROPORCIÓN Á AUSENCIA DO SERVIZO 
MUNICIPAL A USUARIOS E USUARIAS. 
 
Dase lectura ao Ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal:  
En marzo do actual ano 2018 o municipio de Ribadavia estivo unha semana co 
subministro municipal de auga sen servizo. O Concello, a través da súa concesionaria 
Aqualia non realizou  o servizo municipal tan básico como é o da auga, e así a rede 
municipal ao dar parámetros de contaminación tivo que permanecer pechada por razóns 
de obrigatoriedade e seguridade básica. 
Ademais, a cidadanía de Ribadavia así como unha parte importante do sector 
empresarial, nomeadamente o hostaleiro, estivo prexudicada por esta cuestión. A pesar 



 
disto, as diferentes Xuntas de Goberno Local de Ribadavia aprobaron os 
correspondentes listados cobratorios da Taxa polo Subministro de auga, correspondente 
a dito trimestre na mesma cuantía que si o Servizo municipal fora dado con normalidade 
e sen ter en conta polo tanto esa semana de agravio ao que nos vimos sometidos. 
As facturas que chegaron aos domicilios das veciñas e veciños de Ribadavia por parte 
da empresa AQUALIA nas cales se inclúe o  mes de marzo de 2018 así o demostran. 

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 desconte a parte proporcional a unha 
semana sen servizo das taxas cobratorios do servizo municipal de auga 
correspondente ao mes de marzo de 2018, e sempre de acordo á 
normativa vixente. 

 

 
 
Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol  RBC , 
reservanse para o Pleno PP,PSOE, CXG e  BNG  fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Durante unha semana houbo ausencia do servizo 
municipal de auga, pese ao cal a factura foi análogo a dos outros meses. Pedimos un 
desconto con efectos retroactivos, non se pode cobrar un servizo que non se presta.Que 
se de traslado do acordo á empresa concesionaria. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Entendo o espíritu da moción, a empresa estivo a 
altura das circunstancias, facilitou auga potable gratis. Non teño claros os datos de 
consumo. 

D Xacobe García Soto (BNG).- Se Aqualia non exercera a concesión pública, e o fixera 
unha empresa privada , teríamos ben claro que se esixiría o servizo que non se prestou. 
Estou a favor, o servizo público debe ir máis alá que a empresa privada. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Nos parece ben, non sei si técnicamente é posible. 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Houbo un problema alleo á empresa e ao concello. O 
consumo foi o mesmo, non era para auga potable, era para usos domésticos O canon 
inflúe máis na factura que o consumo. Nos imos a abster. 

 



 
D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- Agradecer que non haxa votos negativos, non se 
pode cobrar un servizo que non se presta. Os datos técnicos os pode facilitar a propia 
concesionaria. 

Alcalde.- Hai unha cuestión, o servizo non se deixou de prestar. Á empresa lle xurdiu 
unha cuestión sobrevenida, totalmente allea a ela, non foi un problema da empresa. 
Respondeu ante a cidadanía, se repartiron 285 garrafas de auga de cinco litros. O 
consumo foi maior neses días, a empresa estivo a altura das circunstancias.Noutros 
sitios non se da conta da turbidez da auga. 

 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PP, 
BNG e RBC, e abstención PSOE e CXG, fica aprobada. 

 

12.-  MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA SEXA 
MUNICIPIO DE ACOLLIDA E CIDADE ACOLLEDORA DE PERSOAS 
REFUXIADAS E EXERZA E SE OFREZA COMO TAL NA RECENTE CRISE 
DO AQUARIUS E NOUTRAS SEMELLANTES QUE POIDAN DARSE NO 
FUTURO. 
Dase lectura ao Ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 
No Pleno municipal de marzo de 2017 aprobábase unha Moción de Ribeiro en Común 

para que o Concello de Ribadavia fora Municipio de Acollida de persoas refuxiadas.  

Diciamos entón que os concellos son as institucións máis próximas á cidadanía, neste 

sentido mesmo se recolle no artigo 25 da Lei de Racionalización e Sostibilidade da 

Administración Local que "a atención inmediata e a avaliación de situacións de 

necesidade social a persoas en situación de vulnerabilidade é unha competencia propia 

dos concellos". Sen embargo, as competencias para xestionar o acollemento dependen 

do Goberno central. 

