
 
SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 28  DE MARZO DE 
2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e cinco   minutos    do 
día vinte e oito       de marzo de 2018, reúnese en sesión ordinaria e, en primeira 
convocatoria, o Concello Pleno baixo a presidencia do sr Alcalde-presidente , coa 
asistencia dos Sres/as concelleiros e concelleiras que a continuación se indican, actuando 
como secretario Francisco Fernández Castro. 
 
ALCALDE- PRESIDENTE 
D José Ignacio Gómez Pérez ( PSOE) 
 
 
CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS 
 
 
D RICARDO GONZÁLEZ AMARO (PSOE) 
 
Dª MARÍA LÓPEZ TOUZA ( PSOE) 
 
D JAVIER IGLESIAS SENDÍN ( PSOE) 
 
Dª NOELIA RODRÍGUEZ TRAVIESO ( PSOE ) 
 
D CÉSAR MANUEL FERNÁNDEZ GIL (PP) 
 
D CELSO SOTELO BARROSO (PP) 
 
D MIGUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ (PP) 
 
Dª CLARA LOEDA SOTO (PP) 
 
Dª MARÍA LUZ EXPÓSITO PÉREZ (PP) 
 
D MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ (PP) 
 
D  XACOBE GARCÍA SOTO (BNG) 
 
D BRAIS FIDALGO MARTÍNEZ ( RIBEIRO EN COMÚN) 
 
Secretario: Francisco Fernández Castro. 
 
Interventor.- D Vicente Soto Rodríguez. 
 
Alcalde.- Bos días a todos e a todas, ao público presente e ao que nos segue pola páxina 
web.Darlle especialmente a benvida ao concelleiro don Manuel Vázqúez López, benvida 



que fago extensiva por parte de toda a Corporación. 
 
1. APROBACION, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA ULTIMA 

SESION CELEBRADA, QUE FOI  A DO 22 DE FEBREIRO  (ORDINARIA). 
 
 
Fica aprobada por unanimidade. 
 
2. DACION DE CONTA DE: A)DAS RESOLUCIONS DA ALCALDIA, 

SEGUNDO O EXPEDIENTE QUE SE ACHA NA SESION. 
 
 
De acordo co establecido no artigo 42 do RD 2568/1986, do 28 de novembro polo que 
se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Corporacións Locais, e o artigo 22.2 a) da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases 
do Réxime Local, o Concello Pleno queda enterado das resolucións da Alcaldía ditadas 
dende a sesión anterior , e que de seguido se relacionan: 
 
Do 22 de novembro do 2017; unha, sobre imposición sanción. 
 
Do 05 de xaneiro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 10 de xaneiro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 15 de xaneiro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 30 de xaneiro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 13 de febreiro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 14 de febreiro; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 15 de febreiro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de febreiro; nove;  unha, sobre alta no Padrón Habitantes; dúas, sobre  recurso  
contra providencia contrinximento;  unha, sobre bonificación IVTM; unha, sobre 
concesión servizo xantar na casa; unha, sobre tramitación expte. RIB/N/158/17; unha, 
sobre concesión vacacións; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 19 de febreiro; oito;  catro, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre devolución 
documentación; unha, sobre enterramento; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 20 de febreiro, catro; unha, sobre retirada vertedoiro; unha, sobre concesión axuda 
emerxencia social municipal; unha, sobre eficacia comunicación previa obra;  unha, 
sobre aboamentos. 
 
Do 21 de febreiro; cinco; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre concesión 
prórroga eficacia comunicación previa obra; unha, sobre eficacia comunicación previa 
obra; unha, sobre aboamentos. 
 



Do 22 de febreiro catro; unha, sobre desestimación recurso; unha, sobre enterramento; 
unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre concesión vacacións.   
 
Do 26 de febreiro, cinco; unha, sobre propiedade camiño; unha, sobre aprobación 
Ordenanza limpeza soares; unha, sobre enterramento; unha; sobre baixa débedas 
pendentes; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 27 de febreiro, catro;  unha, sobre denegación vacacións; unha, sobre enterramento; 
unha, sobre ocupación vía pública; unha, sobre aboamentos.                                                                          
 
Do 28 de febreiro, cinco; unha, sobre aprobación liquidación  presuposto municipal;  
unha, sobre contrato laboral; unha, sobre expedición tarxeta accesibilidade; unha, sobre 
enterramento; unha, sobre eficacia comunicación previa obra. 
 
Do 01 de marzo; cinco; unha, sobre aprobación Regulamento uso instalacións 
deportivas; unha, sobre adxudicación posto en Pza. Abastos; unha, sobre enterramento; 
unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos.                                                      
 
Do 02 de marzo;  catro;  unha sobre requirimento por vertedoiro; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra: dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 05 de marzo; once; cinco, sobre fraccionamento débeda tributaria;  tres; sobre 
bonificación IVTM; unha, sobre ocupación vía pública; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 06 de marzo, once; sete, sobre altas no Padrón Habitantes;unha, sobre exención 
IVTM; unha, sobre liquidación taxa servizo ext. Incendios e outros;  unha, sobre 
eficacia comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 07 de marzo, dez; unha, sobre exención IVTM; unha, sobre bonificación IVTM; 
seis; sobre limpeza de fincas; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, 
sobre aboamentos. 
 
Do 08 de marzo; sete;  unha, sobre alta no Padrón Habitantes; dúas, sobre baixa na taxa 
servizo recollida lixo; unha, sobre bonificación IVTM; unha, sobre prórroga contrato; 
unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 09 de marzo; sete; dúas, sobre altas no Padrón habitantes, tres, sobre bonificación 
IVTM; dúas , sobre aboamentos. 
 
Do 12 de marzo; sete; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre bonificación 
IVTM; dúas, sobre baixa na taxa rede sumidoiros; unha, sobre enterramento; unha, 
sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 13 de marzo; tres; dúas; sobre liquidación taxa servixo ext. incendios e outros; unha, 
sobre aboamentos. 
 
Do 14 de marzo; tres, unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre ocupación dominio 
público; unha, sobre aboamentos. 
 



Do 15 de marzo; nove; catro, sobre altas no Padrón habitantes; dúas, sobre bonificación 
IVTM; dúas, sobre fraccionamento débeda; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de marzo;  sete; catro, sobre limpeza fincas; unha, sobre desestimento licenza 
actividade; unha, sobre enterramento; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 19 de marzo; tres; unha, sobre delegación competencia, unha sobre concesión 
asuntos propios; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 20 de marzo; tres; unha, sobre fraccionamento débeda; unha, sobre liquidación taxa 
servizo ext. Incendios e outros; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 21 de marzo;tres;  unha, sobre alta no Padrón habitantes unha, sobre concesión 
servizo xantar na casa; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 22 de marzo, unha, sobre enterramento. 
 
Do 23 de marzo; dúas; unha, sobre concesión tarxeda accesibilidade; unha, sobre  
concesión servizo xantar na casa. 
 
Do 26 de marzo; seis; tres, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre incoación 
expte. declaración de ineficacia da comunicación previa; unha, sobre neterramento; 
unha, sobre eficacia comunicación previa obra. 
 
 
 
3.-INSCRIPCIÓN  NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAL, SE PROCEDE, 
DE PARCELA DESTINADA A ESPAZO LIBRE-BAIXO CEMITERIO, 
SITUADA NO CAMPO DA FEIRA. 
 
