
 
 
SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 26 DE XULLO    DE 
2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e cinco   minutos    do 
día 26 de xullo     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.- Antes de escomenzar a sesión,ter unha mención de agradecemento e 
recoñecemento a don Ramón Docampo, funcionario do concello que maña cesa a súa labor 
tras máis de trinta anos  adicados ao concello  pola súa xubilación. Expresarlle a 
consideración de toda a corporación e darlle os parabens e que disfrute da súa vida civil sen 
obrigas laborais. 

 

1 APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA ÚLTIMA 
SESIÓN CELEBRADA, QUE FOI A DO 27 DE XUÑO ( ORDINARIA) 

 

Coa observación de don Celso Sotelo Barroso de que no seu turno de rogos e preguntas hai 
que correxir dous cambios de letras que cambian o sentido, a acta fica aprobada por 
unanimidade. 

 

2 DACIÓN DE CONTA DE :A) DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA , SEGUNDO 
O EXPEDIENTE QUE SE ACHA NA SESIÓN. 

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 13 de xuño, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 22 de xuño; unha, sobre concesión vacacións. 
 
Do 25 de xuño; catro; unha, sobre altas no Padrón habitantes; unha, sobre 
aceptación subrogación: unha, sobre enterramento; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 26 de xuño; dúas; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 27 de xuño, tres; unha, sobre alta no Padrón habitantes; dúas, sobre 
aboamentos. 
 
Do 28 de xuño; tres;  unha, sobre limpeza terreos; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 29 de xuño; doce; sete, sobre liquidación plusvalia; unha, sobre contrato 
laboral temporal, unha, sobre nomeamento sustituto con caracter provisional; 
unha, sobre concesión vacacións;  unha, sobre eficacia comunicación previa obras; 
unha, sobre aboamentos. 
 



Do 02 de xullo; sete; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre 
nomeamento director obra;  unha, sobre Delegado Protección  datos;  unha, sobre 
concesión asuntos propios; unha, sobre nomeamento con carácter provisional; 
dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 03 de xullo, cinco;  unha, sobre concesión servizo axuda no fogar; unha, sobre 
concesión vacacións; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre 
ocupación via pública; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 04 de xullo; cinco;  tres, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre 
ocupación dominio público; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 05 de xullo,  tres; unha, sobre concesión vacacións; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 06 de xullo; tres;  unha, sobre concesión vacacións; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 09 de xullo; cinco; unha, sobre concesión de vacacións; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre ocupación vía pública;  dúas, sobre 
aboamentos. 
 
Do 10 de xullo; oito;  unha, sobre aprobación taxa ocupación via pública; dúas, 
sobre subrogación;  unha, sobre concesión de vacacións; unha, sobre concesión 
asuntos propios; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre 
eficacia comunicación previa cambio titularidade actividade; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 11 de xullo, sete;  tres, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre prazo 
para informe; unha, sobre denegacion asuntos propios; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 12 de xullo; sete; unha, sobre enterramento; unha, sobre denegacion asuntos 
propios; unha, sobre reincoporación ao servizo de policias locais; unha, sobre 
autorización do castelo para visita teatralizada; unha, sobre eficacia comunicación 
previa obra; unha, sobre concesión vado; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 13 de xullo; catro;  unha, sobre recoñecemento de trienio; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha sobre concesión asuntos propios; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 16 de xullo, nove; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; dúas, sobre 
liquidación plusvalía; unha, sobre baixa taxa recollida lixo; unha, sobre exención 
IVTM; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; tres, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de xullo, trece; unha, sobre altas no Padrón Habitantes; nove, sobre 
liquidación plusvalia; unha, sobre enterramento;  unha, sobre concesión vacacións: 
unha, sobre aboamentos. 
 
Do 18 de xullo;  nove;  unha, sobre fraccionamento dédeda tributaria; unha, sobre 
bonificación IVTM; tres, sobre baixa taxa recollida lixo; unha, sobre rectificación 
taxa recollida lixo; unha, sobre enterramento; unha, sobre concesión vacacións; 



unha, sobre aboamentos. 
 
Do 19 de xullo,  oito; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; dúas, sobre 
liquidación taxa servizo ext. incendios e outros; unha, sobre concesión ampliación 
prorroga; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; dúas, sobre 
aboamentos. 
 
Do 20 de xullo; catro; unha, sobre aceptacion renuncia obra e devolución taxa; 
unha, sobre recurso reposición; unha, sobre concesión vocacións; unha, sobre 
eficacia comunicacion previa obras. 
 
Do 23 de xullo, dúas; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obras. 
 
 
 
 

3 APROBACIÓN INICIAL , SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 4/2018. 

 

Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 

PRIMEIRO. Que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos 
núm.4/2018, na modalidade de crédito extraordinario, e suplemento de crédito, de acordo co 
seguinte resumo por capítulos:  

 1º CRÉDITO EXTRAORDINARIO ( PARTIDA NON EXISTENTE NO 
ORZAMENTO) 

 

PARTIDA                    CONSIGNACIÓN                     AUMENTO         TOTAL                
FINS 

ORZAMENTARIA         ANTERIOR                         SE PROPÓN 

 

633.00133                           0                                        4.842,44             4.842,44        Caldeira 
de  

         
 biomasa ( policía local)                

 

 

IMPORTE TOTAL DA OPERACIÓN 4.842,44 € 



 

 

2º PARTIDAS A MINORAR 

PARTIDA                              CONSIGNACIÓN                 DISMINUCIÓN                               
TOTAL 

ORZAMENTARIA                ANTERIOR                             SE PROPÓN      

12004.932                                    611,31                                      611,31                                  0 
(1) 

16000.221                                 469.667,74                                1.984,39                       
467.683,35(2) 

12100.932                                    5.676,53                                1.610,92                         4.065,61 
(3) 

150.13100                                   635,82                                         635,82                          0 (4) 

 

TOTAL DISMINUCIÓN QUE SE PROPÓN      4.842,44 

 

(1) Retribución básica ( soldo base) da praza vacante de Auxiliar Recadación, 6 meses 
de dotación orzamentaria. 

 

(2) Seguridade social a cargo da empresa das prazas vacantes  existentes no orzamento 
municipal 

(3) Retribución complementaria ( complemento destino) da praza vacante de auxiliar 
recadación, 4 meses de dotación orzamentaria . 