Os Acordos aprobados polo Pleno de marzo de 2017 foron os seguintes: 

‐  Que o Concello de Ribadavia sexa unha “Cidade de Acollida” de persoas 
refuxiadas, e se comprometa diante do Estado a acoller algún refuxiado en 
función da nosa capacidade.  

‐  Trasladar este acordo ao Ministerio do Interior e a Subdelegación do 
Goberno español en Ourense. Trasladarllo a todos os Concellos da comarca 
do Ribeiro, convidándoos a sumarse a esta iniciativa. 

‐  Que o Concello de Ribadavia lle esixa  ao Goberno central a axilización da 
chegada de persoas refuxiadas. 

‐  Colocación dunha faixa impresa no balcón da casa do Concello, 
comprometéndose a acoller algunha persoa ou familia refuxiada. 



 
Na actualidade o goberno do Estado mudou, e mesmo as declaracións respecto ás crises 

humanitarias que diariamente se viven e sofren no mar Mediterráneo. 

Moitos concellos galegos están comunicándolle ás federacións de municipios de Galicia 

e España (Fegamp e Femp) para poñer a disposición os recursos e instalacións das que 

que dispoñen para a atención e acollida dos migrantes do buque Aquarius.  

 

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 se ofreza ao goberno do Estado como 

concello acolledor para as persoas rescatadas no barco “Aquarius”, sendo 

nesta nova crise humanitaria un Concello de Acollida para persoas 

refuxiadas, sendo Concello de Acollida tamén en futuras crises 

humanitarias. 

2.-Que o Concello de Ribadavia,  a través da Consellería de Benestar Social e 
Igualdade contacte coas organizacións que se ocupan da atención a migrantes para 
ofrecer a dispoñibilidade do noso Concello para colaborar neste tipo de crises 
humanitarias 

 

 

 

Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol  RBC , 
reservanse para o Pleno PP,PSOE, CXG e  BNG  fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- É unha mocion simbólica, unha declaración de 
intencións, é necesario neste mundo perverso e cruel no que máis da metade da 
poboación vive en condicións precarias. Que o concello de Ribadavia se sume a este 
movemento. Estamos no planeta terra e hai que poñer o noso grao de área. É unha 
competencia estatal pero os concellos podemos facer moito. É grato nesta cuestión o 
cambio de goberno no Estado. 



 
D Manuel Vázquez López (CXG).- A moción é lexítima e de boa fe. Os recursos son  os 
que son. Habería que contar cunha vivenda e con partida orzamentaria. A actuación 
debería ser a nivel comunitario ou mundial, Ribadavia non pode chegar ahí. A favor. 

 

 

D Xacobe García Soto (BNG).- É un chamamento a favor de recuperar a empatía. Que 
Ribadavia sexa concello de acollida. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).-Estamos a favor. 

 

Dª Noelia Rodríguez   Travieso (PSOE).- Dende a concellería de benestar e servizos 
sociais fixemos as xestións para que Ribadavia pudiese ser concello de 
acollida.Fixemos xestións coa Cruz Vermella, coa Federación Galega de Municipios e 
provincias e coa Federación Galega de Municipios. As persoas do barco Aquarius están 
aloxadas en Valencia; dende a FEMP non coñecen os recursos que se poderían aportar. 
Para alimentación, abogados e traductores se poñerán en contacto. Se ofreceu a vivenda 
da que dispoña o concello e, dende a Cruz Vermella e ACE  Galicia se dixo que a nosa 
localidade non resultaba operativa. A data de hoxe a vivenda está ocupada por unha 
emerxencia social. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A moción é simbólica, pedagóxica, non por iso é 
menos importante. Aumenta o racismo e o rexeite ao que ven de fóra, vivimos nunha 
Europa que recorda a de entreguerras, a do nacimento do  fascismo. A crise do Aquarius 
non vai a ser a última .Daríame vergoña que o meu goberno se comportase como o 
italiano. 

 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

 

13.-MOCIÓN DE URXENCIA RBC PARA QUE O CONCELLO DE 
RIBADAVIA DECLARE NON GRATAS AOS INTEGRANTES DE LA 
MANADA 

 

Estes días estamos vendo como numerosos concellos galegos están a declarar non 
gratos aos membros da denominada Manada . Son actos institucionais que reflexan a 
indignación que este caso, e outros semellantes, están manifestando na sociedade, é polo 
tanto un acto institucional de repulsa social contra estes abusos machistas e de violencia 
de xénero. 