O ditame da Comisión Informativa é do seguinte teor 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. 
 
Alcalde.- É para correxir algunhas deficiencias para a inscrición no Rexistro. 
 
D Manuel Vázquez López ( CXG).- Non hai lugar ao debate. 
 
D Brais Fidalgo  Martínez ( RBC).-  O noso voto é a favor,   rogo que se fagan ben as 
cousas e que o goberno intermedie ante a Xunta para que se faga axiña o Centro de 



saúde, as escrituras iniciais son do ano 2006. Máis que intercambiar críticas entre 
administracións, desexamos que non se venda nunhas eleccións algo como feito e 
que o traballo como administración non está feita. A nosa posición é público e 
notorio é a favor.Lle urxe a Ribadavia e a toda a comarca.Se o tema vai para longo o 
mellor é que se diga públicamente. 
 
D Xacobe García Soto ( BNG).- É un paso que chega tarde, se tivo que dar fai dúas 
lexislaturas.Desgraciadamente penso que vai a ir para largo.Como beneficiaría aos 
ribadavienses estamos a favor. 
 
D César Manuel Fernández Gil ( PP).- A favor. Cando algo está feito non fai falta 
dar máis pasos. Se dixo que todos os pasos estaban dados, entón non faría falta o 
acordo de  hoxe. Na Xunta de goberno de 3 de abril de 2017 se aprobou o proxecto 
de agregación e segregación das parcelas do Centro de saúde, se dixo que estaba todo 
feito; na xunta de goberno de 5 de marzo de 2018 hai un novo proxecto de  
agregación e segregación , entón non estaba todo feito. 
? Por qué se dixo que estaba todo  feito e logo non estaba? ¿ Agora xa está todo feito 
ou quedan máis pasos? Se culpa a outra administración de non ter feito a obra, 
habería que dar unha explicación, mesmo á cidadanía. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Agradecer o voto a favor. Comparto a 
intervención do voceiro de RBC, o máis importante non é o edificio , é a prestación 
do servizo. Se quería que aportasen o psicólogo de planificación familiar. O 
importante é que haxa máis especialidades e máis profesionais no PAC. O edificio é 
igual, o importante é o recurso sanitario non onde se preste. 
 
D César Manuel Fernández Gil ( PP).- Se fala de outra cousa para non falar do que 
falamos hoxe. Durante once anos enganouse á xente de Ribadavia, decían dous 
alcaldes que todo estaba feito e que a culpa de non facer a obra era da Xunta. Entón 
non faría falla o acordo de hoxe.Durante once anos se enganou aos veciños, o que 
implicaría a asunción de responsabilidades e dar explicacións. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Engadiría a palabra demagoxia, houbera estado 
orzamentado ou adxudicado, se houbera verdadera intencionalidade. O de hoxe é un 
trámite administrativo que se podía facer en calquera momento. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Xa estivo orzamentado. 
 
Alcalde.- Cando se empezou cos reproches de que non tiñamos documentación 
entregada a Xunta foi no ano 2015, claro que a Consellería xa tiña a 
documentación.Foi a Xunta a que tratou de desviar a atención para encubrir a súa 
incompetencia. A que dixo que había que modificar o emprazamento foi a Xunta, a 
que obligou a buscar outro emprazamento foi a Xunta. O concello comprou terrreos, 
modificou as normas subsidiarias de planeamento municipal, fixo agregacións e 
segregacións, etcétera... O concello fixo moitas cousas, a xunta nada. 
A xunta fixo un concurso de proxectos, ¿ cómo o fixo se non tiñamos terreos? 
Comparto cos outros grupos municipais a preocupación porque isto vai para largo, 
que a xunta  non cumpra.Vostede que está na xunta o podería facer. 
 
D César Manuel Fernández Gil ( PP).- Eu non estou na Xunta. 



 
Alcalde.- Vostede sustenta á Xunta co seu voto ¿ Vai ser quen de implementar a 
partida orzamentaria? O señor Feijóo é o que non minte, no ano 2012 anunciou a 
construcción de quince centros de saúde, só se fixo un; fixeron unha lei para 
desmantelar a sanidade da provincia. Nos ven decindo que mentimos, fai seis anos 
Feijoo falaba de quince centros de saúde, incluído o de Ribadavia ¿ onde están? 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Para licitar unha obra hai que ter os terreos. 
 
Alcalde.- Xa verá como hai outra excusa, que están mal os viais, a cartografía, 
etcétera hai que ter vontade de facelo. 
 
O único Centro de saúde que ía a abrir, está en Ourense e non pudo abrir porque non 
tiña licenza municipal. Resolveremos o seguinte problema que plantexe a Xunta, 
queren facer o Centro de saúde cando haxa alcalde do PP e, iso non vai a pasar. 
 
 Sometido a votación é aprobado por unanimidade. 
 
 
 
 
 
4.- INSCRIPCIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAL, SE PROCEDE, 
DE PARCELA DESTINADA A ESPAZO LIBRE-CAMPO DA FEIRA, 
SITUACIÓN RÚA ALVARO CUNQUEIRO ESQUINA CO CAMIÑO DA 
BARCA. 
O ditame da Comisión Informativa é do seguinte teor 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. 

 
Sometido a votación é aprobado por unanimidade. 
 
 
 
 
5.-INSCRIPCIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAL, SE PROCEDE, 
DE PARCELA DESTINADA A CESIÓN PARA O NOVO CENTRO DE SAÚDE-
PAC. 
O ditame da Comisión Informativa é do seguinte teor 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. 
 
Sometido a votación é aprobado por unanimidade. 
 
 
 
6.- INSCRIPCIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAL, SE PROCEDE, 
DE PARCELA DESTINADA A VIAL PÚBLICO. 
 
O ditame da Comisión Informativa é do seguinte teor 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. 

 
 
Sometido a votación é aprobado por unanimidade. 
 
 
7.-APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DO REGULAMENTO DA FEIRA 
DO VIÑO E ACTIVIDADES VINCULADAS AO CERTAME. 
 
O secretario lee o Ditame: 
PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o Regulamento da Feira do Viño e actividades vinculadas 
ao Certame  coa redacción que consta no expediente. 

SEGUNDO.- Someter dito  Regulamento Municipal a información pública e audiencia dos 
interesados , con publicación no Boletín Oficial da Provincia  e taboleiro de anuncios do  
concello , polo prazo de trinta días para que poidan presentarse reclamacións e suxestións , 
que serán resoltas pola Corporación,. De non presentarse reclamacións ou suxestións no 
mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo 
expreso polo Pleno. 

 

D Manuel Vázquez López ( CXG).- Me parece ben que a Feira do Viño teña 
regulamento, me parece positivo. 
 



D Brais Fidalgo  Martínez ( RBC).- Despois de leer a proposta de Regulamento, recolle 
as pautas que xa existen.Botamos en falla que se tiveran en conta máis opinións e a 
participación do sector.Se podería mellorar, nos abstemos porque hai marxe de mellora. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Este documento é necesario, pero o goberno pecou de 
precipitación,houbo que interactuar co sector e facer un regulamento máis amplo. 
Acelerouse o proceso, se podería tratar de forma máis pausada cara o ano que ven, por 
un ano máis sen regulamento non pasaría nada. O voto é favorable porque recolle os 
usos e costumes da Feira. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Abstención, o regulamento recolle algunhas 
prácticas. Vai chegar moi xusto pola propia tramitación administrativa .A xente que 
participa este ano non ten coñecemento de este regulamento, que haxa regulamento nos 
parece ben. 
 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Este regulamento recolle os usos e costumes da Feira. 
Se poden ir incorporando as recomendacións, suxerencias e modificacións que xurdan 
no futuro. A regulación é necesaria , da seriedade á organización da feira. 
 
