
 
SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 31  DE MAIO DE 2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e cinco   minutos    do 
día trinta e un de maio   de 2018, reúnese en sesión ordinaria e, en primeira convocatoria, o 
Concello Pleno baixo a presidencia do sr Alcalde-presidente , coa asistencia dos Sres/as 
concelleiros e concelleiras que a continuación se indican, actuando como secretario 
Francisco Fernández Castro. 
 
ALCALDE- PRESIDENTE 
D José Ignacio Gómez Pérez ( PSOE) 
 
 
CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS 
 
 
D RICARDO GONZÁLEZ AMARO (PSOE) 
 
Dª MARÍA LÓPEZ TOUZA ( PSOE) 
 
D JAVIER IGLESIAS SENDÍN ( PSOE) 
 
Dª NOELIA RODRÍGUEZ TRAVIESO ( PSOE ) 
 
D CÉSAR MANUEL FERNÁNDEZ GIL (PP) 
 
D CELSO SOTELO BARROSO (PP) 
 
D MIGUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ (PP) 
 
Dª CLARA LOEDA SOTO (PP) 
 
Dª MARÍA LUZ EXPÓSITO PÉREZ (PP) 
 
D MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ (PP) 
 
D  XACOBE GARCÍA SOTO (BNG) 
 
D BRAIS FIDALGO MARTÍNEZ ( RIBEIRO EN COMÚN) 
 
Secretario: Francisco Fernández Castro. 
 
Interventor.- D Vicente Soto Rodríguez. 
 
Alcalde.- Bos días a todos e a todas, ao público presente e ao que nos segue pola páxina 
web. 
 
1. APROBACION, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA ULTIMA 

SESION CELEBRADA, QUE FOI  A DO 27 DE ABRIL  (ORDINARIA). 
 



 
 
 
Fica aprobada por unanimidade. 
 
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 16 de abril, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 20 de abril, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 23 de abril, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 24 de abril,  dúas; unha, sobre expedición tarxeta estacionamento.; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 25 de abril, dúas;  unha, sobre eficacia comunicación previa actividade; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 26 de abril, oito;  unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre liquidación 
taxa servizo ext. incendios e outros; unha, sobre liquidación plusvalia; unha, sobre 
fraccionamento débeda; unha, sobre exención IVTM; unha, sobre expedición tarxeta 
estacionamento; unha, sobre requirimento; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 27 de abril, cinco; tres, sobre concesión servizo xantar na casa; dúas, sobre 
aboamentos. 
 
Do 30 de abril; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 02 de maio; catro; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha,  sobre formalización 
contrato substitución;  unha; sobre eficacia comunicación previa actividade; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 03 de maio; nove; unha, sobre baixa de vado; dúas, sobre bonificación IVTM; unha, 
sobre concesión servizo axuda no fogar;  unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre 
eficacia comunicación previa obra; unha, sobre ocupación vía pública; dúas, sobre 
aboamentos. 
 
Do 04 de maio; dez; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre baixa no 
servizo recollida lixo; tres, sobre fraccionamento débeda; unha, sobre liquidación 
plusvalía; unha, sobre reclamación taxa rede sumidoiro; unha, sobre requirimento; dúas, 
sobre aboamentos. 
 
Do 07 de maio; cinco: unha, sobre enterramento; unha, sobre concesión vacacións; 
unha, sobre formalización contrato substitución; dúas, sobre aboamentos. 



 
 
Do 08 de maio; oito, dúas, sobre fraccionamento débeda; dúas, sobre bonificación 
IVTM; unha, sobre liquidación taxa servizo ext. incendios e outros; unha, sobre 
concesión asuntos propios; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 09 de maio, quince;  sete, sobre altas no Padrón Habitantes; dúas, sobre concesión 
asuntos propios:  tres, sobre concesión vacacións; unha, sobre eficacia comunicación 
previa obra; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 10 de maio; catorce; unha, sobre exención IVTM; seis , sobre liquidación plusvalía; 
dúas, sobre baixa na taxa recollida do lixo; unha, sobre iniciación expte. concesión 
medalla ouro da Vila; unha, sobre expedición tarxeta estacionamento; unha, sobre 
eficacia comunicación previa obradúas, sobre aboamentos. 
 
Do 11 de maio; cinco; tres, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obras;  unha, sobre aboamentos. 
 
