
 
 
 
SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 27 DE SETEMBRO    DE 
2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e sete    minutos    do 
día 27 de setembro     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) 
 
 
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. 
 
Non asiste dona María Luz Expósito Pérez ( PP) por motivos laborais  e don Xacobe 



García Soto (BNG) incorpórase as oito horas e vinte minutos motivado o retraso por 
motivos laborais. 
 
Alcalde.-Imos dar comenzo á sesión do 27 de setembro de 2018.Boas tardes a todos e 
todas, concelleiros e concelleiras, ao público presente e ao que nos segue pola web. 
 
1. APROBACION, SE PROCEDE, DO BORRADOR DAS ACTAS DAS ULTIMAS 

SESIONS CELEBRADAS, QUE FORON  A DO 26 DE XULLO  (ORDINARIA)E 
13 DE SETEMBRO ( EXTRAORDINARIA URXENTE). 

 
Non formulándose observacións, fican aprobadas por unanimidade. 
 
2. DACION DE CONTA DE: A)DAS RESOLUCIONS DA ALCALDIA, SEGUNDO 

O EXPEDIENTE QUE SE ACHA NA SESION. 
 
De acordo co establecido no artigo 42 do RD 2568/1986, do 28 de novembro polo que 
se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Corporacións Locais, e o artigo 22.2 a) da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases 
do Réxime Local, o Concello Pleno queda enterado das resolucións da Alcaldía ditadas 
dende a sesión anterior , e que de seguido se relacionan: 
 
Do 19 de xullo, unha, sobre autorización prórroga. 
 
Do 20 de xullo, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 23 de xullo,  dúas; unha, sobre  enterramento; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 24 de xullo, catro,  unha, sobre incripción  parella de feito no rexistro municipal; 
unha, sobre concesión vcacións; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, 
sobre aboamaentos. 
 
Do 25 de xullo, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 26 de xullo; cinco; dúas, sobre concesión vacacións; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obras; unha, sobre ocupación via pública; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 27 de xullo; sete; unha, sobre concesión e suspensión prazo; dúas, sobre concesión 
vacacións: dúas, sobre enterramentos; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; 
unha, sobre aboamentos. 
 
Do 30 de xullo; tres;  unha, sobre autorización substitución vehículo autorismo; unha, 
sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 31 de xullo; oito; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre designación  de 
alcalde en funcións; unha, sobre nomeamento director obra; unha, sobre expedición 
tarxeta estacionamento; dúas, sobre delegación competencias; unha, sobre concesión 
servizo axuda no fogar; unha sobre aboamentos. 
 
Do 01 de agosto; catro; unha, sobre concesión de vado; tres, sobre aboamentos. 
 



Do 02 de agosto; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 06 de agosto, seis,  unha, sobre requirimento; tres, sobre concesión vacacións; dúas, 
sobre aboamentos. 
 
Do 07 de agosto, catro; dúas, sobre limpeza terreos; unha, sobre concesión asuntos 
propios; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 08 de agosto; catro; unha, sobre denegación vado; unha, sobre  reposición  
legalidade  unha, sobre aboamentos. 
 
Do 10 de agosto; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 13 de agosto; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 14 de agosto; cinco;  catro, sobre limpeza terreos; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de agosto; seis;  unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre denegación 
asuntos propios; dúas, sobre limpeza terreos; unha, sobre eficacia comunicación previa 
obras; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de agosto;tres; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, s/inscripción no 
rexistro parellas feito; unha, sobre designacion alcalde en función. 
 
Do 20 de agosto; cinco; unha, sobre concesión servizo xantar na casa; unha, sobre 
enterramento; unha, sobre concesión vacacións; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 21 de agosto; once; dúas, sobre altas no Padrón habitantes; unha, sobre baixa na taxa 
rede sumidoiro; unha, sobre bonificación IVTM;  unha, sobre exención IVTM; unha , 
sobre aprazamento e fraccionamento débeda; unha, sobre concesión Vado; unha, sobre 
eficacia comunicación previa obra; unha, sobre enterramento; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 22 de agosto; once; catro, sobre altas no Padrón Habitantes; catro, sobre 
fraccionamento débeda; unha, sobre enterramento; unha, sobre concesión vacacións; 
unha, sobre aboamentos. 
 
Do 23 de agosto; dúas; unha, sobre baixa na rede sumidoiro; unha, sobre enterramento. 
 
Do 24 de agosto,  tres;  dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre concesión 
vacacións. 
 
Do 27 de setembro; dezanove; unha, sobre altas no Padrón habitantes;  nove, sobre 
fraccionamento débeda;; unha, sobre limpeza terreo; seis, sobre exptes. Sancionadores; 
unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 28 de agosto; tres; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; dúas, sobre 
aboamentos. 
 
Do 29 de agosto; cinco; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre expte. 
sancionador; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 



 
Do 30 de agosto; seis; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; dúas, sobre 
fraccionamento débeda; unha, sobre cancelación parella de feito; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 31 de agosto; dúas;  unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 03 de setembro; vinte e catro; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes;  vinte, sobre 
limpeza fincas; unha, sobre imposición sanción; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 04 de setembro; tres; unha, sobre reposición da legalidade; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 05 de setembro; oito; unha, sobre altas no Padrón Habitantes; tres, sobre 
fraccionamento débeda; unha, sobre nomeamento de secretario con carácter provisional; 
unha, sobre negativa a solicitude; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, 
sobre aboamentos. 
 
Do 06 de setembro; cinco;  dúas, sobre concesión servizo xantar na casa; unha, sobre 
concesión vacacións; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 07 de setembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 10 de setembro; oito;  cinco, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre 
contratación persoal; unha, sobre enterramento; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 11 de setembro; sete; tres, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre enterramento; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; 
unha, sobre aboamentos. 
 
Do 12 de setembro; once; catro, sobre altas no Padrón Habitantes;  tres; sobre 
fraccionamento débeda; unha, sobre enterramento; unha, sobre concesión vacacións; 
unha, sobre eficacia comunicación previa obras;: unha, sobre aboamentos, 
 
Do 13 de setembro; dez; tres, sobre altas no Padrón Habitantes; tres, sobre 
fraccionamento débeda; unha, sobre prórroga licenza obras; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 14 de setembro; cinco; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre enterramento; 
unha, sobre eficacia comunicación previa obras; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de setembro; doce; dúas, sobre fraccionamento débeda; tres, sobre liquidación 
taxa serv. Ext. incendios e outros; unha, sobre prox. exec. campo fútbol O Xestal; unha, 
sobre redución xornada; unha, sobre concesión excedencia laboral; unha, sobre 
concesión vacacións; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre 
delegación competencias; unha, sobre aboamentos. 
 



Do 18 de setembro; cinco; unha, sobre limpeza terreo; unha, sobre concesión asuntos 
propios; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre ocupación via 
pública; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 19 de setembro; dúas; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 20 de setembro; cinco; unha, sobre imposición sanción; dúas; sobre declaración en 
situación servizo en outra admon. a dous policias locais; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 21 de setembro; unha, sobre eficacia comunicación previa obra. 
 
Do 24 de setembro; dúas; unha, sobre enterramento unha, sobre eficacia comunicación 
previa obra. 
 
Do 25 de setembro; dúas;  unha, obre eficacia comunicación previa obras; unha sobre 
concesión vado. 
 
 
3. INSCRICIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAL DA PARCELA Nº 

19, DEIXANDO SEN EFECTO A ANTERIOR INSCRICIÓN DE 28 DE 
MARZO DE 2018. 

 
O ditame da Comisión Informativa é do seguinte teor literal: 
 
 
“Considerando que a Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia na súa sesión 
de data 28 de agosto de 2018 acadou o seguinte acordo: 
 
 
APROBACIÓN DO PROXECTO DE AGREGACIÓN E SEGREGACIÓN DE 
PARCELAS PARA CREAR A PARCELA DO CENTRO DE SAÚDE-PUNTO DE 
ATENCIÓN CONTINUADA PAC DO CONCELLO DE RIBADAVIA.  
 
Detectado pequeno erro de superficie na medición de dúas parcelas do anterior 
proxecto, aprobado por acordo da xunta de goberno de 5 de marzo de 2018. 

Visto o “ Proxecto de Agregación e Segregación de Parcelas para crear a parcela do 
Centro de Saúde –Punto de Atención continuada PAC , Campo  da Feira do  Concello 
de Ribadavia” de data xullo de 2018 redactado polas arquitectas dona Mercedes Alvarez 
López e dona Begoña Arregui Rodríguez. 

Visto o artigo 147.2 da  Lei 2/2016 do Solo de Galicia” As obras públicas municipais 
entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto loga da acreditación 
no expediente  do cumprimento da lexislación urbanística , así como do planeamento en 
vigor” 



Visto o artigo 150.6 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia “ Toda parcelación urbanística, 
segregación ou división de terreos quedará suxeita a licenza municipal, agás que o 
concello declare a súa innecesariedade” 

Visto o punto 3 do Proxecto , Memoria Xustificativa, páxinas 11 e 12 , 3.1  Normativa 
urbanística de aplicación e 3.2 Xustificación de cumprimento da normativa urbanística 
no que se conclúe” En base a todo o sinalado, considérase que a segregación proposta se 
axusta ás condicións da normativa urbanística vixente , respectando as condicións 
fixadas na Sección 2ª Parcelación do Capítulo II , Intervención na edificación e uso do 
solo da LSG, así como na Sección 6ª Parcelacións do Título Vl.Intervención na 
edificación e uso do solo e disciplina urbanística do seu Regulamento. 

 
 
A xunta de goberno local por unanimidade acorda: 
 
Aprobar o “ Proxecto de Agregación e Segregación de Parcelas para crear a parcela do 

Centro de Saúde –Punto de Atención continuada PAC , Campo  da Feira do  Concello 

de Ribadavia” de data xullo de 2018 redactado polas arquitectas dona Mercedes Alvarez 
López e dona Begoña Arregui Rodríguez. 

 
PROPOÑO: 
 
Primeiro.-Deixar sen efecto, revogar o  acordo do  Pleno do concello de Ribadavia 
adoptado  en sesión de 28 de marzo de 2018 do seguinte tenor literal: 
 
INSCRIBIR NO INVENTARIO DE BENS DO CONCELLO DE RIBADAVIA NO 

EPÍGRAFE I BENS INMOBLES, GRUPO A FINCAS URBANAS, NÚMERO DE ORDE 19 
A SEGUINTE PARCELA: 

 

- PARCELA  DESTINADA A ESPAZO LIBRE – CAMPO DA FEIRA. 

Situación: Rúa Álvaro Cunqueiro esquina co Camiño da Barca, segundo plano 
xeoreferenciado que se achega.  

Parcela dotacional, espazo libre, Campo da Feira. Inclúese dentro do Solo 
Urbano Consolidado do núcleo urbano de Ribadavia. 