Alcalde.- É un documento vivo , caben incorporacións . Os horarios de peche dan para 
moito debate.No propio recinto se vendía viño que non era de eiquí.Cos adegueiros e 
colleiteiros non vai a haber problema. As datas se poden cambiar, son consensuadas co 
sector. 
 
 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado: votos a prol PSOE 
(5), CXG e BNG; abstención  PP (5) e RBC,fica aprobada. 
 
 
 
8.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOLICITANDO A 
RENOVACIÓN INMEDIATA DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA 
NA ZONA DO CASTRO EN SAMPAIO. 
 
O secretario lee o ditame da Comisión Informativa : 
A rede de abastecemento de auga na zona do Castro de Sampaio atópase nun profundo 
estado de deterioro. Proba disto son as constantes roturas de tubería na rede, ata o punto 
de que nos últimos oito meses producíronse ata seis roturas na rede de abastecemento , 
provocando cortes temporais de auga , nalgunha das ocasións durante máis de dous días, 
e continuas molestias aos veciños. 
Cómpre sinalar que polas propias características do entorno, debido a súa forte pendente 
nalgunhas zonas, as roturas producen en ocasións a entrada da auga  nos domicilios dos 
veciños, cos problemas que esto supón e risco de dano nas vivendas. 
Esta situación ven provocada polo estado obsoleto no que se atopa a rede municipal de 
abastecemento de auga nesta zona da localidade de Sampaio, polo que urxe poñer unha 
solución inmediata a esta situación e rematar coas molestias e os perxuízos aos veciños 
desta zona. 
Proponse ao pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
1 Instar ao goberno municipal a iniciar, de xeito inmediato, os trámites necesarios diante 
da empresa concesionaria do servizo de abastecemento de auga, para que proceda á 



renovación da rede de abastecemento no entorno  do Castro en Sampaio, e, deste xeito, 
rematar coas continuas roturas da rede e as conseguintes molestias aos veciños desta 
zona. 
 
D César  Manuel Fernández Gil (PP).- O punto solicitado é moi claro. Van sete roturas 
en oito meses en Castro Sampaio ,  hai cortes de auga de dous ou tres días motivados 
polo estado da rede. A pendente da zona provoca que a auga entre nunha casa. 
O arranxo non é unha obra de demasiada envergadura, as roturas son nun tramo de vinte 
metros. É cambiar a tubaxe neses vinte metros.  Hai que facer os trámites diante da 
empresa concesionaria, ten que investir na reparación da rede.Os veciños afectados 
están bastante cansados, é unha cuestión que hai que solucionar. 
 
D Manuel Vázquez López ( CXG).- A iniciativa é razonable , a favor. 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- O noso grupo ten presentada por vía de urxencia, 
unha moción que entronca con éste. Hai dúas familias que se dirixiron a nos con este 
tema. Isto non é puntual, sucede en varias parroquias , en abastecemento de auga e 
sumidoiros. En Francelos hai unha anomalía que aínda hoxe non se arranxou,  tamén hai 
unha avería no corazón do casco histórico.A favor, a empresa concesionaria ten esa 
responsabilidade. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- O noso grupo trouxo esta cuestión en rogos e 
preguntas.É unha necesidade estrutural , que se arranxe. 
 
Alcalde.-  Compartimos a moción e a imos a apoiar. As roturas prodúcense pola propia 
dinámica dos feitos. A casa afectada non está ocupada e a empresa abonou os prexuízos. 
A empresa dice que hai que cambiar cento cincuenta metros , cambiaríase o lugar por 
onde discurre a rede, se vai a colocar un reductor de presión. A obra se vai a acometer 
en breve. 
Agora hai menos roturas que cando eu entrei, se cambiaron na rede municipal moitos 
kilómetros. Estamos pendentes de facer a subida do Coto, farase de forma simultánea 
para aforrar.Estamos traballando xa no tema. 
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 
 
 
 
 
9.- MOCION DO GRUPO MUNICIPAL DE RBC PARA QUE O CONCELLO 
DE RIBADAVIA HOMENAXEE A EDUARDO CHAO FERNÁNDEZ CO SEU 
NOMEAMENTO COMO FILLO PREDILECTO DE RIBADAVIA E 
PROMOCIONE A SÚA FIGURA E MEMORIA. 
 
O secretario lee o ditame da Comisión Informativa:  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Eduardo Chao Fernández, naceu en Ribadavia o 6 de novembro de 1822 e finou en 

Madrid o 21 de decembro de 1887, foi un xeólogo, naturalista, xornalista, historiador e 

político galego do Partido Democrático. 



O obxecto desta Moción é realizar unha acción a prol da memoria e dignificación 

da figura de Eduardo Chao. Non pode ser que Ribadavia teña unha figura tan 

senlleira coma esta sen apenas recoñecemento social por parte da propia vila. 

Aínda que Eduardo Chao conta xa co nome dunha rúa da vila de Ribadavia, o 

noso grupo entende que se pode facer moito máis por dar a coñecer unha figura 

tan insigne coas súas orixes en Ribadavia. 

Biografía. 

Estudou as primeiras letras e a secundaria en Vigo, e despois na Universidade de 

Santiago de Compostela; marchou a Madrid a estudar Ciencias Naturais e traballou, ao 

igual que o seu pai, como profesor de Farmacia. Alí colaborou na prensa demócrata: El 

Argos, El Espectador (1847), El Guindilla (1848), El Huracán (1848), e máis tarde en El 

Murciélago (1853), El Látigo (1854), El Eco de las Barricadas (1854), El Crédito 

(1858) etcétera. Foi sometido a vixilancia pola súa participación nos conatos 

revolucionarios de 1848. Tamén interviu activamente na Revolución de 1854 e aceptou 

un posto de oficial no Ministerio de Gobernación, pero dimitiu ao ver frustrados os 

propósitos da revolución. 

Foi deputado por Ourense (1854) nas Cortes que non chegaron a aprobar unha nova 

constitución. Escribiu nos periódicos madrileños Revista Químico-Farmacéutica (1850-

1851) e La Discusión (1856) e dirixiu El Crédito (1858-1865) e El Correo de España 

(1862), dedicado especialmente ás cuestións de Ultramar. Dirixiu, tamén, os dous 

volumes do Diccionario enciclopédico de la lengua española (Madrid: Gaspar y Roig, 

1853 e 1855) e Los tres reinos de la naturaleza, unha xigantesca enciclopedia de 

ciencias naturais en nove volumes (1853-1858). 