Do 14 de maio; seis; unha, sobre denegacion eficacia comunicación previa obra; unha, 
sobre concesión asuntos propios; tres, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, 
sobre aboamentos. 
 
Do 15 de maio; doce; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre devolución 
importes IBI;  tres, sobre liquidación taxa servizo ext. incendios e outros; dúas, sobre 
bonificación IVTM; unha sobre aceptación renuncia obra; dúas, sobre concesión 
asuntos propios; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de maio; cinco; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre denegación 
asuntos propios; dúas, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de maio, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 18 de maio, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 21 de maio; dezaseos; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre 
devolucion recibo IVTM; catro; sobre fraccionamento débeda; unha, sobre devolución 
recibos IBI; tres, sobre liquidación taxa servizo ext. incendios e outros; tres, sobre 
bonificación IVTM; unha, sobre enterramento; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 22 de maio; cinco; unha, sobre delegado proteccion datos; unha, sobre nomeamento 
tribunal auxiliares oficina turismo; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, 
sobre ocupación via pública; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 23 de maio; tres, unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre eficacia 
comunicación previa actividade; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 24 de maio, doce;  dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre reclamación 
taxa entrada vehículos; unha, sobre bonificación IVTM;  unha, sobre reposición sinal 
Vado; unha, sobre baixas           débedas pendentes IAE; unha, sobre concesión servizo 
xantar na casa; unha, sobre subrogación; unha, sobre  nomemamento tribunal selección 



 
capataz forestal;  unha, sobre nomeamento tribunal peons forestais, unha, sobre 
concesión vacacións; unha, sobre aboamentos 
 
Do 25 de maio, trece; unha, sobre baixa na taxa recollida lixo;  unha, sobre devolucion 
recibos IBI; nove, sobre liquidación plusvalia; unha, sobre concesión servizo axuda  no 
fogar; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 28 de maio, dúas; unha, sobre convocatoria Pleno, unha, sobre enterramento. 
 
Do 29 de maio,  catro; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre exención 
IVTM; unha, sobre enterramento. 
2.  
3.-CONTA XERAL. 
 
 
Vista a Conta Xeral do  exercicio 2017 e documentación anexa á mesma ,conformada  

segundo a lexislación vixente. 

 

VISTO QUE A COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS, E INFORMATIVA DE 
FACENDA, COMERCIO, PARQUE EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DE EMPREGO 
, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS , NA SÚA SESIÓN ORDINARIA DE 
DATA 22 DE MARZO  DE 2018 ADOPTOU  O SEGUINTE DITAME: 
 

 
DITAME DA CONTA XERAL DO EXERCICIO DE 2017 
 
A intervención formou a Conta Xeral correspondente o exercicio de 2017, de acordo co 
disposto  no título IV da Instrucción de contabilidade local ( Módulo normal) do  23 de 
novembro de 2004, que está integrada exclusivamente pola do concello de Ribadavia. 
 
A Comisión Especial de Contas e informativa de Facenda, considerando que constan no 
expediente tódolos documentos esixidos pola lexislación vixente informa 
favorablemente a referida conta , e que se poña de manifesto ó público polo prazo de 
quince días hábiles , durante os cales e oito máis , igualmente hábiles, os interesados 
poidan presenta-las reclamacións, reparos e observacións que estimen pertinentes de 
conformidade co artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. 
 
Visto que mediante anuncio publicado no BOP nº 80 de 9 de abril de 2018 foi obxecto 
de  exposición ao público a Conta Xeral. 
 
Visto o certificado de secretaría de que non se ten presentado alegacións. 
 
PROPÓNSE AO PLENO A  ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO: 

 

 



 
PRIMEIRO.- Aprobar a Conta Xeral do Exercicio 2017 do concello de 

Ribadavia. 

 

 

SEGUNDO.- Remitir a Conta Xeral aprobada xunto con toda a documentación 

que a integra á fiscalización do Tribunal de Contas e Consello de Contas, tal e como se 

establece no artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e, en cumprimento dos 

mandatos da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e 

Sustentabilidade Financeira, e demais normativa concordante, ao Ministerio de Facenda 

e Función Pública. 

 
 
D Manuel Vázquez López CXG.- Estamos a favor. 
D Brais Fidalgo Martínez RBC.- Nos imos a abster, non se pode votar a favor por 
cuestións que derivan de cómo se xestionou o orzamento de 2017. 
D Xacobe García Soto BNG.- Son feitos consumados,abstención. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- É a conta xeral que deriva dun orzamento que 
votamos en contra.Abstención. 
 