(4) Retribución auxiliar ( servizos urbanísticos) Persoal laboral 1 mes. 

SEGUNDO. Que se expoña este expediente ao público mediante un anuncio inserido no 
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, por un prazo de quince días, durante os cales os 
interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente 
considerarase definitivamente aprobado se durante o devandito prazo non se presentan 
reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.  

 
 

 

 



Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE , 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).- Suscribir as palabras de agradecemento do alcalde ao 
traballador don Ramón Docampo, que realizaba, asemade, unha das tarefas menos 
agradables do concello. Tamén sumarme ao homenaxe que se vai a realizar a don Víctor  
Docampo Pereira, que me deu clase de literatura en Primeiro de BUP, bo profesor e mellor 
persoa. 

Alcalde.-  O concello tamén se suma a ese homenaxe. 

D  Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A favor. 

 

D Xacobe García Soto (BNG).- A favor. 

 

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

D Javier Iglesias Sendin (PSOE).- Agradecer o apoio dos demais grupos. 

 

Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

 

4 MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA POIDA DESTINAR 
O SEU SUPERÁVIT A INVESTIMENTOS FINANCIERAMENTE SOSTIBLES E 
POIDA RECUPERAR A AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 

MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA POIDA DESTINAR O SEU 
SUPERÁVIT A INVESTIMENTOS FINANCIERAMENTE SOSTIBLES E POIDA 
RECUPERAR SU AUTONOMÍA MUNICIPAL 

1. Que o Concello de Ribadavia demande unha solución ao novo goberno do 
Estado instándoo a levar a cabo modificacións normativas que sexan necesarias 
para que, en exercicio da autonomía local, os concellos que cumpran cos obxectivos 
de endebedamento e estabilidade orzamentaria, poidan decidir libremente e sen 



inxerencias o destino dos seus superávits, sen máis limitacións nin tutelas por parte 
da Administración Xeral do Estado. 

2. Que o Concello de Ribadavia inste ao novo goberno do Estado a impulsar 
modificacións normativas maiores que superen as abordadas polo Real Decreto 
Lei 1/2018, de 23 de marzo, co obxectivo de defender a autonomía local dos 
concellos, impulsando reformas que superen cando menos as limitacións tan 
elevadas dos actuais parámetros do Teito de Gasto. 

3. Que o Concello de Ribadavia traballe en cumprir o prazo máximo de pago a 
provedores previsto na normativa sobre morosidade, co obxectivo de poder 
aproveitar parte do superávit e destinalo a financiar investimentos financeiramente 
sostibles no noso Concello. 

4. instar ao novo goberno do Estado a impulsar a modificación do sistema de 
financiamento local incrementando os recursos asignados ás Administracións Locais, 
ampliando a capacidade de actuación dos Concellos sobre os tributos locais, 
outorgándolle capacidade normativa suficiente para adaptar o sistema fiscal local á súa 
realidade socio-económica de cada momento, permitindo a incorporación de 
progresividade aos tributos locais, así como a definición de políticas fiscais locais 
propias. 

5. Dar traslado deste acordo plenario de Ribadavia á FEGAMP, FEMP, aos 
grupos do Parlamento de Galicia, á Xunta de Galicia, aos grupos das Cortes Xerais 
e ao Goberno do Estado. 

 

 

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

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Boa tarde a todos e todas. A moción e para que o concello 
de  Ribadavia poida destinar o seu superavit a investimentos financieramente sostibles, que é 
a expresión que utiliza a lei, e se engade que se recupere a autonomia municipal. Para moitas 
persoas e grupos ,en moi distintos ámbitos se ten a consideración de que se está vulnerando a 
autonomía local , que ven recollida na propia Constitución. .Esa vulneración ten o seu punto 
de partida na modificación do artigo 135 da Constitución, que foi realizada de común acordo 
polo  PP e polo PSOE. A continuación foi a aprobación da Lei Orgánica de Estabilidade 
Orzamentaria e Sostibilidade financeira. En marzo de 2018 se produce un acordo entre o 
Ministerio de Facenda Estatal e a FEMP, para que se poida destinar o superávit a inversións 



financieramente sostibles, por exemplo: protección civil sanidade pública, instalacións 
deportivas municipais, etcétera... O Decreto no que se plasma pón unha serie de requisitos; 
Ribadavia non cumple un , que o período de pago a proveedores non supere os trinta días. 

Hai outro factor , o teito de gasto, que é excesivamente riguroso, moitos grupos políticos 
piden que se flexibilice .Con este teito de gasto do superávit do concello de Ribadavia só se 
poderían destinar a inversións financieramente sostibles 7.000 euros. RBC pide ir máis alá 
do Real decreto vixente, pedirlle ao novo goberno do Estado que flexibilice o teito de gasto. 
Hai declaracións esperanzadoras nese sentido. Mesmo que se derogue a lei ou se modifique 
substancialmente. 

Pedimos tamén que o concello traballe en mellorar o período de pago a proveedores, que o 
goberno do Estado incremente e mellore a financiación local , que os gobernos locais teñan 
máis capacidade normativa nos tributos e que se incorpore o elemento da progresividade. 

É unha moción en positivo, con dous planos, o marco do concello, e o marco estatal, que é 
inxusto e require reformas profundas. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- É unha boa iniciativa, estamos a favor.  

D Xacobe García Soto (BNG).- Toca moitos aspectos importantes do financiamento local. 
Os puntos un e dous da moción son unha herdanza do goberno de Rajoy, logo , 
curiosamente, os concellos cumpren coa estabilidade orzamentaria, non así a Administración 
que fixo a lei. 

O punto catro da moción é moi interesante, debe ser unha prioridade para o gobeno actual do 
Estado. O goberno local de Ribadavia debe influir no goberno do Estado para realizar esa 
modificación. O financiamento local supón unha perda para os gobernos locais galegos en 
relación aos do resto do Estado. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Xa en anteriores ocasións debatimos o tema do 
financiamento local , entendemos que require unha reforma , partindo de que a 
administración local é a máis próxima ao cidadan. Os foros competentes para tomas as 
decisións son outros. A proposta nos parece positiva. En moitos concellos hai superávit 
grazas a acollerse ao plan de axuste no seu momento. Nos parece positivo investir o 
superávit en servizos, hai un acordo a ese respecto entre o Ministerio de Hacienda e a 
Federación Española de municipios e provincias. É responsabilidade da administración local 
, cumprir as condicións , é a que ten que cumprir o período de pago a proveedores. A favor. 