Cando trunfou a Revolución de 1868 foi nomeado membro da Xunta directiva de 

Telégrafos e despois director xeral, pero volveu renunciar ao seu posto ao ver ao seu 

partido aínda moi lonxe do poder. Volveu ser elixido deputado polo distrito de Ourense 

en 1869 e por Vigo en 1871 e 1872. Foi elixido senador polas provincias de Alacant, 

Barcelona e Xirona en 1872, optando por Xirona. Proclamada a República en 1873, 

volveu ser elixido deputado por O Carballiño, Ponteareas e Vigo (optou polo distrito de 

Vigo), foi ministro de Fomento no Goberno republicano presidido por Nicolás 

Salmerón (1873) e redactou con el un Proyecto de bases de la constitución republicano-

federal de España (1873). O seu breve labor no ministerio foi intensa, creou a comisión 

do Mapa Xeolóxico da Península Ibérica dirixida polo xeneral Ibáñez de Ibero e a Xunta 

do Canal Imperial de Aragón, organizou as Xuntas de Portos, procurou descentralizar os 



servizos de obras públicas e ditou varias disposicións sobre estradas e inspección de 

ferrocarrís. Impulsou un Plan Xeral de Instrución Pública elaborado por Juan Uña, 

director xeral desa materia, baixo a inspiración das ideas do krausista Francisco Giner 

de los Ríos. Coordinou e dirixiu a Biblioteca Ilustrada Gaspar y Roig, unha das máis 

importantes daquela época,  propiedade desta editorial, e a Biblioteca del Hombre libre. 

Como historiador propúxose continuar ata 1849 coa sección "Historia contemporánea" a 

Historia general de España (1601) do xesuíta manchego Juan de Mariana, xa 

anteriormente continuada por José Manuel Miñana, o Conde de Toreno e Antonio 

Cánovas del Castillo (1848). Incluía neste traballo histórico, entre outras críticas ao 

monarquismo, a súa tendencia ao centralismo, que fixo impoñer en Madrid a capital do 

Estado e a súa abolición da foralidade. No momento do seu pasamento, estaba 

designado para dirixir o periódico La Justicia.[1] 

 
 
Ademais de toda a exposición de méritos académicos e vitais, Eduardo Chao foi un 
home defensor da liberdade de expresión e imprenta, un representante da moralidade e 
ética na política, un impulsor das melloras na comunicación e no comercio galegos (por 
exemplo, o caso das intensas campañas a prol do ferrocarril), na preocupación pola 
mellora da educación e das condicións de vida das persoas con poucos recursos, etc.  
Por tanto, Eduardo Chao é un bo representante daqueles valores que nos gustaría 
reinasen na sociedade. E, finalmente, Ribadavia debe poñer en valor a veciños como 
Eduardo Chao con semellantes currículos e traxectorias para que sexan exemplo ás 
novas xeracións de Ribadavia.  
Ademais, este título tamén se pode facer extensivo nun futuro á toda estirpe Chao que 
seguiu residindo e vivindo en Ribadavia, con especial relevancia para Xosé Luís Chao 
co se traballo a prol da recuperación da cultura e lingua galegas ou a promoción do 
Instituto de Estudos Medievais ou a promoción do certame Abrente. 
 
Todo isto, sempre e cando  ditas mencións sexan acordadas por unanimidade do 
Pleno municipal de Ribadavia. 
 
 

Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción do seguinte 

ACORDO: 

1. Que o Concello de Ribadavia  declare Fillo Predilecto de Ribadavia a 

título póstumo a Eduardo Chao, e abra expediente de honra segundo a 

normativa vixente.  



2. Que o Concello de Ribadavia leve a cabo unha serie de accións para a 

recuperación e honra da súa memoria e difusión da mesma: 

‐  Realización de xornadas académicas sobre a súa Figura. 

‐  Colocación de unha placa comemorativa no lugar que ocupaba a 

antiga botica en Ribadavia do seu pai, Don José María Chao. (na 

Praza de San Xoán). 

D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- RBC cando trae unha proposta de homenaxe a unha 

persoa e con dúas premisas, que se recupere a memoria de esa persoa , que a sociedade 

actual coñeza os seus valores , e que sexa por unanimidade.  

Eduardo Chao foi unha figura moi importante en Galicia e no Estado no século XIX , 

ten un gran recoñecemento en Vigo, a sociedade de Ribadavia descoñece esta figura que 

naceu eiquí. 

D Manuel Vázquez  López (CXG).- Nado en Ribadavia, unha persoa moi polifacética, a 

favor. 

D Xacobe García Soto (BNG).- O interesante é a propia figura, se carteaba con Rosalía 

de Castro. Se puido acadar a Segunda República como resultado de su acción. 

D César Manuel Fernández Gil (PP):- Imos votar a favor. Tivo gran importancia no 

ámbito político estatal.Se dice que en Ribadavia non se lle valorou, haberá cousa de un 

ou dous anos se impartiu unha charla por Xurxo Martín González no  Museo Etnolóxico 

sobre él. 

Dª María López Touza (PSOE).- Nos parece ben, levou o nome de Ribadavia lonxe, 

importante que a comunidade educativa o coñeza. 

Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 



10.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE RBC PARA QUE O CONCELLO 

DE RIBADAVIA INSTE AO GOBERNO GALEGO A IMPULSAR UNHA MESA 

DE DIALOGO PARA O TRANSPORTE PÚBLICO E LEVE A CABO 

PROPOSTAS APROBADAS SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO NO PLENO DE 

RIBADAVIA. 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Galicia necesita outra política de Transporte. Unha política integral que teña como 

obxectivo prioritario a articulación territorial do país, vertebrada por unha  

interconexión de calidade entre áreas metropolitanas, núcleos vilegos, zonas periurbanas 

e rurais, que dea resposta ás demandas de mobilidade presentes e futuras da nosa 

poboación, cubrindo non só a dimensión espacial do transporte senón tamén a 

accesibilidade do mesmo, garantindo a capacidade das persoas para exercer o 

desprazamento. 

 Atopámonos nun momento transcendental para dar respostas concretas e efectivas a 

problemáticas históricas do noso territorio. A Lei 10/2016 de Medidas Urxentes para a 

Actualización do Transporte Público, obriga á aprobación do Plan de Transporte 22 

meses despois da súa entrada en vigor, quedando apenas 2 meses para que venza o 

límite temporal. 

A Sentenza de marzo de 2016 do Tribunal Supremo, anulando 129 concesións de 

transporte público por estrada, prorrogadas pola Xunta, mostran o desleixo e 

irresponsabilidade co que se tratou este sector estratéxico. É unha obriga para o futuro 

do noso país ter unha rede de transporte público de calidade. 

Con ese obxectivo é fundamental a defensa dos seguintes principios básicos: 

1. Garantir o dereito á mobilidade, fundamentada no beneficio social e na busca de 

mellora de calidade de vida da poboación, reducindo os tempos nos desprazamentos e 

garantindo que se poidan exercer dentro de parámetros de equidade e xustiza social, con 

independencia de renda e lugar de residencia.  

2. Garantir un transporte público de calidade, atractivo e útil para a poboación, capaz de 

dar alternativa real ao vehículo privado, con independencia dos factores 

socioeconómicos das persoas usuarias.  

3.Mellorar a calidade ambiental e impulsar a soberanía enerxética. Un transporte 

público efectivo incidirá nun uso racional do vehículo privado, reducindo as emisións 

de CO2 e  gases contaminantes e diminuíndo o consumo enerxético global.  

4.Garantir a Accesibilidade en todo o Transporte Público. 



5. Apostar polo equilibrio territorial e pola proximidade, garantindo o acceso a servizos 

a toda a poboación con independencia do seu lugar de residencia.  

6.Impulsar o dinamismo económico, convertendo a mobilidade nun instrumento para  o 

desenvolvemento económico do país. 