Conta cunha superficie de 2.537,58 m2, coa xeometría reflectida na 
documentación gráfica dos planos 6, 7 e 8 do  Proxecto de Agregación e 
Segregación de Parcelas para crear a parcela do Centro de Saúde- Punto de 
atención continuada PAC , campo da Feira do Concello de Ribadavia , de 
febreiro de 2018, e cos seguintes puntos xeoreferenciados: 

 

 X Y  X Y 

1 570679.6660 4681847.4750 7 570627.3203 4681849.0529

2 570678.8760 4681848.8350 8 570624.2781 4681828.4802

3 570677.0360 4681849.5150 9 570620.9227 4681806.0583



4 570667.4142 4681850.4216 10 570667.1604 4681797.8248

5 570631.0121 4681853.8004 11 570678.4660  4681837.6550

6 570629.3128 4681853.1229 12 570679.9515 4681845.9411

 

Propiedade: Concello de Ribadavia. 

Lindeiros: 

Norte: Rúa Álvaro Cunqueiro.  

Sur: Parcela resultante 3, dotacional, propiedade do Concello de 
Ribadavia para a súa cesión ó Sergas - Xunta de Galicia para a execución dun 
novo Centro de Saúde – Punto de Atención Continuada, PAC. 

Este: Rúa Camiño da Barca. 

Oeste: Parcela resultante 5, destinada a futuro vial público, 
propiedade do Concello de Ribadavia. 

 
 
 

 
 
 

O título de adquisición das parcelas orixinais que foron obxecto de agregación e 
segregación en base a acordo da Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia 
de data 5 de marzo de 2018 aprobatorio do Proxecto de Agregación e Segregación de 
Parcelas para crear a parcela do Centro de Saúde- Punto de atención continuada PAC 
, campo da Feira do Concello de Ribadavia , de febreiro de 2018, son Escritura de 
Compravenda de data vinte e dous de xuño de dous mil sete outorgada ante a notaria 
de Ribadavia dona  Ana Isabel Celeiro Fernández, número de protocolo quinientos 
noventa e sete, enaxenantes don Juventino Fernández Justo e dona Carmen Sobrino 
Alonso, cónxugues en réxime de gananciais, don Ramón Fernández Justo, don 
Avelino Fernández  Vázquez, dona Ana María Fernández Fernández, don José 
Fernández  Fernández e dona Generosa Fernández Juste, representado polo seu 
cónxugue don Abraham Jacobo Otero Estevez e adquirente o concello de Ribadavia 
representado polo seu alcalde don Marcos Blanco Jorge; e escritura de permuta 
outorgada o día 1 de xuño de 2007, entre don Juventino Fernández Justo e don 
Marcos Blanco Jorge, alcalde do concello de Ribadavia. 
 
Non hai dereitos reais constituídos a favor das parcelas nin dereitos reais que graven 
as parcelas, nin dereitos reais constituídos en relación as mesmas. 
 
 
SEGUNDO.-INSCRIBIR NO INVENTARIO DE BENS DO CONCELLO DE RIBADAVIA 

NO EPÍGRAFE I BENS INMOBLES, GRUPO A FINCAS URBANAS, NÚMERO DE 

ORDE 19 A SEGUINTE PARCELA: 

Situación: Rúa Álvaro Cunqueiro esquina co Camiño da Barca, 
segundo plano xeoreferenciado que se achega.  

Parcela dotacional, espazo libre, Campo da Feira. Inclúese 
dentro do Solo Urbano Consolidado do núcleo urbano de 
Ribadavia. 



Conta cunha superficie de 2.531,91 m2, coa xeometría reflectida 
na documentación gráfica que se achega nos planos 6, 7 e 8 do 
presente Proxecto, e cos seguintes puntos xeoreferenciados: 

 

 X Y  X Y 

1 570679.6660 4681847.4750 8 570629.1240 4681853.0335

2 570678.8760 4681848.8350 9 570627.3103 4681849.0324

3 570677.0360 4681849.5150 10 570624.2781 4681828.4802

4 570670.1630 4681850.1626 11 570620.9276 4681806.0930

5 570663.9943 4681850.7438 12 570667.2456 4681798.1247

6 570648.3643 4681852.2165 13 570679.5375 4681841.4749

7 570631.0872 4681853.9628 14 570680.1360 4681846.2050

 

Propiedade: Concello de Ribadavia. 

Lindeiros: 

 Norte: Rúa Álvaro Cunqueiro.  

 Sur: Parcela resultante 3, dotacional, propiedade do 
Concello de Ribadavia para a súa cesión ó 
Sergas - Xunta de Galicia para a 
execución dun novo Centro de Saúde – 
Punto de Atención Continuada, PAC. 

 Este: Rúa Camiño da Barca. 

 Oeste: Parcela resultante 5, destinada a futuro vial 
público, propiedade do Concello de 
Ribadavia. 

 
 

 

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

 

Alcalde.- Os puntos tres, catro, cinco e seis son o mesmo.Se pode facer un debate 
conxunto e unha votación individual ou conxunta. É unha rectificación que 
recomendan os técnicos, cambia algunha medición. 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Vou a votar a favor, lembrar as palabras do noso 
grupo no pleno en que se adoptou o primeiro acordo; esperamos que todo isto sirva 
para algo.Son erros técnicos. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- A favor. 
 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Agradecer o voto a favor, e , como se ten apuntado, 
esperar tamén que sirva para algo. 
 
 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol 



PSOE, PP, CXG  e RBC, fica aprobada por unanimidade dos presentes. 
 
 
 
4.-INSCRICIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAL DA PARCELA Nº 20, 
DEIXANDO SEN EFECTO A ANTERIOR INSCRICIÓN DE 28 DE MARZO DE 
2018.  
 
O ditame da Comisión Informativa é do seguinte teor literal: 
 
“Considerando que a Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia na súa sesión 
de data 28 de agosto de 2018 acadou o seguinte acordo: 
 
 
APROBACIÓN DO PROXECTO DE AGREGACIÓN E SEGREGACIÓN DE 
PARCELAS PARA CREAR A PARCELA DO CENTRO DE SAÚDE-PUNTO DE 
ATENCIÓN CONTINUADA PAC DO CONCELLO DE RIBADAVIA.  
 
Detectado pequeno erro de superficie na medición de dúas parcelas do anterior 
proxecto, aprobado por acordo da xunta de goberno de 5 de marzo de 2018. 

Visto o “ Proxecto de Agregación e Segregación de Parcelas para crear a parcela do 
Centro de Saúde –Punto de Atención continuada PAC , Campo  da Feira do  Concello 
de Ribadavia” de data xullo de 2018 redactado polas arquitectas dona Mercedes Alvarez 
López e dona Begoña Arregui Rodríguez. 

Visto o artigo 147.2 da  Lei 2/2016 do Solo de Galicia” As obras públicas municipais 
entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto loga da acreditación 
no expediente  do cumprimento da lexislación urbanística , así como do planeamento en 
vigor” 

Visto o artigo 150.6 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia “ Toda parcelación urbanística, 
segregación ou división de terreos quedará suxeita a licenza municipal, agás que o 
concello declare a súa innecesariedade” 

Visto o punto 3 do Proxecto , Memoria Xustificativa, páxinas 11 e 12 , 3.1  Normativa 
urbanística de aplicación e 3.2 Xustificación de cumprimento da normativa urbanística 
no que se conclúe” En base a todo o sinalado, considérase que a segregación proposta se 
axusta ás condicións da normativa urbanística vixente , respectando as condicións 
fixadas na Sección 2ª Parcelación do Capítulo II , Intervención na edificación e uso do 
solo da LSG, así como na Sección 6ª Parcelacións do Título Vl.Intervención na 
edificación e uso do solo e disciplina urbanística do seu Regulamento. 

 
 
A xunta de goberno local por unanimidade acorda: 
 
Aprobar o “ Proxecto de Agregación e Segregación de Parcelas para crear a parcela do 
Centro de Saúde –Punto de Atención continuada PAC , Campo  da Feira do  Concello 



de Ribadavia” de data xullo de 2018 redactado polas arquitectas dona Mercedes Alvarez 
López e dona Begoña Arregui Rodríguez. 

PROPOÑO 
PRIMEIRO-Deixar, revogar o acordo do Pleno do concello de Ribadavia en sesión de 
28 de marzo de 2018 do seguinte tenor literal: 
 
INSCRIBIR NO INVENTARIO DE BENS DO CONCELLO DE RIBADAVIA NO 

EPÍGRAFE I BENS INMOBLES, GRUPO A FINCAS URBANAS, NÚMERO DE ORDE 

20, A SEGUINTE PARCELA: 

 

PARCELA DESTINADA A CESIÓN PARA O NOVO CENTRO DE SAÚDE-
PAC: 

Situación: Sitúase na zona do Campo da Feira, segundo plano xeoreferenciado 
que se achega.  

Inclúese dentro do Solo Urbano Consolidado do núcleo urbano de Ribadavia. 

Conta cunha superficie de 3.578,73 m2, coa xeometría reflectida na 
documentación gráfica que dos planos 6, 7 e 8 do Proxecto de  Agregación e 
Segregación de Parcelas para crear a parcela do Centro de Saúde- Punto de 
atención continuada PAC , campo da Feira do Concello de Ribadavia , de 
febreiro de 2018, e cos seguintes puntos xeoreferenciados: 

 

 

 

 X Y  X Y 

1 570649.7911 4681766.1469 13 570603.8901 4681748.0240 

2 570645.2655 4681772.3740 14 570602.2281 4681745.3574 

3 570655.9955 4681778.5940 15 570598.4095 4681739.4952 

4 570656.2055 4681778.1840 16 570595.4749 4681734.3234 

5 570664.4555 4681782.3745 17 570585.8860 4681726.2671 

6 570663.9960  4681786.4235 18 570594.6347 4681719.4411 

7 570667.1604  4681797.8248 19 570607.9319 4681708.7930 

8 570620.9227 4681806.0583 20 570616.6628 4681703.4010 

9 570619.7579 4681797.8240 21 570618.3214 4681707.8215 

10 570617.8198 4681789.4617 22 570623.0165 4681716.5146 

11 570610.3915 4681764.4035 23 570634.2901 4681733.0966 

12 570606.6786 4681755.0493 24 570633.4529 4681734.7211 

 

Propiedade: Concello de Ribadavia para a súa cesión ó Sergas - Xunta de 
Galicia para a execución dun novo Centro de Saúde – Punto de Atención 
Continuada, PAC. 

Lindeiros: 

Norte: Parcela resultante 1, Espazo libre - Campo da Feira, 
propiedade do Concello de Ribadavia. 



Sur: Parcela catastral 0618323NG7801N0001OE, propiedade de 
don Leandro Santos García Losada e irmá. 

Este: Rúa Camiño da Barca. 

Parcela catastral 0618318NG7801N0001FE, propiedade de don Avelino 
Fernández Vázquez. 

Parcela catastral 0618319, propiedade de dona Ana Mª Fernández Fernández. 

Parcela catastral 0618320NG7801N0001TE, propiedade de don Juventino 
Fernández Justo e dona Carmen Sobrino Alonso. 

Parcela catastral 0618322NG7801N0001ME, propiedade de don Ramón 
Fernández Justo. 

Oeste: Parcela resultante 5, destinada a vial público, propiedade 
do Concello de Ribadavia. 
  