 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Estamos a prol, de acordo coa finalidade e co 
fondo,sempre que non dane a estabilidade do concello. Respecto ao período de pago a 
proveedores , se as outras administracións non cumpren o período de trinta días, mal o vai a 
cumprir o concello que é o último eslabón da cadea, non pode cumprir. Se fala de trasladar 
ao Goberno do Estado, pero depende de si ten apoios, se fala de que no Senado non se vai a 
poder modificar o teito de gasto. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Agradecer o apoio dos demais grupos.Este debate se da 
fai moito tempo en outros foros, pero os concellos ten que impulsalo e trasladalo a eses 
foros. Houbo unha proposición de lei de En Marea para modificar os criterios na regra de 
gasto. Esta normativa perxudica ao concello e aos cidadáns. Entendo que a normativa sexa 



estricta, pero un período  de pago a proveedores de trinta días é excesivo. Se podería 
diferenciar en función da capacidade económica dos proveedores. Se non se aproba no 
Senado, volta ao  Congreso, espero que se manteña a maioría de progreso. 

 

Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

5 RESOLUCIÓN, SE PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE 
CAMIÑO EN A PEDREIRA. 

Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 

-Considerando que con data de 26 de abril de 2018 o Pleno do concello de 
Ribadavia adoptou o seguinte acordo: 
 
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. 

 PROPOÑO: 

 
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. 

-Considerando que o acordo foi obxecto de publicación no BOP de Ourense nº113 de 
19 de maio de 2018. 

-Considerando que o acordo foi notificado á Subdelegación do Goberno e á Xunta de 
Galicia. 



-Vistas as alegacións presentadas no trámite de información pública, todas favorables 
ao   carácter público do camiño. 

-Visto o informe de secretaría emitido aos efectos previstos no artigo 53 do 
Regulamento de Bens das Entidades Locais. 

 

PROPOÑO: 

 

1º Declarar de  titularidade  de titularidade pública o   camiño con referencia 
catastral 32070A012090000YW,   polígono 12, parcela 9019 sito na parroquia de 
San Cristobo, na zona coñecida como A Pedreira. 
2º Proceder a delimitación do camiño a partir da delimitación contida no plano 
catastral de 1956. 
 
3º Proceder a anotación do ben descrito no Inventario de Bens da Corporación. 
 
 
 
Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE , reservanse 
para o Pleno PP,RBC e BNG   fica ditaminada de xeito favorable,  elevándose a pleno en 
calidade de ditame 

 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- A investigación era para ver se a titularidade era pública 
ou non.Vista a documentación se acorda que a titularidade sexa pública, despois haberá unha 
reposición da legalidade do camiño para que os veciños poidan transitar. Se tomará como 
referencia a planimetría do ano 1956 , que é a máis axustada. Se notificará aos colindantes, e 
se chitará cun perito independente e logo dárase un prazo para a reposición voluntaria. 

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

D Xacobe García Soto (BNG9.- A favor. 

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

 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

 

6 MOCIÓN PP IMPLANTACIÓN SERVIZO MUNICIPAL DE MADRUGADORES 
OU CONCILIACIÓN FAMILIAR. 

Instar ao goberno municipal a iniciar, de xeito inmediato, os trámites necesarios para crear 
un servizo de madrugadores ou de conciliación familiar no concello de Ribadavia. 

 



Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PP, 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).- Xa trouxemos esta moción en anteriores ocasións, 
entendemos que é un servizo necesario, darlles de sete e media a nove acollida e almorzó 
para nenos e nenas , mentres os pais non poden estar. Se pediu o ano pasado, foi aprobado 
polo pleno por unanimidade , supeditada a unha enquisa previa que se fixo , pero non 
sabemos o resultado nin os participantes. É o momento de facelo porque hai tempo material 
para executalo , para que se pudiese implementar de cara ao inicio do curso. Non sei si vai a 
dar o resultado do muestreo, nos gustaría sabelo. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Me parece unha boa iniciativa, habería que saber os 
datos reais e o custe. A favor. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Nos parece unha proposta positiva, é un servizo 
municipal imprescindible. Houbo mocións de RBC en este sentido, houbo partida 
orzamentaria en 2016 para complementar a Galiña Azul , en base a un acordo entre RBC e o 
grupo de goberno. Non nos constan os resultados da enquisa. Este servizo xa o había sendo 
alcalde don Marcos Blanco. Nos faltan uns datos rigurosos. 

 

D Xacobe García Soto (BNG).- Testar a demanda existente é complicado. Esta moción xa a 
votamos a favor no seu día. É fundamental para fixar poboación, dispor duns servizos 
adecuados. En ocasións, non se pode acceder ao emprego por falta de conciliación familiar. 
Xeraría un efecto chamada para fixar poboación. 

 

Dª Noelia Rodríguez Travieso ( PSOE).- Os datos xa se deron nas comisións. Os pais e nais 
de alumnos de infantil e primaria eran 311, de eles somentes contestaron a enquisa sesenta. 
Demandaban o servizo oito, dos oito seis ten cuberto o servizo a través de Bolboretas. Por só 
dúas familias non resulta acaído establecer o servizo. Se fará unha nova enquisa e se hai 
demanda se proveerá, se valorará como prestar o servizo, se pedirá axuda á Consellería de 
Educación. Estamos abertos a outros formatos de enquisa. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Varios concellos do entorno ten o servizo, o tivo 
Ribadavia. O concello o podería implementar. Os veciños pola rúa demandan o servizo, hai 
pulsión da cidadanía que demanda o servizo. Por esa demanda entendemos que o servizo é 
necesario. Trasladamos a demanda veciñal ao pleno, despois a implementación corresponde 
ao goberno. Estamos abertos a colaborar no formato da enquisa. Na mesma se preguntaba 
que canto se estaba disposto a pagar, iso desanima, habería que revisalo. Temos a firme 
convicción de que é un servizo necesario e demandado. 