7. Integrar a todos os colectivos e administracións con implicación e/ou competencia na 

materia dentro dun marco de colaboración activa. 

 

Por isto, O Grupo Municipal de Ribeiro en Común, en contraste coa realidade 

precaria do transporte público e colectivo en toda Galicia, e non sendo unha excepción 

Ribadavia, nin O Ribeiro nin tampouco as nosas áreas de influencia máis próximas, 

considera imprescindible constituír unha Mesa en Galicia para o Diálogo do Transporte 

Público con representantes da Xunta, sindicatos e empresas do sector, concellos e 

Deputacións, direccións de colexios e ANPAS, ademais de asociacións da sociedade 

civil que sumen representatividade, coñecementos e capacidade propositiva para 

podermos articular un espazo de información, deliberación, debate e deseño 

participativo do novo Plan de Transporte Público de Galicia. 

 

 

Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción do seguinte 

ACORDO: 

3. Que o Concello de Ribadavia inste ao Goberno galego a impulsar unha Mesa 

para o Diálogo do Transporte Público coa fin de dotarnos dun Plan de 

Transporte Público en base aos seguintes obxectivos: 

 

‐  Deseñar unha rede de transporte colectivo atractivo polo número de 

frecuencias e rutas, baixo as premisas de fiabilidade, puntualidade, 

accesibilidade e competitividade en tempos. Que o noso Concello e 

Comarca non quede fora desta rede de calidade que debe 

implementarse en Galicia. 



 

‐  Artellar o país coa lóxica metropolitana e comarcal, impulsando 

medidas como a conexión coas cabeceiras de comarca. Que na Xunta 

se teña en conta o caso de Ribadavia co Ribeiro, e tamén respecto á 

área de Ourense. O noso Concello e comarca non poden quedar fora 

da lóxica da área de Ourense. Que se opte pola implantación de 

aparcadoiros disuasorios nas contornas das áreas urbanas e introdución 

do transporte urbano onde non exista.  

 

‐  Impulsar a intermodalidade con outros medios de transporte , 

implementando sistemas de xestión e tarifas unificadas para incluír, 

ademais dos autobuses urbanos e metropolitanos, novas opcións coma os 

ferrocarrís de proximidade, tranvías e metros lixeiros, transporte 

marítimo metropolitano etc. 

 

‐  Deseñar unha rede de transporte colectivo tendo en contas as 

diferentes áreas funcionais, dando cobertura e conexión aos 

principais nodos atraentes de mobilidade como hospitais, 

universidades, centros de xestións varias, polígonos industriais, 

estacións, etc.  

 

‐  Fomento doutras formas de mobilidade sostible. 

 



‐  Garantir a mobilidade en espazos rurais e zonas de baixa densidade de 

poboación mediante concesións zonais, uso de vehículos de transporte 

colectivo de menor tamaño e outras iniciativas como programas de 

transporte a demanda ou transporte escolar compartida. 

 

‐  Desenvolver sistemas integrados de transporte colectivo nos espazos de 

maior densidade. 

 

‐  Sincronizar a oferta de transporte público cos incrementos de demanda 

estacionais relacionados co turismo, garantindo a calidade do servizo e 

dando resposta ás demandas específicas derivadas de dita actividade. 

 

‐  Adaptar a oferta de transporte público aos incrementos de demanda 

relacionados cos calendarios escolares e universitarios. Supresión da 

estacionalidade cando isto supoña unha redución de oferta e unha 

diminución da calidade do servizo. 

 

‐  Incluír a perspectiva de xénero no deseño das redes de transporte público, 

horarios, rutas, paradas e equipamentos. Así como impulsar medidas que 

resolvan as carencias no referente á seguridade.  

 

 



2. Que o Concello de Ribadavia cumpra e leve a cabo as Propostas e Mocións 

realizadas por varios grupos municipais e aprobadas no Pleno municipal, e que 

implica necesariamente unha maior implicación do Concello a través do seu actual 

goberno, quen en materia de transporte ten manifestado total desinterese no que 

tempo que levamos de lexislatura. 

D Brais Fidalgo  Martínez ( RBC).-Esta moción ten dúas partes, o papel da Xunta no 

mal chamada Plan de Transporte Público de Galicia, a xunta fixo ben o seu traballo, que 

negocie cos implicados,cos concellos, non o vergonzoso texto que mandou. 

A segunda parte é que neste pleno houbo acordos que non se cumpliron polo goberno, 

hai falta de transporte público. Na realidade case non se fixo nada.Falase da Area 

Metropolitana de Ourense , Ribadavia queda fóra, e Carballiño está incluída. A 

administración, a universidade e o hospital están en Ourense.É unha declaración 

institucional que esperamos que acate a Xunta de Galicia, que a xunta solicite a nosa 

opinión sobre as necesidades da nosa veciñanza. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Entendo o espíritu da moción, entendo que é 

competencia da Xunta, o único concelleiro que cubriu o test da Xunta fun eu.As 

aportacións hai que facelas en tempo e forma. Abstención. 

D Xacobe García Soto ( BNG).- En Galicia non existe planificación de transporte 

público, o último plan ven a desmantelar o pouco que había. Canto leva chegar de 

Ribadavia a Coruña. A Xunta non entende que Galicia está dividida en comarcas. Se a 

planificación da Xunta depende do test que mandou aos concelleiros que daba risa. Eu 

son usuario do transporte público a forza, e escoitar a usuarios e conductores pon a pel 

de galiña. Para ir da Coruña a Ourense hai que pasar por Pontevedra e por Vigo. 

Agradezo a referencia de RBC ás mocións dos outros grupos, houbo unha moción do 

BNG que pedía que se colocaran os horarios dos autobuses na páxina web e carteis nas 

paradas. A favor. 

D  César Manuel Fernández Gil (PP).- Hai unha primeira parte da moción cun contido 

netamente político, non compartimos nin a vision nin eses argumentos políticos. Si 



concordamos en que se cumpran todas as mocións aprobadas polo pleno en calquera 

materia. 

A premisa da que se parte, que o Plan de  Transporte non se negociou é falsa, está 

falado con moitos colectivos, outra cuestión é que guste ou non guste.Ven avalado polo 

forza política con máis respaldo da cidadanía. Abstención. 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- De acordo co espíritu da moción, coa exposición de 

motivos. Votaríamos a favor si se retira o de total desinteres no cumprimento das 

anteriores mocións. Neste tema se trasladaron preguntas á Xunta polos nosos 

parlamentarios. Se non se retira abstención. 

Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- O voceiro do PP dice que houbo diálogo, si entende 

por diálogo mandar un test aos concellos. Por non falar da sentenza que amosa que non 

houbo un bo traballo. O segundo punto é necesario, houbo mocións que non se 

cumpliron. Acepto retirar o de total desinterese. 

Sometida a votación a proposta coa emenda da retirada da referencia ao total desinterese 

do grupo de goberno en materia de transporte se acada o seguinte resultado: votos a prol 

PSOE (5), BNG e RBC; abstención PP (5) e CXG , fica aprobada. 

 
 
11.-MOCIÓN DO BNG PERANTE O PROXECTO DE MINERÍA NA ZONA 
DENOMINADA MAN DA MOURA. 
Tras a información que o BNG de Ribadavia manexa , consultando tanto o PXOM de 
Ribadavia como o censo mineiro, podemos observar que o proxecto de minaría que vai 
afectar ao noso termo municipal; así como ao concello de  Melón e Carballeda de Avia , 
é un proxecto prexudicial para  nosa comarca. 
 