D Javier  Sendín ( PSOE).- Reflicte o movemento contable da administración. O 
resultado é positivo como en anos anteriores.Agradecer que non haxa votos en contra. 
 
 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE 
(5) e CXG, abstención PP (5), BNG e RBC, fica aprobada. 
 
 
 
4.- MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2/2018. 
 
Prócedese a lectura do ditame da Comisión Informativa de Contas do seguinte tenor 
literal: 
 
PRIMEIRO. Ante a existencia de gastos que non se poden demorar ata o exercicio 
seguinte, para os que non existe crédito no vixente orzamento da Corporación. 
  
SEGUNDO. O día 23 de maio  de 2017 foi emitida unha memoria do alcalde na que se 
especificaban a modalidade de modificación do crédito, o financiamento da operación e 
a súa xustificación. 
  
TERCEIRO. O mesmo día 23 foi emitido un informe de Secretaría sobre a lexislación 
aplicable e o procedemento que se debía seguir. 
  



 
CUARTO. O mesmo día 23  Intervención informou favorablemente sobre a proposta da 
Alcaldía. 
 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
A lexislación aplicable ao asunto é a seguinte: 
  
—Os artigos 169, 170, e 172 a 177 do texto refundido da Lei reguladora das facendas 
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 
—Os artigos 34 a 38 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o 
capítulo I do título VI da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas 
locais, en materia de orzamentos. 
—Os artigos 3, 4, 11, 12, 13, 21 e 23 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de 
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 
—O artigo 16.2 do Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, do 12 de 
decembro, de estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais, aprobado 
polo Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro. 
—O Regulamento da Unión Europea núm. 2223/96 relativo ao Sistema Europeo de 
Contas Nacionais e Rexionais (SEC-95). 
—O artigo 22.2.e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
—A Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura de 
orzamentos das entidades locais. 
—A Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de 
subministración de información previstas na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de 
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 
—O artigo 28.j) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á 
información pública e bo goberno. 
  
Visto o que antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na 
lexislación aplicable e que procede a súa aprobación inicial polo Pleno, de acordo co 
disposto no artigo 177.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 
aprobado polo Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, e no artigo 22.2.e) da Lei 7/1985, do 
2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 
  
PROPOSTA DE ACORDO 
 
PRIMEIRO. Que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos 
núm.2/2018, na modalidade de crédito extraordinario, e suplemento de crédito, de 
acordo co seguinte resumo por capítulos:  
 1º PARTIDAS A INCREMENTAR 
 
PARTIDA                    CONSIGNACIÓN                     AUMENTO         TOTAL                
FINS 
ORZAMENTARIA         ANTERIOR                            SE PROPÓN 
 
1532.61900                         25.000                                   34.452,08          59.452,08       
Reposición  
                      Inversión en 
         
 Infraestruturas(1) 
 



 
(1 desglose) 24.452,08 Aportación municipal ao proxecto “Renovación do pavimento 
na beirarrúa dereita da rúa Virxe do Portal” 
         10.000 Plan de Cooperación Diputación ( consignación anterior 25.000 , 
aumento que se propón 10.000) 
 
 
IMPORTE TOTAL DA OPERACIÓN 34.452,08 
 
 
2º PARTIDAS A MINORAR 
 
PARTIDA                              CONSIGNACIÓN                 DISMINUCIÓN                 
TOTAL 
ORZAMENTARIA                ANTERIOR                             SE PROPÓN      
12004.932                                 7.3335,63                                3.667,82                           
3.667,82 (1) 
12101.932                                  13.876,55                                 2.143,08                          
11.733,47 (2) 
12009.932                                  7.349,61                                   3.638,42                           
3.711,19 (3) 
16000.221                                 481.301,59                                 7.715,31                       
473.586,28(4) 
12100.932                                    14.574,91                                7.287,46                          
7.287,45 (5) 
150.13100                                   11.907;44                                  10.000                            
1.907,44 (6) 
 
TOTAL DISMINUCIÓN QUE SE PROPÓN      34.452,08 
 

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

(2) Retribución complementaria ( complemento específico) da praza vacante de 
auxiliar recadación 6 meses de dotación orzamentaria 

(3) Retribución básica ( paga extraordinaria) da praza vacante de interventor e da 
praza de auxiliar de recadación , 1 mes de dotación orzamentaria 

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

(5) Retribución complementaria ( complemento destino) da praza vacante de 
auxiliar recadación, 4 meses de dotación orzamentaria e retribución 
complementaria ( complemento de destino ) da praza vacante de interventor , 5 
meses de dotación orzamentaria. 