 



D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O noso grupo , coñecedor do contexto real de Ribadavia, 
non ten interese en competir con un veciño que presta un servizo privado, pero o concello é 
unha administración pública. É fundamental ben a implantación do servizo de madrugadores 
ou ben ampliar a Galiña Azul. Hai alternativas o concello podería colaborar con unha beca 
ou unha bolsa a esas familias , sen competir coa empresa privada. Se non se quere crear o 
servizo, cofinanciación de acordo á normativa. 

 

D Xacobe García Soto (BNG).- Para mín é unha cuestión que vai máis alá da demanda 
existente, colaboraría na loita contra a caída poboacional. 

Dª Noelia Rodríguez Travieso ( PSOE).- Estamos abertos á colaboración dos outros grupos. 
Nos basamos nos resultados da enquisa, con só dos familias o servizo é inviable. Nos 
pedimos orzamento a unha empresa privada, que xera emprego e riqueza en Ribadavia, e o 
portavoz do PP criticou que se privatizaba o servizo. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Me parece rarísimo, revisarei as actas. O grupo de 
goberno defende que é preferible a xestión por persoal do concello, nos defendemos a veces 
a xestión indirecta dos servizos municipais. 

Dª Noelia Rodríguez Travieso (PSOE).- Estamos dispostos a recibir as aportacións dos 
demais grupos. 

Alcalde .- O concello nunca negou este servizo. Se están ben elaboradas as preguntas da 
enquisa é relativo.A enquisa foi feita polos traballadores de servizos sociais, e eu teño 
confianza plena nos traballadores de servizos sociais. Non se pode poñer en marcha un 
servizo por dúas familias.Estamos abertos a un convenio de colaboración con tramos por 
xustiza social. Esta cuestión non é a maior inquedanza que nos transmiten os veciños pola 
rúa. Este servizo estivo implantado cando era alcalde Marcos Blanco e no segundo ano 
quedamos sen usuarios. A xente prefiere outras alternativas, a Galiña Azul podería dar o 
servizo se hai tanta demanda. Tamén é unha forma acaída a colaboración da que fala Brais. 
O servizo privado non ten un prezo excesivo para unha familia na que traballen os dous , que 
son os potenciais usuarios. 

Temos máis de oitenta nenos e nenas anotados no campamento urban, e cincoenta nenos nas 
escolas de natación. Hai outras cuestións que atender. Hai unha nova asociación de pais e 
nais , a inquedanza que nos trasladan é que o concello   colabore nas actividades 
extraescolares. 

 

 Sometida a votación a  proposta queda aprobada por unanimidade. 

 

 

 

 



 

7 MOCIÓN RBC DEMANDANDO UN REPARTO MÁIS XUSTO DAS 
SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA AOS CONCELLOS. 

MOCIÓN PARA DEMANDAR UN REPARTO MÁIS  IGUALITARIO E XUSTO 
DAS SUBVENCIÓNS DA XUNTA AO CONCELLO DE RIBADAVIA E DEMAIS 
CONCELLOS GALEGOS. 
 
 
1. Que o Concello de Ribadavia  apoie esta proposta e demande unha solución por 
parte da Xunta de Galicia, instando á Xunta de Galicia a abrir de novo a convocatoria 
de subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestruturas e equipamentos nos 
concellos de Galicia en réxime de concorrencia competitiva fixando unha baremación 
nas bases reguladoras da Orde. 

2. Dar traslado deste acordo plenario de Ribadavia ao Parlamento de Galicia e á Xunta 
de Galicia. 

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

 

Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- O tema das subvencións da Xunta e esta orde en concreto, 
de creación e mellora de infraestruturas nos concellos , ten xerado bastante polémica en 
diversas instancias. Houbo proposicións non de lei do grupo En Marea e do grupo do PSOE 
no Parlamento. O concello de Ribadavia viña sendo beneficiario de esta subvención. A 
convocatoria saíu publicada no Diario Oficial de Galicia de 4 de maio, cando se abriu a 
plataforma para presentar as solicitudes o crédito agotouse en doce minutos. Non houbo 
unha adxudicación igualitaria, o concello de Ribadavia saiu perxudicado. O que se solicita é 
instar á Xunta a que faga unha nova convocatoria, na que se fixe unha baremación. 

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

 

D Xacobe García Soto (BNG).- A moción é clara no que propón, esta cuestión roza o 
caciquismo legal. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Foi un procedemento perfectamente legal, sen 
ningunha tacha administrativa. Me gustaría ver a relación de adxudicatarios, que nos 
poderíamos levar a sorpresa de que moitos son concellos gobernados polos partidos que 
protestan. Este procedemento é perfectamente válido e legal, tanto como o de concorrencia 
competitiva ou os convenios nominativos,de adxudicación directa, como os da  Mostra 
Internacional de Teatro. A orde de prelación é o da entrada das solicitudes. 

Hai unha cuestión formal , se solicita que o concello apoie unha proposta non de lei 
presentada polo grupo En Marea no Parlamento 



Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Non , se está falando dunha proposta de moción , se 
sobreeentende. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- É un sistema lexítimo, votamos en contra. 

Alcalde.- Estou a favor do que está dicindo o portavoz de RBC. Un dos alcaldes que máis 
fixo fincapé neste aspecto fun eu, é un caciquismo legal. Eu trasladei esta cuestión ao meu 
grupo parlamentario. 

Hai dúas cuestións. Os proxectos xa están feitos, se prima aos que primeiro o fan por orde 
rigurosa de entrada. Prima aos concellos máis grandes, que ten unha banda ancha máis 
grande. Algún alcalde que conexo estaba metendo o proxecto ás doce da noite, as doce horas 
e doce minutos xa había máis de trinta proxectos metidos que xa esgotaban todo o crédito 
orzamentario.Tería que haber unha concorrencia competitiva . Denomínase Plan Urbe, 
aparece dun día para outro. O proxecto do concello de Ribadavia era a pista cuberta da 
Picuxa, e os columpios e o Parque da Alameda. O proxecto fíxose a toda prisa nun fin de 
semana, e non estabamos nin entre os douscentos primeiros. Eu non teño problema en apoiar 
unha iniciativa que é boa para o concello. A Mostra Internacional de Teatro, con esta forma 
de actuar quedaría sen subvención, se financia con convenios coa Xunta e coa Deputación. 
Eu nunca puxen en cuestión a financiación da MIT pola Xunta, hai que recoñecer que fai un 
esforzo, somos un referente, hai unha discriminación positiva. Os grupos teñen que facer 
averiguacions no Parlamento, isto non é unha boa práctica. Se nunha subvención de 
concorrencia competitiva o concello non a conquire porque outros o fan mellor hai que 
aceptalo. Pero este é un tema grave 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Para non dar excusas de mal pagador  ao PP, o acordo se 
refire á proposta de moción, as propostas de acordo de RBC nunca se refiren a exposición de 
motivos ,senón ao acordo.  