A concesión mineira a empresa Marcelino Martínez Sl con nome Man da Moura, con 
número de rexistro 4553, foi outorgada no ano 1997. Entendemos qeu, pese que a 
legalidade vixente manteña en vixencia o estudo de impacto ambiental, non é para nos 
aceptable pois é un estudo obsoleto e que non contempla a actual restrición de límite cos 
xacementos arqueolóxicos e de interese cultural da zona. A afectación negativa que 
pode ocasionar esta canteira  é tal que se poden ver afectados  os mananciais da 
Franqueirán así como      a propia captación de auga do termo municipal de Ribadavia. 
Xa non como reducción do caudal se non con posibles enturbiamentos. 



Asemade, as cercanías aos núcleos de poboación, nomeadamente á Franqueirán , pode 
afectar a vida normal dos nosos veciños e veciñas pois os ruídos da actividade propia 
dunha canteira, así como as demolicións causaran molestias a poboación. 
ACÓRDASE: 
 
1 Que o pleno de Ribadavia se declare contrario a implantación deste proxecto mineiro 
no seu termo municipal. 
2 que lle sexa remitida esta declaración aos outros dous concellos afectados animandoos 
a facer o mesmo. 
3 que se lle traslade a consellería competente a nosa preocupación por a implantación 
deste proxecto mineiro e se lle esixa un estudo do impacto que poida provocar. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Toda a corporación coñece este proxecto, o alcalde 
informou na comisión do pleno pasado. O obxectivo é amosar aos veciños que a 
corporación os apoia en que non se desenvolva ese proxecto mineiro. O proxecto ocupa 
dúas parcelas mineiras outorgadas en 1997. Houbo un primeiro intento en 2007. A 
legalidade permite que a avaliación de impacto ambiental de 1996 siga vixente, pero é 
evidente que non recolla a realidade actual. 
Recentemente coa non aptitude da auga Aqualia informou que as canteiras augas arriba 
contribuiron aos turbios para facer a auga non apta para o consumo humano. 
A cercanía a San Estevo e Franqueirán produciría molestias aos veciños que se deben 
evitar.  
O propio nome de Man de Moura é indicativo da presenza de elementos etnográficos, a 
dous centos metros o alto do castelo, os restos da zona, a propia toponimia, revela que  
hai máis do que se ve a simple vista. 
O sentido de esta moción e poñer de manifesto aos veciños de Ribadavia e dos outros 
concellos afectados que imos a estar a lado de eles. 
D Manuel Vázquez López ( CXG).- O espíritu da moción está ben , sabemos que non 
depende do pleno, que hai un procedemento administrativo que hai que seguir.Se este 
acordo é para apoiar aos veciños pareceme ben. Eu de rapaz ía a facer magosto nesa 
zona. 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A favor, é unha iniciativa, unha moción moi positiva. 
Está ben que o pleno se posicione. Valoramos positivamente as actuacións do goberno 
neste tema, cando hai que recoñecer as cousas se recoñecen. 
RBC trasladou o tema ao grupo parlamentario de En Marea para que se preocupe por 
esta cuestión.Se falou coa Dirección Xeral de Minas para que se valore cal é o impacto 
ambiental real. Os concellos de Melón e de Carballeda de Avia xa trasladaron a súa 
oposición. Hai  núcleos de poboación seria e potencialmente afectados.  
Este acordo serve para dar apoio aos veciños fronte a un lucro empresarial,que merece 
menos respecto que os potencias danos que se poidan causar. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Imos votar a favor, é unha moción simbólica, 
unha declaración de intencións, hai un informe de secretaría que o indica. Hai un trámite 
administrativo que é competencia de alcaldía, que non é competencia do pleno. As 
cuestións da tramitación do expediente non procede falar de elas eíqui. Hai unha 
comunicación previa en trámite.Outros concellos transmitiron a Administración 
competente a súa disconformidade con esa hipotética explotación. 
Imos votar a favor pero tendo presente e poñendo de manifesto o carácter meramente 
simbólico do acordo. 



Alcalde.- Os veciños non queren esa explotación, hai veciños que o transmitiron á 
Xunta por escrito. O alcalde está cos veciños, pero ten que absterse neste acordo, porque 
hai un procedemento administrativo ante a alcaldía e eu non podo ser xuíz e parte. O 
dice o informe do secretario. Me parece ben a moción do BNG,é mellor que o faga un 
grupo que o grupo de  goberno. Os veciños teñen a sartén polo mango porque poden 
non vender os terreos. Hai cuestións que parecen unha barbaridade, que unha avaliación 
de impacto ambiental de 1996 sexa válida, tras ter cambiado a lei dúas veces. 
As actuacións do concello son boas, agradezo a labor dos técnicos municipais. Os 
veciños teñen a arma de non vender os terreos e que  haxa que expropiar. O empresario 
ten manifestado que ten o apoio do concello e iso non é certo. 
O concello de Carballeda de Avia fixo alegacións e remitiu informes xurídicos 
rexeitando a avaliación de impacto ambiental e o proxecto. O tema da auga nos podería 
afectar, pero o tema máis grave , quizás sexa a entrada que se pretende por Barcia. Os 
outros concellos,en principio non están afectados, a franxa de explotación a plantexan 
en Ribadavia, a entrada que se pretende por Barcia non é axeitada. Esta declaración é 
importante, pido que non se faga demagoxia co tema da miña abstención. O concello 
está cos veciños. 
 D  Xacobe García Soto (BNG).-Eu descoñezo a intencionalidade da empresa e se hai 
reunións cos veciños para  alugar os terreos. Nomear o tema da expropiación asusta aos 
veciños. A mesma alcaldesa de  Melón manifesta a súa preocupación sendo da mesma 
cor política. A explotación é cercana ao núcleo da vila e a varios núcleos. Vale máis esta 
declaración que o traballo de formigiñas que fan os técnicos, é moito máis significativo 
que saian na prensa todos os grupos. Hai que trasladarlle aos veciños que estaremos en 
toda movilización que sexa necesaria. 
Alcalde.-  Hai que evitar as malas interpretacións,non se pode decir aos veciños que se 
vai a pagar menos se non se vende, os veciños poden discutir e reclamar o xustiprezo. 
Hai que trasladarlle aos veciños que imos a estar de acordo coa decisión que tomen. 
 
 Sometida a votación a proposta , coa abstención de don José Ignacio Gómez 
Pérez, obtense o seguinte resultado: votos a prol PSOE (4), PP (5), BNG, RBC e CXG. 
 
12.-MOCIÓN DE URXENCIA DE RBC PARA QUE O CONCELLO DE 
RIBADAVIA GARANTA UN SERVIZO PÚBLICO E DE CALIDADE NA REDE 
MUNICIPAL DE AUGA E ABASTECEMENTO 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

O grave problema sucedido no noso municipio coa contaminación da auga pon 
ao descuberto que non se cumpriu coa obriga de investir na rede municipal de 
auga durante os últimos anos.  

- A capacidade da actual ETAP de Ribadavia é limitada, sendo ese límite maior 
nas fases de chuvia torrencial, segundo mesmo  afirmaron representantes da 
empresa concesionaria da auga, quen participaron nas pasadas Comisións 
informativas para explicar as causas que motivaron a situación de 7 días coa 
auga municipal declarada Non apta para o consumo. Non pode ser que teñamos 
problemas tan frecuentes coa Planta ETAP e a súa capacidade para o tratamento 
axeitado da nosa auga. 
 