(6) Retribución auxiliar ( servizos urbanísticos) Persoal laboral 6 meses. 
 
SEGUNDO. Que se expoña este expediente ao público mediante un anuncio inserido no 
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, por un prazo de quince días, durante os cales 
os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente 
considerarase definitivamente aprobado se durante o devandito prazo non se presentan 
reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.  
  



 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE e CXG, 
reservanse para o Pleno PP, RBC e BNG  fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame. 
 
D Manuel Vázquez López ( CXG).- É xustificada polas inversións que se van a 
efectuar. A favor. 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- É unha modificación orzamentaria xustificada e ben 
argumentada. Reflicte un erro de planificación. Sería perxudicial para a rúa reparar só 
unha beira , pero non se pode obviar a falla de planificación. O capítulo I do orzamento 
non está ben orzamentado, non se axusta á realidade. Lembrar o tema da RPT, que se 
tome en serio. A favor. 
 
D Xacobe García Soto ( BNG).- Cando entrei como concelleiro votaba en contra das 
modificacións orzamentarias porque pensaba que era unha falla de planificación. Un bó 
goberno debe prever as subvencións..É unha modificación necesaria porque o fin ten 
lóxica. A favor. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Nos , tendo presente que a actuación é necesaria, 
demandada, mellora o entorno de Santo Domingo, votamos a favor. 
 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Intentamos ser o máis realistas posibles ao facer o 
orzamento. É unha rúa nova para Ribadavia. Se fala dun erro de planificación, hai 
circunstancias que varían moito. A empresa de bituminosos avisou que se prevé que o 
día un suba moito o petróleo. Hai circunstancias excepcionais que afectan a mellor 
planificación. Agradecer o voto a favor. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- É a segunda vez que se presenta este proxecto a un 
concurso. 
 
Alcalde.- Agradecer o apoio dos demais grupos. Non hai mala planificación porque 
habería partida da que tirar. A subvención do cemiterio non se concede o 80%, se 
concede o 65%.  
 
 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 
 
 
 
 
3.- ACORDO QUE PON FIN A TRAMITACIÓN MUNICIPAL DO PXOM DE 
RIBADAVIA. 
 
Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa: 
 
QUE A COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS, E INFORMATIVA DE FACENDA, 
COMERCIO, PARQUE EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DE EMPREGO , OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS , NA SÚA SESIÓN ORDINARIA DE DATA 24 
DE MAIO  DE 2018 ADOPTOU  O SEGUINTE DITAME: 
- Considerando que o pleno do concello de Ribadavia en sesión de 16 de marzo de 
2016 acadou o seguinte acordo: 
 



 
1.- APROBACION, SE PROCEDE, DA APROBACION PROVISIONAL DO PLANO 
XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL.- 
 

 
Aprobado inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal por acordo do 

Pleno do día 30.10.2008, foi sometido á información pública durante o prazo de dous 
meses, mediante un anuncio no taboleiro de edictos do Concello, no Diario Oficial de 
Galicia núm. 224, do día 18-11-2008; no xornal Faro de Vigo de data 14 de novembro de 
2008 e xornal La Voz de Galicia de data 13 de novembro de 2008. 

 
Simultaneamente, e durante o mesmo prazo de información pública, déuselles 

audiencia aos municipios limítrofes, para os efectos de que presentasen todas as 
alegacións que considerasen pertinentes, e foi sometido ás consultas previstas no 
documento de alcance do estudo ambiental estratéxico. 

 
Durante o período de información pública presentáronse as  alegacións que 

constan no expediente. 
 
Ademais das alegacións particulares e veciñais, recibíronse informes ou escritos 

de varias Administracións co resultado que consta no expediente e relacionados no 
informe do Secretario Municipal no que se indica as datas de remisión e emisión dos 
mesmos.  

 
Respecto das alegacións, suxestións e alternativas,  o equipo redactor e os 

Servicios Técnicos desta corporación informaron co resultado que consta no expediente. 
 
O día 05.08.2015, o equipo redactor presentou no Concello a proposta final do 

Plan, que foi remitida, xunto co resto dos documentos necesarios, ao órgano ambiental 
competente o día  16.09.2015. 