Non vou a calificar a convocatoria , hai moitas leis inxustas en Galicia e en Europa 
Occidental.É o Plan Ubre, fala de fondos para infraestruturas e equipamentos muncipais. A 
convocatoria sae o sábado as 00:00 , queda pechada as 00:12. O concello ía presentar a 
solicitude o luns. É claro que é perxudicial para o concello de Ribadavia. A institución máis 
lexítima para facer esta queixa é a Fegamp. Moitos alcaldes do PP se queixan. Intúo con 
claridade que a maior parte dos beneficiarios son da mesma cor política que a que xestiona a 
Xunta.Ribadavia sae perxudicada, por iso trae o tema RBC. Emendo a proposta de acordo e 
que pase a decír esa proposta de moción. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- É unha mala praxis, orde de rexistro de chegada. Isto 
pasaba con autónomos e emprendedores. A moción defende os intereses dos veciños. 

D Xacobe García Soto (BNG).- Se reparten os cartos por orde de chegada, cando a 
subvención é para reequilibrar e revitalizar o rural. Nin sendo alcalde dos trinta concellos 
beneficiarios estaría de acordo. É un sinsentido este tipo de convocatorias. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- As subvencións se poden conceder en concorrencia 
competitiva, non competitiva e por concesión directa. Hai que leer toda a orde de 
subvención, de forma completa, non facer unha lectura simplista. Non existen leis inxustas, a 
lei é a vontade popular expresada a través das cámaras lexislativas. Unha cousa é que non 
guste, outra que sexa inxusta, é a expresión da vontade popular, parte do principio 
democrático. Agradecemos a emenda na proposta de acordo de que se refire a moción , non 



a proposta no Parlamento de En  Marea. Hai outra cuestión a exposición de motivos expresa 
xuízos de valor.Se fala dun transfondo caciquil, de que os gobernos beneficiarios a maioría 
son do PP. Estadísticamente é moi probable , porque a maioría dos concellos de Galicia 
goberna o PP. A subvención é perfectamente legal, as condicións e o procedemento se 
coñecían dende o principio. Os técnicos da Consellería informaron a quen o demandou. Non 
compartimos a crítica concreta ao procedemento concreto.Estamos de acordo en abrir novas 
liñas de subvención, o concello podería ter reunións coa administración convocante. 
Estaríamos de acordo se se poñe que o concello de Ribadavia demanda unha nova 
convocatoria, unha nova liña de subvencións. 

Alcalde.- Non se pode pretender que os alcaldes sexamos responsables das cacicadas legais 
que fai a Xunta. Os alcaldes do PP que non lles toca tamén están enfadados. Pero si non deu 
tempo a leer a orde,houbo que facer o proxecto de prisa e correndo. As subvencións de 
concorrencia competitiva que nos da a Xunta é porque cumprimos todos os requisitos. Se 
realmento fose para o reequilibrio todos os concellos beneficiarios serían de Lugo e de 
Ourense. 

Claro que hai que cumprir as leis, na normativa de calquera subvención ten que haber un 
órgano que aprobe os proxectos, nos íamos facer a xunta de goberno o luns para aprobar o 
proxecto. Imos ver se todos os concellos beneficiarios teñen aprobado o proxecto polo 
órgano competente. A ver si se celebraron xuntas de goberno un sábado as doce horas , eu 
digo que non. A orde de entrada non pode ser un criterio para conceder subvencións. Imos 
pedir que se investigue este tema. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Eu dixen que admitia que se diga” apoio a esta proposta 
de moción e demande unha solución por parte da Xunta” En todas as exposicións de motivos 
hai valoracións subxectivas, pero o que se aproba son os acordos ,non as exposicións de 
motivos. Antes de presentar a moción , RBC falou co interventor e preguntou se o concello 
se presentou a esta subvención. Se nos dixo que sí. É inxusto botarlle a culpa ao concello de 
Ribadavia nesta convocatoria, a inxustiza está na propia convocatoria. Agradecer o apoio dos 
demais grupos. 

Coa emenda a proposta de acordo pasa a ser:  

 

1. Que o Concello de Ribadavia  apoie esta proposta de moción  e demande unha 
solución por parte da Xunta de Galicia, instando á Xunta de Galicia a abrir de novo a 
convocatoria de subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestruturas e 
equipamentos nos concellos de Galicia en réxime de concorrencia competitiva fixando 
unha baremación nas bases reguladoras da Orde. 

2. Dar traslado deste acordo plenario de Ribadavia ao Parlamento de Galicia e á Xunta 
de Galicia. 

 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

 

8 MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REALICE 
ACTUACIÓNS DE MELLORA NO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

O grupo municipal de Ribeiro en Común leva no que vai de lexislatura varias 

Mocións encamiñadas a mellorar e poñer en valor o casco histórico de Ribadavia. 

En xullo de 2016, presentamos unha Moción que pretendía que se dinamizara e 

revitalizara o noso casco histórico en materia de urbanismo, un elemento único 

dentro de Galicia e mesmo sobresae na rede de xuderías da Península. A pesar do 

cal e da súa singularidade e fermosura atópase infrautilizado. Pediamos un maior 

coidado municipal, mellorar a súa limpeza e coidado, e revitalizar as axudas que 

incentiven o comercio e aluguer en casas e baixos baleiros. Falabamos entón de 

unir coidado do barrio xunto con darlle vida e enchelo de vida. Non só un barrio 

para pasear senón para vivir. 

En xullo do 2017, Ribeiro en Común pediamos a través dunha nova Moción que o 

Concello dera exemplo arranxando os seus inmobles do casco histórico e elaborara 

un Plan para inmobles e fincas abandonadas privadas. 

No pleno de abril de 2018 Ribeiro en Común demanda a través dunha Moción a 

intervención inmediata do Concello na casa derruída de propiedade municipal. 