- Outra das conclusións dos técnicos desta empresa é que Ribadavia se debe 
dotar de un punto novo de captación de auga se quere mellorar a súa rede, xa que 
na actualidade só ten o do regato Maquiáns-Veronza. 
 
- Por outra banda, son demasiado frecuentes as rupturas e avarías na rede de 
abastecemento, o cal pon de manifesto que nos atopamos diante dunha rede 
obsoleta que precisa de investimento para que poida cumprir axeitadamente a súa 
función. 

- Todos estes motivos, xúntanse ao estado no que se atopa a rede municipal de 
abastecemento. Existen problemas na propia rede de saneamento que remata na 
depuradora de Francelos, a cal sufre importantes eivas que impide que realice a 
súa función, e que xa foron denunciadas sen que o goberno nin a empresa foron 
quen de resolver no que vai de lexislatura. 
 
- Outros dos motivos para que Ribeiro en Común traia ao Pleno municipal esta 
cuestión, é que na actualidade tamén está habendo problemas no subministro nas 
redes veciñais, sendo moitos veciños e veciñas que preferirían pertencer á rede 
municipal da que se atopan fora, polo que demandan que o Concello se faga 
cargo da súa auga, ou cando menos garanta que non se atopen desamparados en 
épocas de seca ou en situacións de avaría das súas redes veciñais de auga 

Existen tamén avarías incluso nas parroquias nas que existe rede municipal, nas 
que as avarías son numerosas, polo que en moitos casos e tramos pódese falar 
dunha rede obsoleta. 

 
O grupo municipal Ribeiro en Común temos demandado en Mocións e 
propostas  anteriores que desde o Concello se realicen investimentos na rede 
municipal de auga de Ribadavia, e se busquen formulas para elo. 
 
 
Ribeiro en Común leva durante estes anos de lexislatura interesándose pola 
mellora da rede municipal de auga e abastecemento a través de Mocións e 
propostas, e neste punto entende que a prorroga que o actual goberno lle 
outorgou á empresa privada concesionaria está fora de lugar e non é entendible, 
xa que un novo concurso ou no mellor dos casos, a municipalización do servizo 
permitiría afrontar melloras e investimentos na rede municipal de Ribadavia. Tal 
e como xa temos argumentado en dita Moción non apoiada nin polo grupo de 
goberno nin polo Partido Popular de Ribadavia, coincidindo ambos os grupos en 
manter a xestión da auga en mans privatizadas. 
 
Pola contra, o goberno non contempla nin unha nova concesión, nin a mellora da 
actual concesión, nin facer unha xestión pública e directa. Preferiu regalarlle 
unha prorroga de 6 anos, dos que levamos 3 anos, sen esixirlle á concesionaria 
ningún investimento a cambio que beneficie a Ribadavia, exercendo o goberno 
actual de Ribadavia unha vez máis como portavoces de intereses privados e non 
do público municipal. 

  



Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción 
do seguinte ACORDO: 

1. Que o Concello de Ribadavia, a través do seu goberno, garanta que no futuro 
non se vai repetir unha situación tan grave como a acontecida durante os 7 días 
que a auga de Ribadavia non foi potable nin apta para o consumo. 

2. Que o Concello de Ribadavia, a través do seu goberno, se marque coma unha 
prioridade e leve a cabo un investimento na rede municipal de auga co obxecto 
de modernizala e adaptala as actuais necesidades, cando menos: 

  - Mellora da ETAP da Franqueirán e da súa capacidade de 
tratamento. 

  - Mellora da rede de tubaxes que son obsoletas. 

  - Mellora da rede de sumidoiros e do sistema de depuración 
municipal, arranxo inmediato das zonas nas que existen avarías. 

  - Estudo das necesidades existentes nas redes veciñais non 
amparadas pola rede municipal, co obxectivo de camiñar cara a súa 
incorporación progresiva á mesma, sempre e cando exista acordo da maioría 
veciñal. 

  - Traballar na realización dunha nova captación de auga para a 
rede municipal, unha vez demostrado que a actual é insuficiente. 

3. Que o Concello de Ribadavia revise a actual concesión municipal de auga e 
poña fin a actual prorroga, co obxecto de que a concesión sexa mellorada en 
beneficio público. 

Sometida a votación a urxencia é aprobada por unanimidade. 

D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Non tiña sentido a moción sen escoitar antes aos técnicos 
de Aqualia FCC , por iso se fixo despois. O motivo da moción é que na última semana a 
auga estivo declarada non apta para o consumo, hai que avaliar o que pasou. Da exposición 
dos técnicos se deduce que a capacidade actual da ETAP é limitada. 

Hai que garantir dende o concello que non se repita máis o que pasou nestes sete días. O sitio 
de captación actual é mellorable, se debe buscar un novo. Non sei no  Castro, pero hai outras 
parroquias que amosan que a rede de abastecemento é obsoleta. Con unha rede actualizada 
non habería avarías. A depuradora de Francelos é moi mellorable. As obras que se acometan 
no futuro deberían separar as augas fecais e as pluviais e o que fai saltar a depuradora. 

Xa se tratou o tema da parroquia de Santo André e outras que se atopan fóra da rede veciñal , 
esas redes veciñais nunha sociedade envellecida xa non ten sentido, o concello debería 
fomentar a incorporación á rede municipal. 

Entendemos que un ben tan fundamental como a auga tería que ser un dereito , non debería 
ser xestionado por unha empresa privada que busca o lucro. Levamos tres anos de prórroga 
cunha concesión vencida, a empresa concesionaria se abstrae das súas  obrigas e lles dice aos 
veciños que paguen eles a reparación. O PP e o PSOE votaron en contra da 
remunicipalización. 

 

D Manuel  Vázquez López ( CXG).- Nos parece ben o espíritu da moción, que o concello 
garanta a potabilidade da auga.Oídas as explicacións dos técnicos ,  as choivas e as cinzas 



dos incendios  xeraron unha situación excepcional. A cinza viña de outros concellos.Penso 
que a empresa estivo a altura, fixo analíticas constantes. O concello sempre bota unha man  
aos núcleos con redes veciñais.Estaría ben que pasaran a rede municipal, faría falta tempo e 
vontade dos veciños. 

 

D Xacobe García Soto (BNG).-É unha moción bastante amplia. Analizando a reunión cos 
técnicos da c oncesionaria , a propia empresa indica que a ETAP é suficiente. A realidade é 
que para tratar a turbidez que xerouse neste mes habería que dispor duns medios técnicos cun 
coste que non poden asumir 5.000 veciños. O goberno e a empresa trasladaron os pasos que 
se ían dando e a información , en todo momento. 

No tema da municipalización, BNG e RBC optamos pola xestión municipal, como vai a 
seguir privatizado o que pedimos é que se avance para un novo concurso de adxudicación. 

Dividir as augas pluviais e fecais é un tema interesante. Hai moitos problemas no servizo de 
augas, problemas en Chavolas, O Seixo, Preixegueiro, etcétera... Nesta ano habería que 
empezar a resolver este tema. 

As captacións veciñais é un ben , un privilexio de este país, que a auga esté en mans dos 
veciños. Non hai que integralos na rede municipal, senón asinar convenios para manter as 
captacións, buscar alternativas, fórmulas mixtas. 