 

 

O título de adquisición das parcelas orixinais que foron obxecto de agregación e 
segregación en base a acordo da Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia 
de data 5 de marzo de 2018 aprobatorio do Proxecto de Agregación e Segregación de 
Parcelas para crear a parcela do Centro de Saúde- Punto de atención continuada PAC 
, campo da Feira do Concello de Ribadavia , de febreiro de 2018, son Escritura de 
Compravenda de data vinte e dous de xuño de dous mil sete outorgada ante a notaria 
de Ribadavia dona  Ana Isabel Celeiro Fernández, número de protocolo quinientos 
noventa e sete, enaxenantes don Juventino Fernández Justo e dona Carmen Sobrino 
Alonso, cónxugues en réxime de gananciais, don Ramón Fernández Justo, don 
Avelino Fernández  Vázquez, dona Ana María Fernández Fernández, don José 
Fernández  Fernández e dona Generosa Fernández Juste, representado polo seu 
cónxugue don Abraham Jacobo Otero Estevez e adquirente o concello de Ribadavia 
representado polo seu alcalde don Marcos Blanco Jorge; e escritura de permuta 
outorgada o día 1 de xuño de 2007, entre don Juventino Fernández Justo e don 
Marcos Blanco Jorge, alcalde do concello de Ribadavia. 
 
Non hai dereitos reais constituídos a favor das parcelas nin dereitos reais que graven 
as parcelas, nin dereitos reais constituídos en relación as mesmas. 
 

 

SEGUNDO.-INSCRIBIR NO INVENTARIO DE BENS DO CONCELLO DE RIBADAVIA 

NO EPÍGRAFE I BENS INMOBLES, GRUPO A FINCAS URBANAS, NÚMERO DE 

ORDE 20, A SEGUINTE PARCELA: 

 

Situación: Sitúase na zona do Campo da Feira, segundo plano 
xeoreferenciado que se achega.  

Inclúese dentro do Solo Urbano Consolidado do núcleo urbano 
de Ribadavia. 

Conta cunha superficie de 3.578,73 m2, coa xeometría reflectida 
na documentación gráfica que se achega nos planos 6, 7 e 8 do 
presente Proxecto, e cos seguintes puntos xeoreferenciados: 



 

 X Y  X Y 

1 570649.7927  4681766.1499 13 570603.8901 4681748.0240

2 570645.2655 4681772.3740 14 570602.2281 4681745.3574

3 570655.9955 4681778.5940 15 570598.4095 4681739.4952

4 570656.2055 4681778.1840 16 570595.4749 4681734.3234

5 570664.4555 4681782.3745 17 570585.8860 4681726.2671

6 570663.9960  4681786.4235 18 570594.6347 4681719.4411

7 570667.2456 4681798.1247 19 570607.9319 4681708.7930

8 570620.9276 4681806.0930 20 570616.6628 4681703.4010

9 570619.7579 4681797.8240 21 570618.3214 4681707.8215

10 570617.8198 4681789.4617 22 570622.4839 4681716.6674

11 570610.3915 4681764.4035 23 570634.2901 4681733.0966

12 570606.6786 4681755.0493 24 570633.4529 4681734.7211

 

Propiedade: Concello de Ribadavia para a súa cesión ó 
Sergas - Xunta de Galicia para a execución 
dun novo Centro de Saúde – Punto de 
Atención Continuada, PAC. 

Lindeiros: 

 Norte: Parcela resultante 1, Espazo libre - Campo da 
Feira, propiedade do Concello de 
Ribadavia. 

 Sur: Parcela catastral 0618323NG7801N0001OE, 
propiedade de don Leandro Santos García 
Losada e irmá. 

 Este: Rúa Camiño da Barca. 

  Parcela catastral 0618318NG7801N0001FE, 
propiedade de don Avelino Fernández 
Vázquez. 

  Parcela catastral 0618319, propiedade de dona 
Ana Mª Fernández Fernández. 

  Parcela catastral 0618320NG7801N0001TE, 
propiedade de don Juventino Fernández 
Justo e dona Carmen Sobrino Alonso. 

  Parcela catastral 0618322NG7801N0001ME, 
propiedade de don Ramón 
Fernández Justo. 

 Oeste: Parcela resultante 5, destinada a vial público, 
propiedade do Concello de Ribadavia. 

 
 



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

 

Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE, PP, 
CXG  e RBC, fica aprobada por unanimidade dos presentes.” 
 
 
 
 
 
4. INSCRICIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAL DA PARCELA Nº 21, 

DEIXANDO SEN EFECTO A ANTERIOR INSCRICIÓN DE 28 DE MARZO DE 
2018. 

 
 
Considerando que a Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia na súa sesión de 
data 28 de agosto de 2018 acadou o seguinte acordo: 
 
 
APROBACIÓN DO PROXECTO DE AGREGACIÓN E SEGREGACIÓN DE 
PARCELAS PARA CREAR A PARCELA DO CENTRO DE SAÚDE-PUNTO DE 
ATENCIÓN CONTINUADA PAC DO CONCELLO DE RIBADAVIA.  
 
Detectado pequeno erro de superficie na medición de dúas parcelas do anterior 
proxecto, aprobado por acordo da xunta de goberno de 5 de marzo de 2018. 

Visto o “ Proxecto de Agregación e Segregación de Parcelas para crear a parcela do 
Centro de Saúde –Punto de Atención continuada PAC , Campo  da Feira do  Concello 
de Ribadavia” de data xullo de 2018 redactado polas arquitectas dona Mercedes Alvarez 
López e dona Begoña Arregui Rodríguez. 

Visto o artigo 147.2 da  Lei 2/2016 do Solo de Galicia” As obras públicas municipais 
entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto loga da acreditación 
no expediente  do cumprimento da lexislación urbanística , así como do planeamento en 
vigor” 

Visto o artigo 150.6 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia “ Toda parcelación urbanística, 
segregación ou división de terreos quedará suxeita a licenza municipal, agás que o 
concello declare a súa innecesariedade” 

Visto o punto 3 do Proxecto , Memoria Xustificativa, páxinas 11 e 12 , 3.1  Normativa 
urbanística de aplicación e 3.2 Xustificación de cumprimento da normativa urbanística 
no que se conclúe” En base a todo o sinalado, considérase que a segregación proposta se 
axusta ás condicións da normativa urbanística vixente , respectando as condicións 
fixadas na Sección 2ª Parcelación do Capítulo II , Intervención na edificación e uso do 



solo da LSG, así como na Sección 6ª Parcelacións do Título Vl.Intervención na 
edificación e uso do solo e disciplina urbanística do seu Regulamento. 

 
 
A xunta de goberno local por unanimidade acorda: 
 
Aprobar o “ Proxecto de Agregación e Segregación de Parcelas para crear a parcela do 
Centro de Saúde –Punto de Atención continuada PAC , Campo  da Feira do  Concello 
de Ribadavia” de data xullo de 2018 redactado polas arquitectas dona Mercedes Alvarez 
López e dona Begoña Arregui Rodríguez. 

 
PROPOÑO 
PRIMEIRO-Deixar, revogar o acordo do Pleno do concello de Ribadavia en sesión de 
28 de marzo de 2018 do seguinte tenor literal: 
 

INSCRIBIR NO INVENTARIO DE BENS DO CONCELLO DE RIBADAVIA NO 

EPÍGRAFE I BENS INMOBLES, GRUPO A FINCAS URBANAS, NÚMERO DE ORDE 

21, A SEGUINTE PARCELA: 

PARCELA  DESTINADA A ESPAZO LIBRE – BAIXO CEMITERIO. 

Situación: Sitúase na zona do Campo da Feira, segundo plano 
xeoreferenciado que se achega.  

Inclúese dentro do Solo Urbano Consolidado do núcleo urbano de Ribadavia. 

Parcela dotacional, espazo libre. 

Conta cunha superficie de 1.682,13 m2, coa xeometría reflectida na 
documentación gráfica  dos planos 6, 7 e 8 do Proxecto de Agregación e 
Segregación de Parcelas para crear a parcela do Centro de Saúde- Punto de 
atención continuada PAC , campo da Feira do Concello de Ribadavia , de 
febreiro de 2018, e cos seguintes puntos xeoreferenciados: 

 

 

 

  

 X Y  X Y 

1 570602.8197 4681799.4705 12 570553.8015 4681757.9626

2 570608.1613 4681801.3774 13 570550.4450 4681747.2630

3 570609.0655 4681807.6540 14 570572.4370 4681736.9831

4 570567.8255 4681811.7835 15 570575.6928 4681734.4245

5 570566.4250 4681802.7035 16 570579.1246 4681736.2594

6 570583.6555 4681798.8235 17 570584.7026 4681740.9460

7 570578.7879 4681778.1497 18 570585.7910 4681751.0545

8 570586.2814 4681776.3785 19 570588.8820 4681755.7995

9 570585.3268 4681772.3398 20 570590.8180 4681759.9832



10 570577.8150 4681774.0335 21 570594.9147 4681771.6292

11 570572.9650 4681753.4430    

 

Propiedade: Concello de Ribadavia. 

Lindeiros: 

Norte: Parcela catastral 0618317NG7801N, Casa Cuartel da 
Garda Civil. 

Sur: Parcela catastral 0618323NG7801N0001OE, propiedade de 
don Leandro Santos García Losada e irmá. 

Este: Parcela resultante 5, destinada a vial público, propiedade 
do Concello de Ribadavia. 

Oeste: Cemiterio, propiedade do Concello de Ribadavia. 

Xardín, coñecido como “Xardinillos”, propiedade do Concello de Ribadavia. 

Parcela catastral 0618313NG7801N0001GE, propiedade de dona Hermitas 
Fernández Justo. 

 

O título de adquisición das parcelas orixinais que foron obxecto de agregación e 
segregación en base a acordo da Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia 
de data 5 de marzo de 2018 aprobatorio do Proxecto de Agregación e Segregación de 
Parcelas para crear a parcela do Centro de Saúde- Punto de atención continuada PAC 
, campo da Feira do Concello de Ribadavia , de febreiro de 2018, son Escritura de 
Compravenda de data vinte e dous de xuño de dous mil sete outorgada ante a notaria 
de Ribadavia dona  Ana Isabel Celeiro Fernández, número de protocolo quinientos 
noventa e sete, enaxenantes don Juventino Fernández Justo e dona Carmen Sobrino 
Alonso, cónxugues en réxime de gananciais, don Ramón Fernández Justo, don 
Avelino Fernández  Vázquez, dona Ana María Fernández Fernández, don José 
Fernández  Fernández e dona Generosa Fernández Juste, representado polo seu 
cónxugue don Abraham Jacobo Otero Estevez e adquirente o concello de Ribadavia 
representado polo seu alcalde don Marcos Blanco Jorge; e escritura de permuta 
outorgada o día 1 de xuño de 2007, entre don Juventino Fernández Justo e don 
Marcos Blanco Jorge, alcalde do concello de Ribadavia. 
 
Non hai dereitos reais constituídos a favor das parcelas nin dereitos reais que graven 
as parcelas, nin dereitos reais constituídos en relación as mesmas. 
 