Ditas Mocións foron aprobadas polo Pleno municipal de Ribadavia. 

En outra Moción en febreiro de 2018 denunciábase o lamentable estado na que se 

atopa a ponte de San Francisco e o abandono por parte do Concello de Ribadavia, 

e Xunta de Galicia. O Concello sen embargo opta por non facer nada pero 

gastando en outras obras. 

No Pleno municipal de Ribadavia do mes de xullo do ano 2016 Ribeiro en Común 

presentamos e foi aprobada a Moción para que desde o Concello se FAGA UN PLAN 

DE MELLORA DO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA. Desde o noso grupo 

seguimos a defender  que o casco histórico de Ribadavia é un dos principais reclamos 

para os nosos visitantes, e sen embargo o seu estado é de urxente mellora. O seu 

mantemento e conservación, a limpeza e coidado son algúns das tarefas que hai que 

abordar desde o Concello. 

Nesta lexislatura o noso grupo ven reclamando en cada sesión plenaria propostas 

concretas de mellora e arranxo de diferentes zonas do noso casco histórico, desde fai 

anos vimos insistindo que existen Zonas estratéxicas,  que cando menos, deben ser 



intervidas e melloradas: A porta nova. O Mirador da Madalena e o parque Robla. 

Accesos ao río Avia (3) e tramo de paseo desde a ponte de San Francisco até a pasarela 

da Foz. Entorno da pasarela da Foz. Praza de San Xoán. Praza da Madalena. Entorno da 

Igrexa de Santiago. Rúa dos fornos e solares municipales nesta rúa en estado de 

abandono. Solar situado na rúa nova de arriba de propiedade privada e na praza García 

Boente. 

 

Por outra banda, desde Ribeiro en Común cremos que non basta só con obras, senón que 

defendemos que só un casco histórico vivo e con vida terá futuro, polo que unha vez 

máis propoñemos que desde o Concellos se tomen medidas para que Vivendas e baixos 

con potencial de local comercial se poñan en funcionamento. 

 

Ribeiro en Común ten reivindicado varias Mocións e peticións para o Casco histórico de 

Ribadavia: 

• Pleno do Concello de  Ribadavia do mes de xullo de 2016 adoptou os 

seguintes ACORDOS: 1º. Elaboración dun Plan de intervención para a mellora 

da imaxe e coidado do casco histórico. 2º. Implementar medidas Administrativas 

e fiscais no seguinte exercicio fiscal para revitalizar o casco histórico, facendo 

del unha zona de Ribadavia viva, dinamizando a súa habitabilidade e a oferta de 

vivenda e locais comerciais. 

• Pleno do Concello de  Ribadavia do mes de xullo de 2017 adoptou os 

seguintes ACORDOS: 1º. “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”. 



• Pleno do Concello de  Ribadavia do mes de abril de 2018 adoptou os 

seguintes ACORDOS: 1º. 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. 2º. 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. 3º. 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. 

 

Neste momento, e superados os 3 anos de lexislatura, atopámonos no casco 

histórico unha situación que non mellorou nada senón que empeorou polo paso do 

tempo e a inacción do goberno local de Ribadavia que vive de costas e ignorando o 

barrio histórico e monumental de Ribadavia. 

 

Situación de gravidade  en casas particulares cuxos propietarios nada fan porque o 

goberno non aplica a normativa vixente.  

 

O ARTIGO 136 da Lei do Solo de Galicia recolle a obriga e potestade dos 

Concello, de oficio ou por instancia de calquera interesado, mediante ou 



correspondente expediente e logo de audiencia dos interesados, para ditar ordes de 

execución que obriguen a propietarios de bens inmobles. 

O último dos exemplos témolo na rúa Xerusalén, onde existe unha propiedade privada 

que supón un perigo para viandantes e veciñanza. Fai un ano exacto que o servizo 

municipal de arquitectura realizou un informe técnico pedindo intervir nesta edificación 

sen que o goberno local e o Alcalde nada fixeran ao respecto. 

Nunha situación semellante atopase a edificación da rúa dos fornos, coa gravidade 

engadida de este ser un edificio municipal que se atopa en ruínas e sendo un perigo para 

viandantes e veciños e para as casas contiguas. A pesar das denuncias reiteradas e a 

pesar de ser propiedade do Concello, nada se fixo. 

 

No ARTIGO 135 da mesma Lei do Solo de Galicia recóllense as obrigas de 

conservación e terreos a cargo do seus propietarios. 

 

Aspecto sucio e descoidado da vila de Ribadavia. 

Leva tempo sendo unha constante, pero que se agrava un ano máis na tempada de verán 

no casco histórico e nas rúas céntricas de Ribadavia. O aspecto sucio e deteriorado que a 

veciñanza vemos durante todo o ano, pode ser comprobada polos visitantes e turistas 

que se achegan a Ribadavia na tempada estival e que por desgraza lévanse unha imaxe 

non real dun dos cascos históricos máis importantes de Galicia.  

 

Neste sentido, o noso grupo segue defendendo a necesidade dun Plan integral de 

mellora do casco histórico.  



Por estes motivos propomos, unha vez máis, ao Pleno municipal do Concello de  

Ribadavia a adopción do seguinte ACORDO, para que sexa levado a cabo polo 

actual goberno local: 

 

1. Que o goberno local leve a cabo a mellora e arranxo a través dun Plan especial 

de intervención do Casco histórico de Ribadavia consensuado por todos os 

grupos municipais, e que inclúa os acordos e mocións aprobadas anteriormente 

nesta lexislatura polo Pleno municipal. 

 

2. Que o Concello de Ribadavia aplique a normativa urbanística e interveña 

urxentemente seguindo a norma recollida na Lei do Solo de Galicia, de 

obrigatorio cumprimento para os Concellos, en todas as casas derruídas que 

supoñen un perigo de seguridade cidadá, comezando polas ubicadas na rúa 

Xerusalén e rúa dos Fornos. 

 

3. Que o Concello de Ribadavia rehabilite o seu patrimonio inmoble no casco 

histórico e que directa ou indirectamente en colaboración con iniciativas 

públicas ou privadas a través de convenio público, recupere de maneira 

inminente os seus inmobles, debendo ser o seu destino preferente o de vivendas 

para persoas censadas ou que se censen no noso Concello, de acordo a lei 

vixente. 