 
O día 30.11.2015 recibiuse a declaración ambiental estratéxica emitida polo 

órgano ambiental competente. 
 

 Visto o informe de Secretaría, conforme o disposto no artigo 85.5 da Lei 9/2002, 
do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e 
nos artigos 22.2.c) e 47.2.ll) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local,  
propónse ao Pleno da Corporación, a adopción dos seguintes acordos: 

 
PRIMEIRO. Que se desestimen as alegacións presentadas en relación co 

expediente de aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, polos motivos 
expresados nos informes dos servicios técnicos municipais e o equipo redactor, os cáles 
constan no expediente. 

 
SEGUNDO. Que se estimen as alegacións presentadas polos interesados en 

relación co expediente de aprobación do Plan Xeral, polos motivos expresados nos 
informes dos servicios técnicos municipais e do equipo redactor do Plan, os cáles 
constan no expediente. En consecuencia, introduciranse no expediente as modificacións 
indicadas nesos informes. 

 
TERCEIRO. Que se aprobe provisionalmente o Plan Xeral de Ordenación 



 
Urbana coas modificacións resultantes das alegacións formuladas e dos informes 
sectoriais emitidos. 

 
CUARTO. Unha vez dilixenciado, que se traslade o expediente de Plan Xeral de 

Ordenación Municipal á consellaría competente en materia de urbanismo e ordenación 
do territorio, co fin de que resolva sobre a súa aprobación definitiva". 
  
 
 
-Considerando que con data de seis de febreiro de 2017 a Conselleira de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio ditou a “ Orde do 6 de febreiro de 2017 
sobre a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello 
de Ribadavia”  que no seu punto III dispoña:” 
 
Resolución. 
 
En consecuencia , e de conformidade co establecido no artigo 85.7.b) da LOUG, 
RESOLVO: 
 
1º Non outorgar a aprobación definitiva ao Plan Xeral de Ordenación Municipal do 
concello de Ribadavia. 
 
2º O concello deberá redactar os documentos modificados precisos para emendar as 
deficiencias sinaladas no apartado II desta Orde; e os elevará, logo dos trámites 
oportunos, ante esta Consellería para a súa aprobación definitiva. 
 
 
3º Contra esta Orde cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante a sala 
correspondente do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, no prazo de dous meses, que 
se contarán dende o día seguinte ao da súa publicación , segundo disponen os artigos 10 
e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-
administrativa. 
 
4º Notifíquese esta Orde ao Concello. “ 
 
Visto o artigo 85.7.B) da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 
de Galicia:” Se non procede outorgar a aprobación definitiva , o órgano competente 
sinalará as deficiencias e subseguintes modificacións que procede introducir, ao obxecto  
de que, unha vez subsanadas e aprobadas polo concello, se eleve de novo o documento 
para a súa aprobación definitiva, salvo que que tivera quedado relevado de facelo porla 
escasa importancia das modificacións. 
 
En exercicio da competencia atribuída polo artigo 22.2.c)  da Lei Reguladora de      
Bases de Réxime Local, PROPONSE A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO: 
 
 
1º  Aprobar  o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ribadavia coas emendas 
realizadas para correxir as deficiencias sinaladas no apartado II da  “ Orde do 6 de 
febreiro de 2017 sobre a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal 
do concello de Ribadavia” , DOCUMENTO PARA A APROBACIÓN DEFINITIVA 



 
DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE 
RIBADAVIA , coas correccións levadas a cabo para dar cumprimento ao sinalado  na 
orde da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de data 06/02/2017 
sobre a aprobación definitiva do Plan Xeral,  presentada con número de rexistro de 
entrada no concello de Ribadavia 1964 de 3 de maio de 2018. 
 
2º Unha vez dilixenciado , elevar o documento a Consellería de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio , co fin de que resolva sobre a súa aprobación definitiva”  
 
Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE e CXG, 
reservanse para o Pleno PP, RBC  fica ditaminada de xeito favorable,  elevándose a 
pleno en calidade de ditame 
 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Como xa dixen na primeira vez que veu a Pleno , é 
un documento necesario , importante para regularizar edificacións fóra de ordenación, 
fixa un criterio cara o futuro. As modificacións indicadas pola Dirección Xeral de 
Urbanismo non son relevantes. O documento é bó en liñas xerais para todos os veciños 
e para  que as xeracións vindeiras atopen unha vila ordenada. Houbo vontade de este 
grupo e do goberno para sacar adiante o Plan Xeral. 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- É a enésima vez que este documento ven ao Pleno. 
Non entendo a afirmación de por parte de este grupo e por parte do goberno, a maioría 
absoluta do pleno son sete concelleiros, non seis. Hai que facer memoria de cal foi o 
proceso. En xuño de 2015 este grupo pide toda a información do Plan Xeral, vai a entrar 
en vigor a Lei do Solo de 2016 , e se require acelerar o plan, fai falta sete concelleiros. 
Todos os concelleiros, os trece, tivemos unha reacción positiva primando o interese 
xeral de Ribadavia. Me gustaría ver a outros na oposición, que reacción terían. Hai que 
poñer en valor esa priorización do interese xeral. 
Houbo alegacións de tres grupos da oposición. Non se pode decir que o PXOM o 
aproba o goberno, o aproba o pleno,o conxunto do pleno; o anterior compañeiro sesgou 
a información. 
O noso grupo da un sí moi crítico, non é o noso PXOM, nace caducado, a idea é do 
2003; a primeira aprobación de 2008. As necesidades eran moi diferentes, se redactou 
en 2006. As normas subsidiarias de 1996 están moi obsoletas.. Algún intentará vender a 
foto de que é un día histórico.  Tres grupos da oposición recopilamos unhas alegacións 
que non foron contestadas. Se pedíu un informe a secretaría, se decía que as alegacións 
conlevaban unha modificación substancial e que cambiaría a tramitación do Plan. Se 
nos entregou un informe técnico das arquitectas. Na xuntanza de febreiro de 2017 
participaron todos os grupos. Se decía que moitas infraestruturas poderían vir cun novo 
Plan Xeral, era mentira. O novo Centro de saúde non ven pola incapacidade do goberno 
e a falta de compromiso da Xunta. As termas de Prexigueiro se poderían ampliar sen un 
novo Plan Xeral, se decía que a ampliación só podería ser cun novo Plan Xeral. O plan 
xeral, él soíño non vai a traer as infraestruturas que necesita Ribadavia. O informe de 
secretaría afirma que non é necesaria unha nova información pública. Respectamos o 
contido do informe actual e do informe de 2016. O noso grupo non está de acordo con 
estes informes,se as modificacións de 2016 eran substancias, éstas tamén o son. 
O noso é un sí crítico.Debe ser un documento dinámico que asimile os cambios da 
sociedade. Se somos goberno buscaremos un novo Plan Xeral. Este concello debe 



 
actualizar e reformar de xa o PERI de Ribadavia, Francelos e San Cristovo. Esperamos 
que beneficie a todos os veciños de Ribadavia. 
 
D Xacobe García Soto ( BNG).- O plan xeral non é panacea da política municipal, se 
perde a excusa do plan xeral para a parálise da política municipal. No seu momento este 
grupo , pese a non estar de acordo e a ser moi críticos con este documento, fixemos un 
sí consciente coa necesidade da xente de aprobar o Plan Xeral. A Lei do Solo fixo que o 
concello se puxera as pilas , e grazas aos grupos da oposición. Pasou un ano dende a 
reunión coa Xunta. O plan xeral se aproba grazas ao compromiso político de este grupo. 
Se non se aproba se impide que Ribadavia avance. A favor. 
 