 
SEGUNDO.-INSCRIBIR NO INVENTARIO DE BENS DO CONCELLO DE RIBADAVIA 

NO EPÍGRAFE I BENS INMOBLES, GRUPO A FINCAS URBANAS, NÚMERO DE 

ORDE 21, A SEGUINTE PARCELA: 

Situación: Sitúase na zona do Campo da Feira, segundo plano 
xeoreferenciado que se achega.  

Inclúese dentro do Solo Urbano Consolidado do núcleo urbano 
de Ribadavia. 

Parcela dotacional, espazo libre. 



Conta cunha superficie de 1.682,13 m2, coa xeometría reflectida 
na documentación gráfica que se achega nos planos 6, 7 e 8 do 
presente Proxecto, e cos seguintes puntos xeoreferenciados: 

 

 X Y  X Y 

1 570602.8197 4681799.4705 13 570577.1438 4681771.1809

2 570608.1624 4681801.3747 14 570572.9650 4681753.4430

3 570609.0655 4681807.6540 15 570553.8015 4681758.0530

4 570567.8255 4681811.7835 16 570550.4450 4681747.2630

5 570566.4250 4681802.7035 17 570572.4370 4681736.9831

6 570583.6555 4681798.8235 18 570575.6928 4681734.4245

7 570582.7521 4681794.9852 19 570579.1246 4681736.2594

8 570580.7724 4681786.5743 20 570584.7026 4681740.9460

9 570578.7879 4681778.1497 21 570585.7910 4681751.0545

10 570586.2814 4681776.3785 22 570588.8820 4681755.7995

11 570585.3268 4681772.3398 23 570590.8180 4681759.9832

12 570577.8150 4681774.0335 24 570594.9147 4681771.6292

 

Propiedade: Concello de Ribadavia. 

Lindeiros: 

 Norte: Parcela catastral 0618317NG7801N, Casa Cuartel 
da Garda Civil. 

 Sur: Parcela catastral 0618323NG7801N0001OE, 
propiedade de don Leandro Santos García 
Losada e irmá. 

 Este: Parcela resultante 5, destinada a vial público, 
propiedade do Concello de Ribadavia. 

 Oeste: Cemiterio, propiedade do Concello de Ribadavia. 

  Xardín, coñecido como “Xardinillos”, propiedade 
do Concello de Ribadavia. 

  Parcela catastral 0618313NG7801N0001GE, 
propiedade de dona Hermitas Fernández 
Justo. 

 
 

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

 

Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE, PP, 
CXG  e RBC, fica aprobada por unanimidade dos presentes. 
 
 



 
 
 
5. INSCRICIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAL DA PARCELA Nº 22, 

DEIXANDO SEN EFECTO A ANTERIOR INSCRICIÓN DE 28 DE MARZO DE 
2018 

 
Considerando que a Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia na súa sesión de 
data 28 de agosto de 2018 acadou o seguinte acordo: 
 
 
APROBACIÓN DO PROXECTO DE AGREGACIÓN E SEGREGACIÓN DE 
PARCELAS PARA CREAR A PARCELA DO CENTRO DE SAÚDE-PUNTO DE 
ATENCIÓN CONTINUADA PAC DO CONCELLO DE RIBADAVIA.  
 
Detectado pequeno erro de superficie na medición de dúas parcelas do anterior 
proxecto, aprobado por acordo da xunta de goberno de 5 de marzo de 2018. 

Visto o “ Proxecto de Agregación e Segregación de Parcelas para crear a parcela do 
Centro de Saúde –Punto de Atención continuada PAC , Campo  da Feira do  Concello 
de Ribadavia” de data xullo de 2018 redactado polas arquitectas dona Mercedes Alvarez 
López e dona Begoña Arregui Rodríguez. 

Visto o artigo 147.2 da  Lei 2/2016 do Solo de Galicia” As obras públicas municipais 
entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto loga da acreditación 
no expediente  do cumprimento da lexislación urbanística , así como do planeamento en 
vigor” 

Visto o artigo 150.6 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia “ Toda parcelación urbanística, 
segregación ou división de terreos quedará suxeita a licenza municipal, agás que o 
concello declare a súa innecesariedade” 

Visto o punto 3 do Proxecto , Memoria Xustificativa, páxinas 11 e 12 , 3.1  Normativa 
urbanística de aplicación e 3.2 Xustificación de cumprimento da normativa urbanística 
no que se conclúe” En base a todo o sinalado, considérase que a segregación proposta se 
axusta ás condicións da normativa urbanística vixente , respectando as condicións 
fixadas na Sección 2ª Parcelación do Capítulo II , Intervención na edificación e uso do 
solo da LSG, así como na Sección 6ª Parcelacións do Título Vl.Intervención na 
edificación e uso do solo e disciplina urbanística do seu Regulamento. 

 
 
A xunta de goberno local por unanimidade acorda: 
 
Aprobar o “ Proxecto de Agregación e Segregación de Parcelas para crear a parcela do 
Centro de Saúde –Punto de Atención continuada PAC , Campo  da Feira do  Concello 
de Ribadavia” de data xullo de 2018 redactado polas arquitectas dona Mercedes Alvarez 
López e dona Begoña Arregui Rodríguez. 



PROPOÑO 
PRIMEIRO-Deixar sen efecto, revogar o acordo do Pleno do concello de Ribadavia  
adoptado en sesión de 28 de marzo de 2018 do seguinte tenor literal: 
 

 

-INSCRIBIR NO INVENTARIO DE BENS DO CONCELLO DE RIBADAVIA NO 

EPÍGRAFE I BENS INMOBLES, GRUPO A FINCAS URBANAS, NÚMERO DE ORDE 

22, A SEGUINTE PARCELA: 

PARCELA  DESTINADA A VIAL PÚBLICO.  

Situación: Rúa Álvaro Cunqueiro, segundo plano xeoreferenciado que se 
achega.Parcela destinada a vial público. Inclúese dentro do Solo Urbano 
Consolidado do núcleo urbano de Ribadavia. 

Conta cunha superficie de 1.910,18 m2, coa xeometría reflectida na 
documentación gráfica dos planos 6, 7 e 8 do   

 

Proxecto de Agregación e Segregación de Parcelas para crear a parcela do 
Centro de Saúde- Punto de atención continuada PAC , campo da Feira do 
Concello de Ribadavia , de febreiro de 2018, e cos seguintes puntos 
xeoreferenciados: 

 

 

 

 

 

 X Y  X Y 

1 570619.7579 4681797.8240 14 570585.7910 4681751.0545

2 570620.9227 4681806.0583 15 570584.7026 4681740.9460

3 570624.2781 4681828.4802 16 570579.1246 4681736.2594

4 570627.3203 4681849.0529 17 570575.6928 4681734.4245

5 570629.3128 4681853.1229 18 570585.8860 4681726.2671

6 570631.0121 4681853.8004 19 570595.4749 4681734.3234

7 570616.0155 4681855.2645 20 570598.4095 4681739.4952

8 570609.0655 4681807.6540 21 570602.2281 4681745.3574

9 570608.1613 4681801.3774 22 570603.8901 4681748.0240

10 570602.8197 4681799.4705 23 570606.6786 4681755.0493

11 570594.9147 4681771.6292 24 570610.3915 4681764.4035

12 570590.8180 4681759.9832 25 570617.8198 4681789.4617

13 570588.8820 4681755.7995    

 

Propiedade: Concello de Ribadavia. 

Lindeiros: 

 Norte: Rúa Álvaro Cunqueiro. 



 Sur: Parcela catastral 0618323NG7801N0001OE, 
propiedade de don Leandro Santos García 
Losada e irmá. 

 Este: Parcela resultante 1, destinada a espazo libre – 
Campo da Feira, propiedade do Concello 
de Ribadavia. 

  Parcela resultante 3, dotacional, propiedade do 
Concello de Ribadavia para a súa cesión ó 
ó Sergas - Xunta de Galicia para a 
execución dun novo Centro de Saúde – 
Punto de Atención Continuada, PAC. 

 Oeste: Parcela resultante 4, destinada a espazo libre, 
propiedade do Concello de Ribadavia. 

  Parcela catastral 0618317NG7801N, Casa Cuartel 
da Garda Civil. 

 
 

O título de adquisición das parcelas orixinais que foron obxecto de agregación e 
segregación en base a acordo da Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia 
de data 5 de marzo de 2018 aprobatorio do Proxecto de Agregación e Segregación de 
Parcelas para crear a parcela do Centro de Saúde- Punto de atención continuada PAC 
, campo da Feira do Concello de Ribadavia , de febreiro de 2018, son Escritura de 
Compravenda de data vinte e dous de xuño de dous mil sete outorgada ante a notaria 
de Ribadavia dona  Ana Isabel Celeiro Fernández, número de protocolo quinientos 
noventa e sete, enaxenantes don Juventino Fernández Justo e dona Carmen Sobrino 
Alonso, cónxugues en réxime de gananciais, don Ramón Fernández Justo, don 
Avelino Fernández  Vázquez, dona Ana María Fernández Fernández, don José 
Fernández  Fernández e dona Generosa Fernández Juste, representado polo seu 
cónxugue don Abraham Jacobo Otero Estevez e adquirente o concello de Ribadavia 
representado polo seu alcalde don Marcos Blanco Jorge; e escritura de permuta 
outorgada o día 1 de xuño de 2007, entre don Juventino Fernández Justo e don 
Marcos Blanco Jorge, alcalde do concello de Ribadavia. 
 
Non hai dereitos reais constituídos a favor das parcelas nin dereitos reais que graven 
as parcelas, nin dereitos reais constituídos en relación as mesmas. 

 
 
SEGUNDO-INSCRIBIR NO INVENTARIO DE BENS DO CONCELLO DE 

RIBADAVIA NO EPÍGRAFE I BENS INMOBLES, GRUPO A FINCAS URBANAS, 
NÚMERO DE ORDE 22, A SEGUINTE PARCELA: 

Situación: Rúa Álvaro Cunqueiro, segundo plano 
xeoreferenciado que se achega. 

Parcela destinada a vial público. Inclúese dentro do Solo 
Urbano Consolidado do núcleo urbano de Ribadavia. 

Conta cunha superficie de 1.910,18 m2, coa xeometría reflectida 
na documentación gráfica que se achega nos planos 6, 7 e 8 do 
presente Proxecto, e cos seguintes puntos xeoreferenciados: 



 

 X Y  X Y 

1 570619.7579 4681797.8240 14 570585.7910 4681751.0545

2 570620.9276 4681806.0930 15 570584.7026 4681740.9460

3 570624.2781 4681828.4802 16 570579.1246 4681736.2594

4 570627.3103 4681849.0324 17 570575.6928 4681734.4245

5 570629.1240 4681853.0335 18 570585.8860 4681726.2671

6 570631.0872 4681853.9628 19 570595.4749 4681734.3234

7 570616.0155 4681855.2645 20 570598.4095 4681739.4952

8 570609.0655 4681807.6540 21 570602.2281 4681745.3574

9 570608.1624 4681801.3747 22 570603.8901 4681748.0240

10 570602.8197 4681799.4705 23 570606.6786 4681755.0493

11 570594.9147 4681771.6292 24 570610.3915 4681764.4035

12 570590.8180 4681759.9832 25 570617.8198 4681789.4617

13 570588.8820 4681755.7995    

 

Propiedade: Concello de Ribadavia. 