A moción está ben traída, o noso voto a favor. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Hai unha cuestión fundamental na que todos estamos 
de acordo , hai que mellorar a rede. Respecto ao tema da municipalización hai que poñer o 
tema na súa xusta proporción. Non se pode acusar ao PP e ao PSOE por votar en contra da 
prórroga, cando o contrario sería temerario. Adxudicar o novo contrato nun ano era 
imposible e asumir o custe da remunicipalización era imposible. Ter votado en contra da 
prórroga nese momento tivera sido irresponsable. A calidade ven determinada polo custe e 
pola eficiencia na prestación, non polo modo de xestión; habería moitos exemplos e contra 
exemplos. Hai concellos gobernados por partidos que defenden a municipalización e ten os 
servizos externalizados e viceversa. Non procede ese debate neste momento. 

Para un concello das características de Ribadavia é case imposible a xestión directa. A ETAP 
está diseñada para un concello das características de Ribadavia. Unha nova potabilizadora 
non se sabe si sería posible, mesmo necesaria. Na mellora da rede ,das tubaxes, en separar 
pluviais e fecais estamos de acordo. Tamén estamos de acordo en incorporar as redes dos 
veciñais, era unha das nosas propostas nas vinte e tres que formulamos ao orzamento. 

Na nova captación de auga concordamos plenamente. No ano 2012 a empresa presentou un 
estudo con dúas captacións alternativas, o problema é que seguimos na mesma situación. 
Estamos todos de acordo en que mellorar a rede sería mellorar un servizo esencial dos 
veciños. 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Respecto de aquel proxecto, o concello o remitiu a 
Confederación Hidrográfica que  indicou que o punto de captación do concello era máis 
abaixo de onde decía o proxecto. Fenosa introduxo unha canalización o que obriga a gardar 
unha distancia , habería que chegar a un acordo cos veciños ou expropiar. 

Na  moción hai puntos que concordamos.Respecto a depuradora funciona ben, se cambiaron 
os turboventiladores, o problema é a separativa. A ETAP funciona ben, os técnicos dixeron 
que se vai mellorando.Nin a depuradora de Ourense sería capaz de tratar esa cinza. A 



solución é unha captación alternativa. Nos non podemos garantir que non volva a ocurrir se 
cae unha tormenta tan forte. O concello e a empresa actuaron ben. 

No tema da concesión, quedando unha só ano de mandato, cando das eleccións pode saír 
unha composición diferente do pleno ,nun tema tan serio e de tan largo prazo,  a 
responsabilidade política é deixar a decisión á nova corporación. Este goberno por 
transparencia e responsabilidade non pode adxudicar unha concesión por vinte e cinco anos, 
cando a él lle queda un. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Este voceiro dixo que non cuestionaba a actuación da 
empresa nin do concello e que agradecía ao alcalde a información. RBC en ningún momento 
falou dunha nova ETAP, Aqualia entende que é aceptable, “salvo períodos excepcionais 
como o ocurrido”.Fala de períodos excepcionais en plural, a última reforma da ETAP foi fai 
dez anos. As melloras fanse negociando , de común acordo. 

Faltou un  protocolo de prevención de esta cuestión, que é competencia da Xunta non dos 
concellos. Houbo asociacións que advertiron. 

Nos non criticamos a prórroga, RBC non votou en contra. Pero unha prórroga non pode ser 
de seis anos, nin de catro nin de tres. Antes que a ideoloxía temos a lóxica do interese aos 
veciños. O voceiro do PP, fala de que RBC quere municipalizar a auga, nesta moción non. 
Ao final parece que o voceiro do PP está contento coa prórroga. A nosa proposta de 
programa é municipalizar. O PSOE pode encontrar un aliado no PP que quere que siga en 
mans privadas. Tivera sido mellor sacar o concurso nesta lexislatura. O concello de 
Ribadavia e a concesionaria ten que mellorar as condicións da prórroga, que superan que se 
non negocian ían a ter en fronte un goberno que lles ía a quitar a prórroga. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Se falou das propostas do PP en materia da rede de 
auga, neste mesmo pleno temos debatido unha. Das vinte e tres propostas que fixemos ao 
orzamento unha era incorporar todas as redes de auga veciñais . Na exposición de motivos da 
moción se nos fai unha referencia directa, nos neste tema sempre mantivemos a mesma 
posición. Me alegro que  haxa avances respecto ao estudo de 2012. 

Nunha situación de excepcionalidade, nin unha segunda captación resolvería o problema. 

Defendendo a concesión como forma de xestión da auga, sempre pedimos que se elaboraran 
os pregos e se fíxese un novo concurso. Coa presión duns novos pregos a empresa traballaría 
mellor de cara aos veciños. 

D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Nos a Aqualia lle esiximos colaboración, servizos. En 
Muñoz Calero puso a tubaxe a coste cero. Resolveron problemas de seca en varios núcleos. 

Eu creo na municipalización, este é un tema sanitario e conleva responsabilidades penais. No 
tema das cinzas é moi dubidoso que o goberno puidera dar solución. A empresa realizou 
catro analíticas diarias, que son moi costosas, o pode facer porque ten os seus propios 
laboratorios. 

D Brais Fidalgo ( RBC).- Agradecer os votos a favor e as abstencións. Hai fórmulas distintas 
de buscar o mellor. Da excepcionalidade non se pode facer norma nin regra, se se produce 
todos os anos non hai excepcionalidade. En outros momentos se deron parámetros perigosos 
sen incendios. Non vou a entrar no debate da municipalización, nego que o concello non 
poida xestionar directamente. Hai outros concellos de tamaño igual ou maior que xestionan 
directamente. Non está exenta a responsabilidade penal por xestionar directamente. O 
traballo o fan dous técnicos e un administrativo, o resto é persoal que antes era municipal. 



Alcalde.- O alcalde dun concello máis pequeno , gran partidario da municipalización , este 
ano cos problemas da seca , pedía desesperado o préstamo dos técnicos do concello para 
resolver o problema, 

 

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

 
 
 
13.- ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN 
REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Lembrar o tema dos paneis e a demanda de 
contenedores. 
Alcalde.- O concurso dos contenedores da Deputación quedou deserto. 
Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Reitero os rogos anteriores non cumpridos. Que se faga 
o traspaso da representación no Padroado de Preixegueiro e na Mancomunidade 
Turística e que se convoque a este voceiro para que poida tomar posesión. Reitero a 
solicitude das contas das festas. 
Alcalde.- Calquer concelleiro ou concelleira pode ir directamente a Tesourería a 
comprobar os datos. 
D Xacobe García  Soto (BNG).- Cómo van os traballos do Plan Xeral. 
Alcalde.- Moi avanzados, podería vir ao próximo pleno. 
D Celso Sotelo (PP).- Recordar os rogos do pleno anterior. 
Na entrada do parking hai un bache, xa caiu xente. 
Rogo encarecido hai que facer algo co tráfico , é desastroso. Aparcan en doble fila, na 
ponte hai camións aparcados en medio.Coches cas catro rodas aparcados en riba da 
acera. Hai que retocar as zonas de carga e descarga. 
Alcalde.- O tomo en consideración. 
 
E sendo as dez  horas e once minutos e non habendo máis asuntos que tratar o Sr 
Alcalde levanta a sesión do que como secretario extendo a presente acta. 