D  César Manuel  Fernández Gil (PP).-  Xa se fixo unha certa cronoloxía, o documento 
estaba rematado en 2006; a aprobación inicial foi en 2007 e se fixeron alegacións. Esto 
foi o máis chamativo, se tardou oito anos en contestar as alegacións, é a lagoa principal 
da tramitación. Coas prisas pola entrada en vigor da nova Lei do  Solo se contestaron as 
alegacións e non se aceptaron.Houbo un documento dos tres grupos da oposición 
recollendo as alegacións. Se dixo que aprobar esas alegacións en forma de emenda 
constituiría unha modificación substancial e conlevaría unha nova exposición pública. 
Non cambian cambios na clasificación do solo, a Consellería os impuso, e agora se dice 
que eses cambios non son substanciais. Se pedía que se eliminase a área de reparto en 
San Cristovo. A consellería o impuso e non se require nova exposición pública. Non  
houbo vontade do goberno de recoller as alegacións. 
Imos falar do documento en sí, ten moitísimas eivas, non responde á realidade 
socieconómica de Ribadavia. Proliferan o solo urbanizable e as áreas de reparto é 
condenar a ese solo. Moitas zonas do concello van a quedar convertidas en ermos. As 
áreas de reparto son para terreos con forte presión urbanística. Hai cuestións que 
solventan problemas a veciños concretos, o solo industrial de A Quinza abre a porta a 
regularizar instalacións empresariais en situación legal incerta. 
Alcalde.- Hai que ser xustos con cadaquen. Nunca dixen que este Plan Xeral o ía a 
aprobar o goberno. O anterior documento se trouxo dúas veces, non infinidade de 
ocasións. Eu pedín que participara toda a Corporación. É un feito histórico , a primeira 
vez que en Ribadavia se aproba un plan xeral. A anterior votación foi a favor BNG e 
CXG, abstención RBC  e voto en contra do PP. Non houbo aprobación definitiva 
porque a Xunta non a outorgou. Houbo unha xuntanza de todos para ver os cambios que 
se podían facer. Os cambios os dixo a Xunta. Se o plan xeral se tivese aprobado pola 
Xunta se poderían ter feito modificacións, e de este plan se poden facer modificacións. 
Pero pretender que na nova lexislatura vai a haber un novo plan non é certo, a 
tramitación de este empezou en 1999. Nos o faríamos fatal, pero se negociou co PP, e se 
falaron todos os puntos. É tal a dificultade do plan xeral que nunca o houbo en 
Ribadavia. O plan xeral en sí mesmo, como documento nos val, se pode modificar. O 
plan xeral hai que facelo conxuntamente entre todos os grupos. Hai actuacións 
dotacionais que antes non se podían facer, algunhas poden servir como a zona deportiva 
por riba do Xestal , o novo cemiterio en Francelos. 
Os veciños o que queren é que se aprobe o Plan. O paradigma é Viña Costeira nunha 
zona lle vai a mellorar a situación urbanística. Eu pediría que non houbera ningún voto 
en contra. Ao PP  lle pregunto si un alcalde faltando un ano para as eleccións se 
atrevería a traer o plan xeral, o máis cómodo sería gardalo nun caixón. Este plan 
soluciona moitos problemas. En toda a historia democrática de Rivadavia non se 
aprobou un plan xeral, dos vinte anos que non gobernou o PSOE que fixo o goberno. 
Espero que a xunta aprobe o plan definitivamente. 



 
 
 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE 
(5), CXG,  RBC e BNG, e abstención PP (5), fica aprobada. 
 
 
 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL 
Nº 25 QUE PASA A DENOMINARSE ORDENANZA REGULADORA DA TAXA 
POLA ENTRADA E VISITA AO CASTELO DE RIBADAVIA E AO CENTRO 
DE INFORMACIÓN XUDÍA DE GALICIA E USO DE ESPAZOS PARA 
EVENTOS PROGRAMADOS PARA EMPRESAS E OUTROS COLECTIVOS. 
 
 
 A COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS, E INFORMATIVA DE FACENDA, 
COMERCIO, PARQUE EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DE EMPREGO , OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS , NA SÚA SESIÓN ORDINARIA DE DATA 24 
DE MAIO  DE 2018 ADOPTOU  O SEGUINTE DITAME: 
 
Visto o Informe da Dirección Xeral de Tributos de 19 de xaneiro de 2018 sobre o 
impacto da Lei 39/2015 no procedemento de aprobación das Ordenanzas Fiscais, 
emitido a solicitude da Secretaría Xeral da FEMP,  que admite que pode obviarse o 
trámite da consulta pública previa cando se trate da modificación dunha ordenanza 
fiscal aprobada anteriormente. 
PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modifación da  Ordenanza Fiscal nº 25, 
Ordenanza Reguladora da Taxa pola entrada e visita ao Castelo de Ribadavia e ao 
Centro de Información Xudía de Galicia e uso de espazos para eventos programados 
para empresas e outros colectivos nos termos en que figura no expediente. 
SEGUNDO.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva , mediante 
exposición do mesmo no taboleiro de anuncios do concello e no Boletín Oficial da 
Provincia, por prazo de trinta días hábiles , dentro dos cales os interesados poderán 
examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas. 
Asemade, estará a disposición dos interesados na páxina web do concello. 
TERCEIRO.- Solicitar directamente a opinión das organizacións ou asociacións 
recoñecidas por lei que agrupen ou representen a persoas cuxos dereitos ou intereses 
lexítimos vérense afectados pola norma e cuxos fins garden relación directa co seu 
obxecto. 
CARTO.-Considerar no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no 
prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo , en base ao artigo 17.3 do 
Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE e CXG, 
reservanse para o Pleno PP, RBC  fica ditaminada de xeito favorable,  elevándose a 
pleno en calidade de ditame 
 
D Manuel  Vázquez López (CXG).- A favor. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O título non é  nada concreto, nos imos a abster. 
 