Os actos horribles de estes membros da “ Manada” foron xulgados e condenados , pero 
a sociedade debe reforzar os parámetros educativos e pedagóxicos contra todo tipo de 
abusos machistas, este é un dos obxectivos deste tipo de mocións e declaracións 
institucionais. 

Tamén estes días víamos estupefactos e indignadas como parte dos estamentos xudiciais 
do Estado  están tendo un comportamento infame e indigno, semellando ter un trato de 
favor con este tipo de delitos gravísimos. 



 
A mesma indignación que causou a posta en liberdade , baixo fianza, destes membros e 
incluso o coñecemento na opinión pública de que un dos membros pretendeu fuxir do 
territorio estatal. 

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

 

1 Que o concello de Ribadavia declare NON GRATAS aso membros da Manada. 

2 Que se traslade o acordo á FEGAMP para demandar  que todos os concellos 
galegos, que aínda non o fixeran, os declaren NON GRATOS. 

3 Que se traslade ao poder xudicial a petición de que os membros da Manada 
volvan a ingresar en prisión. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A urxencia é que esta mesma semana hai concellos 
que están aprobando este tipo de declaracións. RBC pensa que Ribadavia se debería de 
sumar. É unha moción educativa e pedagóxica. Fai vinte anos o machismo e o racismo 
estaban en retroceso, agora se ve con espanto que non. Certo estamento xudicial parece 
que xustifica, que hai un certo trato de favor. 

A urxencia fica aprobada por unanimidade. 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Pedir ao sistema xudicial, á fiscalía o reingreso en 
prisión. 

D Xacobe García Soto (BNG).- Este tipo de declaracións institucionais son necesarias. 
O machismo aumenta, especialmente nos xoves, podería aparecer unha nova manada. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- A favor. 

Dª Noelia Rodríguez Travieso (PSOE).- A favor, maña se vai celebrar unha Mesa de 
coordinación contra  a violencia de xénero, para tratar o risco das vítimas de violencia 
de xénero. 

Alcalde.- Non comparto un  certo excesivo protagonismo que se lles da a estes 
personaxes, pode facer xurdir novas manadas. Tarde ou cedo acabarán en prisión, co cal 
o sistema funciona. 

 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

 

14.-ROGOS E PREGUNTAS. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Pregunto pola ponte medieval de A Veronza, e pola 
retirada dos paneis informativos. Recordar o tema da Fonte dos Caños , e reparar os 
paneis informativos dos monumentos históricos. A sinalización do balneario de 
Prexigueiro. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Pediría que os rogos presentados o 4 de xuño se 
tiveran en conta. 



 
D Xacobe García Soto (BNG).- Que se sinalicen os monumentos, que se limpien e 
desbrocen os camiños. ¿ Estivo invitada a corporación enteira aos actos do Consello 
Regulador, cal foi o criterio institucional , representativo nese acto? 

Alcalde.- O que organizaba era o Consello Regulador, non o concello , eles fixeron as 
invitacións.Eu non vexo impedimento para que asistira calquera concelleiro. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- ¿ Cómo está o tema do arranxo da rede de 
abastecemento do Castro en Sampaio? 

Alcalde.- Se puso algún elemento máis de reducción, o prazo exacto non o sei ,pero 
canto antes. 

D Celso Sotelo Barroso (PP).- Respecto do acto do Viño o alcalde da cabecera do 
Ribeiro ten que estar nese acto, imaxino cales foron as razóns para non estar. 

Antes da entrada da gardería , nun bloque hai un nido de avispas. 

As vallas postas diante do castelo , hai veces en que non fan servizo. 

Que se limpie a alameda , quedou sucia a zona onde estaban os stands da Feira do Viño. 

Que se limpie o camiño a Quinza, hai unha cuneta chea de maleza. 

Hai aparatos no parque de Sampaio que están cheos de larvas. 

A Comisión de Tráfico que se ía a convocar, segue pendente. 

Que se poña unha farola na zona do edificio onde abriron os chinos. 

Que se cambie o teléfono da parada de taxis. 

Os peches dos contenedores hai que quitalos, están cada vez peor. 

E sendo as dez  horas e corenta e catro minutos e non habendo máis asuntos que tratar o 
Sr Alcalde levanta a sesión do que como secretario extendo a presente acta. 
 