 

Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol , RBC 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).- A situación no casco histórico de Ribadavia non é 
especialmente boa, é francamente mellorable. É o núcleo fundamental da vida, da economía 
e do turismo da nosa vila. 

Os artigos 135 e 136 da Lei do Solo de Galicia amparan que os concellos poidan e deban 
actuar. Respecto dos inmobles na rúa dos Fornos e na rúa Xerusalem hai reiterados escritos 
presentados no concello. Estes soares afectan a situación xeral do casco histórico, o concello 
ten potestade para intervir. O concello ten que dar exemplo. Hai inmobles en moi mal estado 
que impiden dinamizar esta xoia de Ribadavia. 

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

 

D Xacobe García Soto (BNG).-  É unha moción tipo, hai moitas mocións neste sentido. Esta 
cuestión podería ser o terceiro punto da orde do día en todos os plenos. Debate estéril sobre o 
casco histórico de Ribadavia. É o corazón social e económico de Ribadavia, é un gran 
fortuna ter un casco histórico así. Tería que ser un punto permanente de traballo e atención 
do goberno. É fundamental para a supervivencia de Ribadavia, para que Ribadavia sexa un 
sitio para vivir. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Imos a apoiar a moción. O casco histórico é un 
potencial importantísimo para Ribadavia. Nos falamos dun Plan Director, algo máis 
ambicioso que non só contemple o aspecto urbanístico, senón o socieconómico , coas 
actividades a implantar. Nos xa plantexamos cuestións concretas sobre algúns inmobles. 

 

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Estamos de acordo co que se pide. É unha demanda que 
cada día crece máis, case imposible de cumprir. Hai un problema coa titularidade dos 
inmobles, os que figuran como propietarios no catastro non o son. O mellor plan 
dinamizador era o ARI, aos particulares lles era interesante a restauración. Viña bastante 
diñeiro aos propietarios. Debe volverse a esa filosofía. A xente que ven de fóra a ver o casco 
histórico o valora como moi limpio, non o ven tan catastrofista. 

D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Agradecer o voto favorable. Entendo as valoracións 
sobre o nivel de recursos, pero non pode ser a excusa para as actuacións imprescindibles que 
debe acometer o concello. O feito de que nos anos setenta houbese un mínimo 
desenvolvemento urbanístico en Ribadavia impediu as agresións ao casco histórico. O 
investimento do concello ten que ir ao casco histórico , con 50.000 euros se pode facer moito 
no casco histórico. O concello pode actuar de oficio. Se na rúa Progreso non se multase , a 
xente seguiría aparcando. É o ben xeral, o ben común, se pode facer moito. Hai dous soares 
cuxos propietarios estarían dispostos a chegar a un acordo co concello. 

 

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).-Nos temos sido valentes, se pensa na rendabilidade do ben 
do pobo. Nos sacamos o aparcamento da Praza Maior, cunha forte oposición, a ver que 
comerciante da Praza quere agora o aparcamento. No tema das limpezas eu aplaudo o 



decreto da Xunta de Galicia, que incluso se pudiese expropiar, pero se ten que engrasar entre 
todos. 

 

Alcalde.- Reiterar o apoio a moción. O expediente está notificado, houbo dificultades para 
practicar a notificación. Se nestes temas hai que dar traslado ao Xulgado non me vai temblar 
a man. No edificio que é público xa se ten solicitado orzamento para a actuación. Neste 
momento por imposiblidade económica e técnica se fala de retirar a cuberta. Ten que haber 
axudas para os baixos dos cascos históricos para que se abran negocios. Eu xa o dixen na 
Fegamp. Intentaremos que dende o goberno central se promovan este tipo de convenios. O 
concello, por si só, non pode ir máis alá das cuestións puntuais. Se vai a arranxar o cemiterio 
municipal. 

 

 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

 

 

 

9 ROGOS E PREGUNTAS. 

D Brais Fidalgo  Martínez ( RBC).- 

 O noso grupo reitera a solicitude feita máis de un ano, de paso de Peóns entre a 
rúa Avenida de Redondela e rúa Eladio Rodríguez, onde si se rebaixou a 
beirarrúa a petición nosa, sen aínda non ser ter colocado dito paso de peóns. 

 Un ano despois volvemos reiterar, en relación coa Moción e o acordo realizado 
xa polo noso grupo, que se convoque por parte da presidencia, e Alcaldía, o 
Padroado da Vila termal de Prexigueiro. Reiteramos que por parte da 
Presidencia se lle transmita a esixencia legal e o deber de cumprir o contrato da 
empresa concesionaria, e se abandone por parte da presidencia- alcaldía a 
actitude de cómplice da empresa no seu incumprimento legal da realización de 2 
pozas termais externas, así como de outros preceptos de obrigado cumprimento.  

 Melloras no Museo Xudio de Galicia: limpar e pintar as ventás do museo, repor 
luces, limpeza escaleiras e mellorar o seu mantemento tanto do patio de acceso 
como o seu entorno e interior. 

 Aproveitamento do almacén municipal situado no edificio do Pazo dos Condes 
(actual Xulgado) na rúa Merelles Caula. Aproveitamento para exposicións 
permanentes ou temporais de Ribadavia. Neste sentido hai algunhas iniciativas 
que poderían situarse aquí, como por exemplo a voda xudia da Festa da Istoria, 



organizada polo Centro de Estudos Medievais. De seguro podería aproveitarse 
en máis iniciativas. 

 Solicitamos que se continúe coa limpeza e tramitación da ordenanza de limpeza  
solares particulares, tal e como se procedeu na finca localizada ao lado do IES 
Ribeiro e Colexio Tomás de Lemos. Neste mesmo recinto existen fincas nun 
estado similar á desbrozada polo Concello. 

 Solicitamos de novo a limpeza e o arranxo da fonte situada no Parque Robla, 
que continuamente permanece sucia e en mal estado, de non ser posible este 
arranxo propoñemos a súa retirada, pois é contraproducente que continúe na 
mala situación actual. Así mesmo, tamén solicitamos que se proceda a mellora 
deste parque, xa que é unha das principais vistas visitadas no noso casco 
histórico desde o mirador da praza Buxán.  