Lindeiros: 

 Norte: Rúa Álvaro Cunqueiro. 

 Sur: Parcela catastral 0618323NG7801N0001OE, 
propiedade de don Leandro Santos García 
Losada e irmá. 

 Este: Parcela resultante 1, destinada a espazo libre – 
Campo da Feira, propiedade do Concello 
de Ribadavia. 

  Parcela resultante 3, dotacional, propiedade do 
Concello de Ribadavia para a súa cesión ó 
ó Sergas - Xunta de Galicia para a 
execución dun novo Centro de Saúde – 
Punto de Atención Continuada, PAC. 

 Oeste: Parcela resultante 4, destinada a espazo libre, 
propiedade do Concello de Ribadavia. 

  Parcela catastral 0618317NG7801N, Casa Cuartel 
da Garda Civil. 

 

 

 

 

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

 



 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE, PP, 
CXG  e RBC, fica aprobada por unanimidade dos presentes. 
 
 
6. MOCIÓN CXG PARA O ACONDICIONAMENTO E LIMPEZA DOS 

MONUMENTOS HISTÓRICO-RELIXIOSOS. 
 
O secretario lee o ditame da Comisión Informativa do seguinte teor literal: 
 
“1º Tendo en conta que cada vez visita máis xente o noso concello e visita entre outros 
os nosos monumentos que reflexan os diversos artes de construcción o longo dos 
séculos, 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 e o Ministerio a  través da súa 
Dirección Xeral de Patrimonio. 
En virtude do exposto, proponse ao Pleno do concello a adopción dos seguintes 
ACORDOS 
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 CXG, 
reservanse para o Pleno PSOE, PP e  RBC    fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).-Está ben explicada a moción, trátase de preservar e 
dar a coñecer o noso patrimonio. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O título nos parece ben, a intención tamén.Nos 
gostaría que fose máis concreta. É obvio que o valor histórico de Ribadavia se nutre de 
estes monumentos, algúns son propiedade do bispado e da Conferencia Episcopal, 
habería que sumala por dous motivos: algúns son propiedade da Igrexa, non se pode 
actuar sen o seu permiso e hai que ter o aval de que a inversión de diñeiro público vai a 
ser usada coordinadamente. Hai casos dunha gran inversión en catedrais e o uso público 
é dubidoso. Nestes monumentos hai intervencións menores a contagotas, ten que actuar 
o Estado e a Xunta de man do concello que ten que ser o dinamizador inicial.  Poucos 
sitios hai en Galicia de tanto valor arquitectónico como Ribadavia. A favor, Ribadavia 
merece que se concreten as cousas. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- A favor, nos parece positivo. Hai un estudo da 
Universidade de Santiago que acredita que a proporción de monumentos históricos por 



metro cadrado é maior en Ribadavia que no propio Santiago. É un tesouro que hai que 
coidar e mellorar. 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Imos a apoiar , estamos a favor de todo o que sexa 
poñer en valor o patrimonio de Ribadavia. 

Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE, PP, 
CXG  e RBC, fica aprobada por unanimidade dos presentes.” 
 
 
 
 
 
7. MOCION PP SOLICITANDO A REALIZACIÓN URXENTE DE DIFERENTES 

ACTUACIÓNS NAS REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NA 
LOCALIDADE DE SAMPAIO. 

 
 O ditame da Comisión Informativa de contas é do seguinte teor literal: 
“Nos últimos meses temos detectado e denunciado diferentes eivas nas redes de 
abastecemento de auga e saneamento de augas residuais na localidade de Sampaio. 
No caso da rede de abastecemento de auga para consumo humano presentamos xa, 
en dúas ocasións, unha moción pedindo que se acometa a reforma da rede de 
abastecemento na zona coñecida como O Castro, Esta petición veu derivada das 
continuas roturas na rede , e os conseguintes cortes de suministro , que sofren os 
veciños que habitan nesta zona da localidade de Sampaio. Obviamente a petición 
non era un capricho nin unha ocorrencia do grupo municipal do Partido Popular 
de Ribadavia  pois nas dúas ocasión nas que se presentou ( marzo e maio de 2018)  
foi aprobada por unanimidade; agora ben, a día de hoxe, medio ano despois de que 
se aprobase esta moción por primeira vez, o acordo segue sen executarse a aínda 
non se acometeu a obra de renovación da rede de abastecemento no  Castro, a 
pesar de que as tuberías que deberían substituir ás existentes a día de hoxe seguen 
amoreadas á beira da carretera e cubertas xa polas silveiras. 
Por outra banda, no que ten que ver coa rede de saneamento de augas residuais , 
existen dous verquidos que xa foron denunciados en diferentes ocasións polo noso 
grupo municipal pero que, a día de hoxe       seguen sen solución. Trátase do 
verquido no camiño do pendurado, a arqueta continúa sen tapa o que provoca, 
ademais dunha maior presenza do cheiro , un perigo para persoas e animais que 
anden pola zona xa que o burato comeza a estar camuflado entre as silveiras. 
Cómpre sinalar tamén , que no  caso do verquido na zona da coenga as augas 
residuais baixan por unha finca privada e temos constancia de que xa se ten 
comunicado esta cuestión ao concello non só polo noso grupo se non tamén por 
parte dos propietarios da finca en cuestión. 
 
1) Instar ao goberno municipal a acometer, de xeito inmediato , as obras de renovación 
da rede de abastecemento do Castro e as actuacións precisas para acabar cos verquidos 
de augas residuais do camiño do Pendurado e o camiño da Coenga, todos eles na 
localidade de Sampaio. 

 

 

 



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

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Esta moción é para que o pleno se pronuncie 
sobre o abastecemento en O Castro, que xa viu dúas veces a Pleno. As outras dúas 
cuestións do camiño do pendurado e da coenga ven por primeira vez. No pendurado hai 
unha arqueta sen tapa, o cheiro sae con moita intensidade, e está cuberto con maleza co 
cal pode ser perigoso. En a coenga hai un verquido importante que baixada pola 
calzada, agora baixa por unha finca privada. Os propietarios xa o denunciaron , o cheiro 
é moi desagradable. 

A actuación na rede de O Castro xa se aprobou en pleno dúas veces por unanimidade. 
Só se fixo unha reducción de presión, o problema dos veciños é o abastecemento. As 
roturas se suelen producir en inverno.As mangueiras seguen colocadas na estrada, 
pedimos que se execute xa a obra. Son actuacións totalmente necesarias. 

D Manuel  Vázquez López (CXG).- A favor, o noso grupo está a favor de todas as 
melloras de infraestruturas. 

D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- Vexo dúas problemáticas importantes, un problema 
medioambiental grave de verquidos e o suministro da auga. Hai un incumprimento 
municipal de dúas competencias básicas. Estas intervencións corren presa. 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Xa votamos a prol na  comisións e se ordenou ao 
secretario que lle dera traslado inmediato á empresa concesionaria.Chamei a xefa de 
servizo para que fora a revisar e faga a acometida en O Castro e se comprometeu a 
meter a acometida. Descoñezo se os verquidos están resoltos a data. A intención do 
goberno é solucionar os dous problemas.  
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE, PP, 
CXG  e RBC, fica aprobada por unanimidade dos presentes.” 
 
 

 
8. MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA CREE AS 

ESCOLAS DEPORTIVAS MUNINICIPAIS DE RIBADAVIA. 
 
O secretario lee o ditame da Comisión Informativa do seguinte teor literal: 
 

En febreiro de 2016 o noso grupo municipal presentou a ditame do Pleno unha Moción 
na que se pedía que o Concello de Ribadavia  creara as súas Escolas municipais de 
Deporte e se realizara a organización do propio servizo municipal de deportes. 

Esta Moción de Ribeiro en Común foi aprobada por unanimidade polo Pleno de 
Ribadavia. Mais a realidade foi que nunca se levou a cabo de forma directa polo 
Concello nin de maneira indirecta por parte dos clubs locais. 

Diciamos entón que “o Servizo Municipal de Deportes debe mellorar o seu deseño 
organizativo. Os traballadores/as técnicos do servizo deben ter un papel central. Este 
servizo debe xestionar un orzamento e uns recursos propios, isto non significa 



independencia dos demais servizos municipais, pero si unha autonomía que hoxe non 
dispón. Un dos obxectivos fundamentais a desenvolver por este Servizo debe ser o de 
potenciar o deporte en idade escolar, infantil e primaria. O deporte é unha das 
actividades máis importantes para a calidade de vida dunha persoa, pero cando 
falamos de unha persoa en formación como son os nenos e as nenas, esta 
importancia multiplicase por mil. A día de hoxe no noso Concello non existen escolas 
deportivas, e todo o peso e responsabilidade recae na iniciativa privada que, aínda 
que moi meritoria e digna de admirar non debera ter ese nivel de responsabilidade na 
formación deportiva dos e das nosas nenas. A realidade actual do Deporte en idade 
escolar. Debese potenciar o deporte de base en idade infantil. As nenas non deben ter 
un papel subalterno no deporte, debese activar e potenciar a súa presenza nas idades 
infantil e primaria. 

Nas idades infantís debese potenciar a diversidade no deporte, non focalizando a 
actividade nun só deporte. Buscar esa multiplicidade de deportes, mesmo buscando 
colaboración noutros concellos e entidades que dispoñan de instalacións para a 
práctica de outros deportes. Por exemplo, a piscina municipal da Cañiza ou o Club 
náutico de Castrelo de Miño. As actividades deportivas deben servir tamén para 
potenciar valores sociais e cívicos que enriquezan ao neno e a nena e lle axuden a 
desenvolverse como persoa. O noso Concello debe ser un actor principal nesta labor, e 
non un mero axente subvencionador de iniciativas e actividades privadas. Esta labor 
de subvención só ten sentido cando falamos de deportes de grande excepcionalidade 
técnica, que dificultaría o seu desenvolvemento docente. É importante recordar que 
no Concello de Ribadavia durante moitos anos existiron Escolas deportivas 
municipais”. 

 

 

 

 

Impulsar a práctica deportiva entre nenos e nenas de diferentes idades debe ser un 
obxectivo básico de calquera política deportiva municipal. O deporte é por si mesmo, un 
dos alicerces máis importantes da sociedade; por isto mesmo, está comprobado que 
promover o deporte desde a infancia non só favorece o desenvolvemento físico das 
persoas, senón que lles axuda a integrarse socialmente e a adquirir uns valores 
fundamentais para unha boa convivencia. 
 

As Escolas Deportivas Municipais deben ofrecer aos escolares a posibilidade de 
practicar diferentes modalidades deportivas en horario extraescolar, tanto nos seus 
propios centros educativos como nas distintas instalacións municipais. A día de hoxe no 
noso Concello non existen escolas deportivas, e todo o peso e responsabilidade recae na 
iniciativa privada que, aínda que moi meritoria e digna de admirar non debera ter ese 
nivel de responsabilidade na formación deportiva dos nenos e nenas. 
 

Desde Ribeiro en Común presentouse unha moción en febreiro de 2016 que foi 
aprobada polo pleno sen que se puideran facer os movementos oportunos para a 
creación e desenvolvemento das Escolas Municipais Deportivas de Ribadavia. 
Nestes momentos a situación de varias actividades deportivas con gran arraigo no noso 
concello están a pasar moitas dificultades ante a fata de medios humanos e materiais. Os 



diferentes clubs/entidades que ata agora véñanse facéndose cargo de os traballos 
necesarios para que os rapaces e rapazas do noso concello puideran practicar o seu 
deporte favorito non son capaces de continuar coa súa labor, abandonando dito traballo. 

Ribeiro en Común cremos que é este o momento máis propicio para a intervención 
pública municipal en defensa do deporte escolar e infantil, e esixe o cumprimento 
da moción aprobada en 2016 e se poña en marcha o procedemento necesario para 
crear as Escolas Deportivas Municipais no Concello de Ribadavia de maneira 
urxente. 

 

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 cree e desenvolva as Escolas Municipais 
Deportivas de Ribadavia, de maneira urxente e de acordo coa normativa vixente. 

 2.- Que o Concello de Ribadavia  elabore un Plan técnico do deporte en Ribadavia, 
seguindo o proposto na Moción aprobada no Pleno municipal ordinario de febreiro 
de 2016. 

 

 
 

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

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Recordar dúas cuestións ¿ por qué esta cuestión se 
presentou no seu día e agora se volve a presentar? Este grupo presentou unha moción en 
febreiro de 2016 , que foi aprobada, e no Consello Municipal  de Deportes foi 
implementado  e se convertiu nunha liña de subvencións e axudas directas a clubes que 
sustentaban as escolas de menores. A valoración foi moi positiva. Dinámicas alleas non 
axudan demasiado. 

As actividades deportivas son fundamentais para o desenrolo da persoa, o concello ten 
que actuar. As categorías inferiores son posibles, o concello o ten que tomar en serio. O 
concello ten máis recursos que os clubes que con gran esforzo sustentan as categorías 
inferiores. A sociedade de Ribadavia se ilusiona con este tipo de proxectos. Se transmite 
un valor de unidade se interven o concello. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- A favor, hai que fomentar esta iniciativa para 
contribuir ao desenrolo dos rapaces máis novos. Resaltar que o  Consello Municipal de 
Deportes funciona moi ben. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- A favor, creemos no modelo de Escolas 
Deportivas Municipais., o camiño é que vaia da man do concello.Nos xa o reflictimos 
no noso programa electoral, tamén se recollera no próximo programa electoral e se 
gobernamos impulsaremos ese modelo, o deporte a esa idade é moi importante no 
desenvolvemento futuro dos individuos. As escolas deportivas municipais evitan 
competencias por motivos puramente competitivos, o deporte a esas idades ten que 
inculcar outros valores.É e sempre foi unha aposta de este grupo. 



 

Alcalde.- Hai varias formas de colaborar polo concello para que o deporte sexa 
importante no concello. Houbo acordo no Consello Municipal de Deportes, é a fórmula 
que artellamos, unha colaboración mixta entre clubes e concello. No Consello 
Municipal de Deportes se vai a dar conta dun informe do técnico municipal cos 
problemas que se plantexan, hai imposibilidades legais, o concello non podería contratar 
aos monitores. As escolas deportivas xa as houbo antes de que gobernase o PP. Parece 
que se lle quere impoñer a forma aos clubes, algúns clubes non están de acordo, non 
quere renunciar a súa escola deportiva. Hai que contar cos clubes, non se pode doblar o 
servizo. Todos estabamos de acordo en que dous clubes se unieran, o concello ofrecía 
toda a colaboración, logo por cuestións alleas ao concello seguen por separado. Como 
espíritu estamos de acordo coa moción, me remito ao informe do técnico no Consello 
Municipal de Deportes. Me parece lícito que haxa clubes que non queiran escolas 
deportivas municipais. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Eu falo de deporte en idade escolar , non de 
deporte escolar; son conceptos distintos. 

Alcalde.- O sistema de actuación do concello de Ribadavia é similar ao dos demais 
concellos. Intentamos que o reparto das subvencións sexa xusto. 

 

 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Agradecer o voto a favor, ao goberno lle pido que se 
implemente o acordo.As imposibilidades legais en comparación con este ou con outros 
concello non me parece argumento. As administracións públicas poden facer convenios 
ou subcontratar, é moi distinto que outogar subvencións.Se pode mellorar o tecido 
deportivo, que é positivo para o nivel de poboación de Ribadavia.As imposibilidades 
legais dependen do entorno do Estado. Recordo o informe técnico no Consello 
Municipal de Deportes, hai moitos modelos e posibilidades. Sen chegar a plantexar a 
posibilidade de chegar a transformar o Centro Municipal de Deportes nun ente 
autónomo, porque se necesitarían moitos recursos. Hai que buscar vías e elexir un 
modelo. O alcalde dice que hai clubes a favor e en contra. Os clubes sempre trasladaron 
unha receptividade moi positiva a esta proposta. Nos sempre defendimos este modelo e 
convenceremos aos clubes que teñan dúbidas. Que se traballe cos clubes que queren 
categorías inferiores. E que o deporte non sexa só fútbol, balonman e baloncesto. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Todos os modelos son lexítimos, nos gusta o de 
Escola Deportiva  Municipal , creemos que é o idóneo. É a nosa aposta como grupo. O 
deporte en idade escolar debe estar en mans da administración pública. 
Alcalde.- Me remito ao concello municipal de deporte. Cando se fala cos clubes queren 
que os monitores sexan os seus técnicos, o que choca cunha oferta pública de  emprego. 
O concello no pavillón municipal de deportes oferta outros deportes. A ratio de 
abonados no pavillón é alta. 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE, PP, 
CXG  e RBC, fica aprobada por unanimidade dos presentes.” 
 
 



10.-MOCION RBC PARA QUE RIBADAVIA TEÑA UN CENTRO DE DÍA NO 
EDIFICIO DO CENTRO SOCIOCOMUNITARIO MANTENDO O ACTUAL 
CENTRO E AS SÚAS ACTIVIDADES. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

O grupo municipal de Ribeiro en Común fai unha nova proposta de Moción para 

dotar a Ribadavia e a nosa veciñanza dun servizo novo do que non dispón. 

Unha vez máis, vemos como un moi bo edificio con recursos importantes, neste 

caso de titularidade da Xunta, deixan espazo suficiente para que neste edificio 

público se acolla tamén un servizo moi demandado no noso municipio como é un 

novo Centro de Día para Ribadavia. Este edificio non pode ser ignorado por parte 

do goberno municipal, xa que as actividades alí desenvolvidas por parte do propio 

Centro da Xunta, Asociacións e tamén actividades de técnicos/as de servizos sociais 

do Concello, son compatibles coa instalación e ubicación dun Centro de Día para 

maiores. 

 Os Centros de Día son fundamentalmente centros para persoas maiores dependentes, 

análogos a unha residencia de maiores nos cales as persoas poden pasar o día neste 

centro pero sen durmir nel. 

Unha definición axeitada podería ser a de “instalacións especializadas na terceira idade, 

onde un equipo de profesionais ofrece servicios de prevención, tratamento e coidado das 

persoas maiores. As persoas maiores poden continuar nos seus domicilios habituais, non 

existindo unha desvinculación total co seu entorno, cando non se atopan evidentemente 

en situacións de dependencia total. Son un paso necesario para mellorar a calidade de 

vida, ralentizando síntomas propios da idade”. 

Noutros concellos do Ribeiro como Castrelo de Miño, Leiro ou Carballeda existen, 

dunha ou doutra maneira e en diferentes formatos, este tipo de Centros de Día. 

Ribadavia sendo a capital da comarca e o concello con máis habitantes non dispón 

de un Centro de Día. 

Neste momento, e superados os 3 anos de lexislatura, e a tan só 9 meses das vindeiras 

eleccións que renovarán o Pleno e os/as súas representantes cidadás,  reclamamos que 

esta proposta de Ribeiro en Común sexa levado a cabo, e non sexa instrumentalizada 

como propaganda electoral en Ribadavia, da mesma maneira que o foi o Centro de 

Saúde ou o novo Asilo. Xa que neste caso a realidade é que a súa xestión é moito máis 



factible e non debera ter escusa para que non fora realizada no que queda de lexislatura, 

pois o nivel de investimento sería moito menor respecto ás obras mencionadas. 

Ademais, estamos na época propicia porque agora se comezarán a elaborar os 

Orzamentos da Xunta, polo que Ribeiro en Común tamén reclamaremos este servizo 

para Ribadavia nos novos Orzamentos (2019) da Xunta de Galicia, e farémolo a través 

de deputadas e deputados de EN MAREA. 

 

Ribeiro en Común é consciente que o proxecto do novo Asilo en Ribadavia inclúe un 

Centro de Día, pero a realidade é que a súa execución vai para longo prazo, e dicir o 

contrario é mentirlle á cidadanía. Por iso, ademais de proxectar un novo Asilo con 

Centro de Día, proxecto que o noso grupo apoia, consideramos que no inmediato é 

deber de todos os e as representantes municipais, e fundamentalmente dos que se atopen 

en funcións de goberno actuar xa, sen máis dilación e escusa. Este é un servizo moi 

demandado que é moi factible de ofrecer, polo tanto non debera hipotecarse a súa 

existencia coa do novo Asilo do futuro. 

A cidadanía de hoxe e as persoas maiores de hoxe queren solucións para hoxe, non 

promesas lonxanas. 

 

 

 

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 as xestións pertinentes para que o Centro de 

Día sexa unha realidade como servizo novo para os e as ribadavienses. 

2. Reclamarlle á Xunta de Galicia como titular do edificio, a colaboración e 

execución deste proxecto e da posta en marcha do servizo integral (persoal 

incluído) para un Centro de Día en Ribadavia, necesariamente executado en 

colaboración e cooperación entre Concello e Xunta. 

3. Reclamarlle á Xunta a compatibilidade deste Centro de Día coa continuidade 

do actual Centro socio comunitario de Ribadavia e coas actividades que aquí se 

realizan actualmente. 

1) Que o Concello de Ribadavia, entre o departamento de Arquitectura e 
Servizos Sociais, realice o proxecto técnico do Centro de Día para ser 
presentado en Administracións superiores e conseguir a súa colaboración e 
participación: Xunta, Deputación e Administración Xeral do Estado. 

 

 

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

 

D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- É explícito o título da moción.Todos temos 
algún familiar ou coñecido que reclama este servizo, necesario para calquer 
sociedade. Hai tres concellos da comarca que teñen Centro de Dia. É un servizo 
necesario nunha sociedade avanzada. Conectamos a moción e o proxecto.Hai 
edificios que non son titularidade do concello e están infrautilizados.O chamado 
edificio dos xubilados na rúa Extramuros está en bo estado. Non só depende de que 
se aprobe a moción, ten que haber un traballo para que a  moción se cumpla, ten 
que haber receptividade da xunta.Non se pode usar o borrador do novo asilo como 
excusa.Houbo un convenio para un centro de día coa xunta do bipartito e non se 
executou. O proxecto do novo asilo vai para largo, non se vai a executar en dous 
anos.Me parece ben o novo asilo.Este centro de día podería estar en funcionamento 
en meses, os destinatarios de este servizo non esperan. 
 