 Solicitamos de novo  limpeza e mellora da zona arredor do antigo matadoiro e a 
ponte de ferro do ferrocarril (Rúa Vendaval), por atoparse esta en mal estado e 
de suciedade. Solicitamos se proceda tamén a limpeza da sinal de entrada en 
Ribadavia nesta rúa. 

Nesta mesma zona, de novo demandamos que se proceda a estudar con técnicos 
a orixe dun socavón existente para tomar medidas preventivas. 

 Solicitamos de novo, como xa fixemos en plenos anteriores, a mellora do 
entorno da Porta nova, xa que entendemos que o seu estado non é o máis acaído 
como punto importante de visita turística e de lugar referencial do noso casco 
histórico. Existe unha importante suciedade na zona onde se atopan os 
colectores , así como a acumulación excesiva de coches nesta zona. Propomos a 
limpeza do solo e o arranxo do camiño que une a rúa extramuros co campo da 
feira. Así, como a substitución do colector de aceites usados. Tamén a 
instalación dun novo bolardo para evitar que se aparque encima da “beirarrúa” 
así como nas inmediacións da Porta nova. 

 

 Solicitamos de novo, e transcorrido máis de dous anos, a limpeza da parte 
traseira do cemiterio municipal así como do Campo da feira. Neste parque están 
ubicadas un grupo de pedras e restos de obras. Solicitamos de novo a súa 
retirada para unha ubicación máis apropiada, a pesar de que este material foi 
concentrado, continua presente no mesmo, e a pesar de que na actualidade está 
ali ubicado o parque de autocaravanas. 

 En relación co recente MIT, reiteramos de novo un ano máis, a petición e 
demanda para que se proceda a reparación das zonas de vestiario-baños, así 
como da porta principal de entrada ao Castelo, limpeza no muro do escenario 



cheo de manchas, e revisión de tuberías e a súa limpeza que ocasiona malos 
cheiros durante as funcións. Tamén a limpeza de placa conmemorativa na porta 
traseira do Castelo (entrada pola Porta nova). 

 Reiteramos unha vez máis a petición para que desde o Concello se fagan as 
xestións necesarias para a retirada de arbores secas presentes no río Avia e Miño 
ao seu paso polo noso termo municipal, así propomos se lle traslade esta 
solicitude á Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Aproveitando os novos 
responsables e a xuntanza xa mantida cos mesmos. 

 En relación coa entrega neste Concello fai máis de un ano por parte da 
Asociación ecoloxista RIDIMOAS do Plan de Recuperación do Galápago 
Europeo  (sapoconcho común) en Galicia, queremos que o goberno municipal 
teña en conta o mesmo. 

 Apertura do Concello en sábado. O noso rogo é que non se perdan horas de 
atención ao público e polo tanto se volva abrir o Concello o sábado, pero que se 
evite que saian perdendo traballadoras municipais neste sentido, o goberno ten 2 
opcións: pagar as horas que se fagan, ou compensar día, por exemplo librando o 
día seguinte luns.  

 Mocións non realizadas. Cumpridas as tres cuartas partes da lexislatura, existen 
unha morea de Mocións aprobadas polo Pleno, e mesmo moitas delas 
presupostadas que o goberno non foi capaz ou non quixo levar a cabo. 
Demandamos un maior compromiso do goberno cos acordos aos que se chegou 
no seu día coa oposición municipal. Agardamos que non semelle que non teñen 
palabra e que son capaces de cumprir os acordos.  

 Reiteramos a demanda de copia-cd do proxecto do novo campo de herba 
sintética para o Xestal. 

 Reiteramos que se remate a reparación do camiño que une a pasarela da Foz co 
parque Robla, que leva máis de dúas semanas parada. 

 En relación coa noticia aparecida na prensa sobre a reparación dos colectores 
soterrados por parte da Deputación provincial, reclamamos copia do proxecto de 
reparación e información da acción. 

 En relación coa obra das beirarrúas reparadas na rúa Carballiño á altura do IES 
Ribeiro. Pedimos proxecto e prezo total e disgregado da obra. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Solicito que se repinten os letreros informativos dos 
monumentos históricos. 

Que se resolva o tema da Fonte dos Caños. 

Que se adecue a zona de Prexigueiro no río, que se corte a herba. 



Que se regule no vran a entrada de carga e descarga, os horarios na Praza Maior. 

 

Alcalde.- A entrada e carga e descarga na Praza están reguladas, o que hai que facer e pedir a 
mercancía nas horas que corresponde. 

 

Alcalde.- Convoquei aos traballadores da fábrica Chao para informarles das xestións que 
estou facendo , dada a discreción que necesita o tema é mellor falalo ao rematar o pleno. 

D Xacobe García Soto (BNG).- Pido que se reúna o  Padroado de Prexigueiro. 

Que en setembro se celebre unha reunión da  Comisión de Tráfico. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Solicito que se efectúe unha limpeza nas pistas da 
concentración en Santo André. 

A reforma do abastecemento de auga en Castro  Sampaio, pediría unha estimación da data en 
que se vai a realizar a obra. 

Alcalde.- Está en función das restantes roturas que esperamos que non se sigan producindo. 
En canto me den unha data estimada o traslado por escrito. 

 

D Celso Sotelo Barroso (PP).- Reitero todas as preguntas do pleno anterior. 

Me parece que o casco histórico merece un esforzo, o arranxo das fontes debía de ir antes 
das aceras que se están facendo. As demandan os turistas e os veciños, se podía solucionar 
co propio persoal do concello. Cando se fixo o parking se puso un prezo reducido para os 
veciños do casco histórico para que meteran os coches e desconxestionar o casco de coches, 
habería que retomar ese tema. 

A entrada de coches na Veronza, parece un aparcamento privado, algún particular aparca 
dous e ata tres coches. 

Onde O Cruce hai un alcantarillado  que leva catro anos vertendo augas fecháis, un 
concelleiro dixo que era culpa do PP , non entendo que se poida decir iso cando a xestión 
está privatizada, a leva unha empresa. 

Neste momento hai unha plantilla xenerosa de barrendeiros , habería que mandalos a 
Francelos, Sampaio, Muñoz Calero, etcétera... 

 
E sendo as nove  horas e vinte  e oito minutos, e non habendo máis asuntos que tratar ,o 
Sr Alcalde levanta a sesión do que como secretario extendo a presente acta. 
 
 
 
  ALCALDE                                       SECRETARIO 



 

 