D Manuel  Vázquez López (CXG).- Me parece unha boa iniciativa .Eu aposto polo 
novo asilo, hai que darlle un pulo para que se leve a cabo. O sistema de vida 
cambiou e se necesita este servizo. 
 
D César Manuel Fernández Gil ( PP).- É un servizo necesario e con demanda. O 
envellecemento da poboación é un feito. A favor. 
 



Dª Noelia Rodríguez Travieso (PSOE).- Habería que precisar se se trata só dun 
centro de maiores , ou para enfermos de alzheimer e demencias senís. Dependendo 
de dita cuestión se necesitaría un tipo de edificio ou outro. En Ribadavia hai 
empadroadas mil catrocentos corenta persoas de máis de sesenta e cinco anos; hai 
cen casos diagnosticados e rexistrados  con demencias senís. Hai que facer un 
estudo das condicións esixidas, na normativa de aplicación publicada no Diario 
Oficial de Galicia de xuño de 2018, nos requisitos esixidos, sen entrar noutras 
cuestións urbanísticas, se establece que os centros deben estar en edificios para ese 
uso exclusivo. Este requisito bota para atrás a moción. A moción non se refire a un 
edificio de uso exclusivo, se fala de manter as demais actividades. O novo asilo si 
reunirá todos os requisitos esixidos. Ante esa dúbida da aptitude do edificio por ter 
que ser para uso exclusivo, o que non se cumpre, nos imos abster. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- O edificio ten que cumprir a normativa, 
damos iso por suposto, que o edificio cumpre a normativa. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Agradecer o tono positivo do debate.Os técnicos 
de servizos sociais ten que facer o proxecto coas arquitectas. A xunta é a titular do 
edificio e quen ten a competencia. Que os técnicos lle dean corpo ao proxecto, o 
discriminatorio é buscar excusas para non solicitar o servizo. O de uso exclusivo é 
relativo , e hai maneras de relativizarlo. A vontade é o que bota para atrás os 
proxectos. Agradecer aos que van a votar a favor, e que este goberno ou o novo , 
tras as eleccións, poña en marcha o servizo. 
 
Alcalde.- Sen ánimo de ningún diga que non hai vontade, a moción está feita a 
favor da veciñanza, pero a concelleira entrou nunha cuestión técnica que faría a 
proposta inviable. No Centro Sociocomunitario hai outros servizos, non nos gusta 
engañar a xente con promesas que non se poden facer. Vostede ten a súa visión, 
nos a nosa. Non somos os titulares do edificio. Me sorprende o que dice o PP. Nos 
temos toda a vontade, quedan nove meses de moito traballo. No tema do asilo se 
avanzou moito, a financiación está avanzada, e o tema da cata arqueolóxica. Non 
entro na necesidade do servizo de centro de día,nos abstemos pola cuestión do uso 
exclusivo. Concordo con que os técnicos de servizos sociais son estupendos, nos 
fixemos o servizo. 
 
As oito horas e vinte minutos se incorpora o concelleiro do BNG don Xacobe 
García Soto. 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol  PP, CXG 
 e RBC, abstención PSOE e BNG fica aprobada.” 
 
 
 
11.-FIXACIÓN FESTIVOS LOCAIS 2019.. 
 
 
O secretario lee a proposta de acordo  do seguinte teor literal: 
 
“-Propoñer , previa consulta con Establecementos Asociados do Ribeiro,  como festivos 
locais para o calendario laboral do  ano 2019 , consonte ao disposto no artigo 37.2 do 



Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores e artigo 46 do Real Decreto 2001/1983, 
os días 5 de marzo e    9 de setembro . 
 
-Dar traslado do presente acordo á Subdirección Xeral de Relacións Laborais da 
Consellería de Economía, Emprego e Industria.” 
 
Alcalde.- A explicación da proposta é sinxela, o día cinco de marzo porque se respecta 
un acordo plenario , e o nove de setembro,porque hai un acordo maioritario, e a 
asociación de comerciantes maioritaria respostou positivamente. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Facer fincapé en que a proposta do ano pasado foi 
puntual.Para manter o consenso apoio a proposta do goberno. Que os que pediron o m 
artes de carnaval se involucren para que se vexa que o pobo pode recuperar ese dia. 
D  Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O noso grupo manifestou en comisións informativas 
, en coherencia coa proposta plenaria anterior de RBC, que estabamos de acordo en 
recuperar o martes de entroido. O día do Portal cae en domingo, cae ven que o festivo 
pase ao luns. O concello e a sociedade neste tema dos festivos deben camiñar xuntos. 
 
D Xacobe Garcia Soto (BNG).- O pleno tivo a oportunidade de oir aos veciños durante 
o último ano, os veciños e os comerciantes manifestan a vontade de recuperar o martes 
de entroido e o dïa do Portal , e o que demanda a sociedade. O goberno ten que axudar a 
recuperar o martes de entroido co peso que merece. A administración ten a 
responsabilidade de artellar actividades para o martes de entroido. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- De acordo coa proposta que se formulou, aos 
veciños lles parece unha proposta razoable. Moitos pais con fillos están de acordo, 
porque permite conciliar ao ser festivo escolar. 
 
Alcalde.- Á sociedade tamén  hai que  pedirlle cousas e reivindicarlle. Hai comerciantes 
que dicen que é moito poñer dous días festivos. 
D Celso Sotelo Barroso (PP).- Ata hai vinte anos o festivo sempre era o día nove. 
 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE, PP, 
CXG ,BNG e RBC, fica aprobada por unanimidade . 
 
 
12.-DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDADE DE TRABALLADOR 
MUNICIPAL 
 
Visto o escrito presentado por don Juan José de la Fuente Iglesias , con rexistro de 
entrada no concello 4380 de 26 de setembro de 2018 no que  

Expón: 



“ Como membro do GES de este concello e tendo que tomar unha decisión acerca de 
aceptar ou non aceptar unha oferta de traballo para formar parte da bolsa de emprego da 
empresa privada Consultoría Natutecnia SL” 

Solicita: 

“A declaración de compatibilidade para optar ó posto de traballo seguinte: 

Bombeiro conductor nos parques comarcais xestionados pola empresa Consultoría 
Natutecnia SL 

As funcións son as relacionadas coa Extinción de incendios e salvamento. 

A contratación da empresa cara a miña persoa sería para cubrir baixas. 

O ámbito territorial dos parques xestionados pola empresa Consultoría Natutecnia  
non coincide co ámbito territorial  do GES de Ribadavia, xa que pertencen a outras 
provincias galegas: A Coruña e Lugo. 

A compatibilidade horaria sería posible se   interferir no horario GES de Ribadavia. 

Non hai interferencias na prestación do servizo entre o posto actual e ao que opto. 

 

Visto o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais: 

Artigo 50 “ Corresponden ao pleno, unha vez constituido conforme ao disposto na 
lexislación electoral , as seguintes atribucións: 

9) A autorización ou denegación de compatibilidade do persoal ao servizo da entidade 
local, para un segundo posto de traballo ou actividade no sector público , así como 
resolución  motivada recoñecendo a compatibilidade ou incompatibilidade do citado 
persoal para o exercicio de actividades da entidade local, a que se refiren os artigo 9 e 
14 da Lei 53/1984 de incompatibilidades do persoal ao servizo das entidades públicas.” 

Vista a Lei 53/1984 de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións 
Públicas: 

Artigo 2.1 A  presente lei será de aplicación a: 

c) o persoal ao servizo das Corporacións Locais. 

2 No ámbito delimitado no apartado anterior entenderase incluido todo o persoal, 
calquera que sexa a natureza xuridica da relación de emprego. 

Artigo 14 O exercicio de actividades profesionais, laborales, mercantís ou industriais 
fóra das administracións públicas requerirá o previo recoñecemento de 
compatibilidade. 

 



Vista a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 21 de novembro de 
2001 , cuxo fundamento de dereito terceiro establece que na Exposición de  Motivos da 
Lei razóase ao respecto do exercicio da actividade privada que é admisible sempre que 
non menoscabe o estrito cumprimento dos seus deberes o comprometa a 
imparcialidade ou independencia” 

 

 

PROPOÑO: 

 

-Recoñecer a compatibilidade a don Juan José de la Fuente Iglesias para exercer unha 
actividade privada ao servizo da empresa Consultoría Natutecnia SL , sempre e cando 
non menoscabe o estrito cumprimento do horario GES de Ribadavia. 

Alcalde .- Legalmente o temos que acordar. A lei o permite. 

D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- Está no seu dereito laboral. 

D Ricardo González Amaro (PSOE).- É cumprindo o seu horario e as súas obrigas. 

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

13 Moción do grupo municipal do Partido Popular de Ribadavia solicitando a 
realización urxente de actuacións de reforzo, aseguramento e consolidación da Ponte 
Medieval da Veronza e o seu entorno. 

En decembro de 2017, a borrasca Ana provocaba danos importantes na estrutura da ponte 
medieval da veronza.Daquela levouse a cabo unha actuación urxente para evitar novos 
arrastres de pedras cara ao río Avia, agardando a unha posterior actuación integral de 
reconstrucción e reforzo da ponte medieval. 

Esta actuación definitiva de reconstrucción e reforzo da ponte aínda non se  levou a cabo e 
achégase novamente o inverno.Coa chegada do inverno poden volver a aparecer borrascas 
da magnitude de Ana que, unidas ao estado do río Maquians tras os lumes do pasado outubro 
de 2017 tal e como se nos relatou nas pasadas comisións informativas , poden provocar 
novos desperfectos na ponte medieval da veronza. e isto pode supoñer un importante risco 
para a integridade da ponte. 

Dende o grupo municipal do Partido Popular de Ribadavia consideramos que se debe levar a 
cabo de xeito inmediato unha actuación preventiva, á vista da época do ano que ven por 
diante, coa finalidade de reforzar , asegurar e consolidar a ponte medieval da veronza e o seu 
entorno. 

Por todo o anteriormente exposto o grupo municipal do Partido Popular de Ribadavia somete 
á consideración do pleno municipal a adopción do seguinte acordo: 



1)Instar ao goberno municipal a acometer , de  xeito inmediato, unha actuación urxente na 
ponte medieval da Veronza e no seu entorno coa finalidade de reforzar, asegurar e consolidar 
a estrutura da ponte para evitar posibles afectacións derivadas da chegada do inverno e a 
aparición de posibles aumentos desmedidos de caudal  nos ríos Avia e Maquians. 

 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Defendo a urxencia e entro no fondo. Na 
Comisión Informativa de obras se falou de inxectar 16 m3 de formigón na estrada pola 
virulencia na baixada do Maquians e do Avia. Cumpre levar a cabo unha actuación de 
aseguramento para reforzar a ponte. 
 
A urxencia fica aprobada por unanimidade. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Me parece unha boa iniciativa , convendría que o 
alcalde comente a situación de arranxo da ponte. Habería que ir a solucionar o tema 
principal, recuperar o caudal inicial do río, volver o río o seu cauce natural. 
 
D Brais Fidalgo Martinez (RBC).- Os argumentos son convincentes.É unha proposta de 
prevención, e unha proposta en positivo e necesaria.O lóxico é que todas as 
administracións involucradas se implicasen urxentemente .Que se fagan as xestións para 
que no próximo inverno a ponte esté totalmente recuperada. 
 
D  Xacobe García Soto (PSOE ).- A intencionalidade da moción é boa, que non se 
repita o desastre do ano pasado. É certo que a recuperación total da ponte suporía un 
gran coste, pero hai que tomar medidas de prevención. A favor. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE ).- Como se soe decir as cousas de pazo van despazo. 
O concello de Ribadavia o doce de febreiro dirixiu un escrito a Patrimonio para fixar os 
termos da rehabilitación da ponte, houbo un compromiso pola Dirección Xeral de 
Patrimonio de redactar o proxecto. O día vinte e tres de xullo se dirixiu un escrito a 
Patrimonio recordandolle o compromiso acadado. Estamos de acordo coa moción, 
Patrimonio e a Confederación Hidrográfica son organismos moi lentos. Con esta 
moción se volvera a recordar o tema a Patrimonio.Se vai a facer unha revisión polos 
técnicos municipais, nesa ponte non se pode actuar sen permiso de Patrimonio e da 
Confederación Hidrográfica. 
Alcalde.- Ao novo presidente da Confederación Hidrográfica se lle dará traslado de que 
o río ten que ir polo seu cauce natural. O goberno central vai a aprobar axudas para os 
concellos que foron asolados polos incendios, vai ter importancia para esta cuestión. A 
Dirección Xeral de Patrimonio xa é hora de que teña un proxecto riba da mesa, hai o 
concello non pode actuar sen o permiso de Patrimonio. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Agradecer os votos favorables, non pedimos unha 
actuación global , senón unha valoración dos técnicos e actuación preventiva. 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE, PP, 
CXG ,BNG e RBC, fica aprobada por unanimidade . 
 
 
 
 



14 MOCIÓN PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA APOIE A 
INICIATIVA DA COMISIÓN DE VECIÑOS DE FRANCELOS POR UN 
SERVIZO ELÉCTRICO DE CALIDADE. 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
No día de hoxe, todos os grupos municipais do Concello de Ribadavia vimos de recibir 
un escrito por parte da “Comisión Veciños de FRANCELOS por un Servizo Eléctrico 
de Calidade”. 
O escrito menciona o último corte no subministro eléctrico que se produciu na 
localidade de Francelos, o pasado 8 de setembro, durante máis de 7 horas (desde arredor 
das 18.00hh ata perto das 2.00hh). 
Pero esta reivindicación non está causada por este episodio que provocou numerosas 
perdidas e inconvenientes, senón que esta é unha problemática que se repite no tempo. 
Son numerosos os cortes de subministro de luz todos os anos, así repítense con 
demasiada frecuencia cortes de luz de menor duración, e chegándose neste 2018 a 
producir dous cortes de máis de 8 horas durante o mes de febreiro, tal e como explica e 
recolle o escrito veciñal. 
A resposta das empresas eléctricas diante deste agravio é o silencio, ignorando ditas 
reclamacións de comsumidores/as e veciñanza. 
Esta problemática non é allea a outros concellos galegos e mesmo noutros núcleos e 
municipios de Ribadavia e da comarca do Ribeiro. 
Fronte a esta realidade, os gobernos miran para outro lado mentres a luz segue subindo 
na factura do consumidor. As empresas soben beneficios, pero o investimento e a 
renovación da rede eléctrica obsoleta nunca se produce, orixinándose episodios inxustos 
coma os denunciados por este grupo veciñal de Francelos. 
Para maior gravidade Ribadavia, O Ribeiro e a meirande parte de Galicia sustentan 
infraestruturas eléctricas e son xeradores de enerxía e produción eléctrica, sen que isto 
se corresponda co beneficio no seu consumo, senón ao revés. 
Os gobernos deben obrigar a ditas empresas a investir na rede eléctrica e a cumprir os 
seus contratos, de non facelo, entón deben abrir expedientes sancionadores que obriguen 
ás empresas a cumprir cos usuarios/as da súa rede. 
  
Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 

1. Que desde o Concello de Ribadavia se apoie esta reivindicación xurdida dun 
grupo de veciños en Francelos, recollida en dito escrito. Traballando desde 
a institución municipal, dentro das cativas competencias, tamén para 
conseguir un Servizo Eléctrico de Calidade. 

2. Que desde o Concello de Ribadavia se poña a disposición destas 
reclamacións xustas todos os nosos recursos e competencias na materia que 
favorezan ditas reivindicacións. 

3. Darlle traslado ás áreas responsables da Xunta de Galicia do apoio e 
implicación do Concello de Ribadavia nesta problemática. 

4. Darlle traslado ao Parlamento de Galicia e a todos os grupos alí 
representados desta reivindicación veciñal de Francelos e do apoio 
municipal. 

5. Que o Concello de Ribadavia realice, directa ou indirectamente, unha 
auditoría técnica da rede e do servizo eléctrico en todo o noso municipio, 



para darlle traslado á Xunta e ao Goberno do Estado das melloras 
necesarias. 
 

Alcalde.- Lle dí traslado da cuestión aos grupos. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Vostede non trasladou nada, o fotocopiou e o meteu 
no  caixón. 

Alcalde.- O trasladei porque eu quixen. 

 

D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).-Vou a dar traslado da secuencia de feitos. No caxetín 
dos grupos estaba hoxe o escrito veciñal que chegou fai tempo. O escrito chega sen máis 
explicacións. Non houbo oficio,unha fotocopia no caixón. É día de pleno, por iso 
presentamos unha moción,para que o pleno se posicione sobre unha cuestíón que é 
xusta e necesaria. Ademais do apoio social , o concello ten que apoiar esta 
reivindicación. Poñer a disposición os recursos que o concello poida ter, dar traslado a 
Consumo da Xunta e ao Parlamento. Que se realice unha auditoría do servizo eléctrico 
en todo o municipio. 

 

A urxencia fica aprobada por unanimidade. 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- A moción pode ser positiva, houbo boa intención do 
goberno ao dar traslado do escrito aos grupos. A intención do goberno e de todos os 
concelleiros e solventar o problema. A proposta é razoable. 

D Xacobe García  Soto (BNG).- Gas Natural é unha empresa catalana, coas eléctricas 
coa Igrexa temos topado. É unha rede dun embalse de eiquí alado, sufrimos o embalse e 
o mal servizo. Respecto ao punto cinco, non considero que o concello teña que facer 
unha auditoría, esixirlle a empresa e a Rede Eléctrica Española que faga un informe do 
estado da rede. Pedirlle explicacións ao que se beneficia cos lucros. O embalse da máis 
problemas que beneficios. Apoiar aos veciños na súa reclamación ante Consumo e ante 
a propia empresa. E facer forza ante outras administracións. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Vendo o escrito dos veciños e a moción, estamos 
de acordo. Estamos ao lado dos veciños de Francelos. 

 

D Ricardo González  Amaro (PSOE).- Xa falouse o tema con Industria, hai uns ratios 
fixados que se falta a luz nese espazo de tempo se pode reclamar danos e prexuízos. 
Industria vai a darlle traslado á empresa, requerir para que a liña esté en perfecto estado. 



Non se pode estar sete horas sen luz. O concello apoia aos veciños en todo o que se 
poida. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- O problema está nas subcontratas, eu tiven un 
problema con Telefónica, e as subcontratas.  Neste caso pasa un pouco o mesmo. Os 
parlamentarios e conselleiros que ten a comarca poderían axudar neste tema. 

D Xacobe García Soto (BNG).- As empresas deben cumprir uns mínimos estandares de 
calidade. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Eu estou sempre para axudar en todo o que se 
poida. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Agradecer o tono constructivo do debate.Aceptamos 
a engadega do BNG  , pasaría a ser a proposta:” que o concello de Ribadavia, reclame 
directa ou indirectamente, unha auditoria técnica da rede” 

Alcalde.- Nos non podemos facer unha auditoría técnica da rede, é dunha empresa 
privada.Nin podemos entrar sequera nos sitios sen permiso. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O servizo técnico do concello pode detectar averías 
provintes da rede. 

Alcalde .- Os maiores problemas están dentro dos transformadores .É lóxico que  cando 
os veciños acoden ao concello, os veciños teñen que ter claro que as reclamacións dos 
usuarios cheguen a empresa para facer máis forza , para que non volva a ocurrir. Non se 
pode admitir que se esté sete horas sen servizo. 

Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE, PP, 
CXG ,BNG e RBC, fica aprobada por unanimidade . 
 
15 CAMBIO DE REPRESENTANTE MUNICIPAL NA MANCOMUNIDADE 
TURÍSTICA 

-Tomar coñecemento da renuncia presentada por don Xacobe García Soto e nomear 
como representante do concello de Ribadavia na Mancomunidade Turística dos 
concellos de Carballiño, Ribadavia, Boborás e Leiro ao concelleiro don Brais Fidalgo 
Martínez. 
 
  

16.-ROGOS E PREGUNTAS. 
 D Manuel Vázquez López manifesta que certas inquietudes dos veciños trasladadas aos 
concelleiros competentes foron atendidas. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Que se corrixa a situación que se producía co 
nomeamento como representante na Mancomunidade Turística en outros aspectos en 
que pase o mesmo.  
Que se teñan en conta os rogos dos plenos a nteriores que non foron atendidos. 
O servizo de lixo non actúa o fin de semana en moitas zonas que se corrixa. 



Que se poña unha solución na zona da Porta Nova , que se implemente o aparcamento  
para residentes e que se permita o paso do camión de recollida de lixo da Deputación. 
 
Pido celeridade na xestión do Plan Xeral e que se informe da situación. 
 
Alcalde.- Tomo nota dos rogos. 
No relativo ao Plan Xeral , o traballo do concello está feito; o Ministerio de Fomento 
pide un informe sobre o impacto de ruídos, cando xa tiña informado favorablemente o 
Plan Xeral. Hai que facer un novo informe e remitilo a Fomento. Se está traballando no 
informe, co Ministerio de Fomento hai unha boa sintonia. 
 
D Xacobe Garcia Soto (BNG).- Na saída da Quinza hai unha acumulación de coches e 
de camións bastante alta, que se lle de traslado ao  Ministerio de Fomento para que 
prohiba o aparcamento ou que se poña un espello. 
Solicito unha xuntanza do Padroado de Prexigueiro , o plan xeral non imposibilita o 
avance nesa área. 
Solicito que se gaste a parte do orzamento municipal prevista para promoción 
económica e emprego. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Que se solicite a Deputación Provincial a limpeza 
de contenedores. 
Alcalde.- Pediría a todos os grupos que de forma interna se debata o cambio de horario 
dos plenos para permitir a asistencia do concelleiro do BNG 
 
 
 
 E sendo as nove  horas e corenta e cinco  minutos, e non habendo máis asuntos que 
tratar ,o Sr Alcalde levanta a sesión do que como secretario extendo a presente acta. 
 
 
 
  ALCALDE                                       SECRETARIO 
 

 