 
D Xacobe García Soto (BNG).-Consideramos que fala en ambiguo de colectivos nunha 
taxa, cando en Ribadavia hai un numeroso tecido asociativo,non estamos de acordo en 
que se lle impoñan novas taxas. 
D César Manuel Fernández Gil (PP):- Abstención, non sería bó camiño cobrarlle as 
asociacións polo uso do espazo do concello. 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Non se trata de cobrarlle ao tecido asociativo de 
Ribadavia.Hai demandas de empresas e non estaba contemplado na ordenanza. A 
maioría das asociacións están conveniadas co concello. Queda aclarada a dúbida. 
D  Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Non me queda claro. 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- A empresas privadas sí, a asociacións e colectivos 
non. 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE e CXG, 
abstención  PP, RBC  fica aprobada. 
 
6 MOCIÓN  RBC PARA QUE O MARTES DE ENTROIDO VOLVA A SER 
FESTIVO EN RIBADAVIA E DESDE O CONCELLO SE DINAMICE O 
ENTROIDO LOCAL. 
 
 
 A COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS, E INFORMATIVA DE FACENDA, 
COMERCIO, PARQUE EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DE EMPREGO , OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS , NA SÚA SESIÓN ORDINARIA DE DATA 24 
DE MAIO  DE 2018 ADOPTOU  O SEGUINTE DITAME: 
 
MOCIÓN RBC PARA QUE O MARTES DE ENTROIDO VOLVA SER FESTIVO 
EN RIBADAVIA E DESDE O CONCELLO SE DINAMICE O ENTROIDO LOCAL.  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
No Pleno municipal de Ribadavia de 28 de Setembro de 2017 aprobouse en sesión 
plenaria a modificación dos dous festivos locais do concello de Ribadavia.  
Esta decisión causou unha importante polémica, fundamentalmente pola proposta 
do goberno local de Ribadavia de suprimir o festivo do martes de entroido. 
 
Así, mesmo os colectivos relacionados co entroido fixeron un escrito reclamando a 
restitución do festivo no martes de entroido, e mesmo chegando a ter unha 
xuntanza con todos os grupos municipais, consecuencia da cal os grupos do BNG 
de Ribadavia e Ribeiro en Común presentamos unha Moción para que se tivera en 
conta as reivindicacións que os colectivos nos trasladaron. Esta Moción finalmente 
non saíu aprobada e foi rexeitada no Pleno. 
 
 
A realidade do último martes de entroido en Ribadavia, e en xeral de todo o 
entroido 2018, foi unha desolación e un fracaso, ocasionando unha desmobilización 
que o goberno pretendeu sen éxito camuflar e desviar a súa responsabilidade na 
decisión de eliminar este festivo local. 
Desde o Concello e o seu goberno débese fomentar a participación cidadá nas 
propias actividades e ser dinamizador do entroido local, polo que parece obrigado 
restituír o festivo do martes de entroido.  
 



 
Ven de ser publicado o borrador da orde da Consellería de Educación establecendo as 
vacacións de nadal, entroido, semana santa e as pontes das letras galegas, e do 12 de 
outubro, 1 de novembro e 6 de decembro. O martes de entroido será o 5 de marzo. 

Así, trátase aínda de un borrador, polo que poderían variar en base aos días lectivos que 
debe marcar cada colexio a petición propia, así como os festivos locais que aínda están 
sen fixar polos Concellos. 

 

 

 

 

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 aprobe de novo que o martes de entroido sexa festivo 
local. Establecer como festivo local o Martes de entroido, día 5 de marzo de 2019. 

2. Darlle traslado deste acordo á todas as asociacións e colectivos que traballan en 
actividades relacionadas co entroido ribadaviense. Crear un espazo de colaboración e 
coordinación con ditos colectivos co obxectivo de recuperar e dinamizar desde o 
Concello o entroido en Ribadavia. 

3. Darlle traslado deste acordo aos colexios e centros educativos de Ribadavia e á 
asociación de comerciantes para que o Concello sexa coñecedor das súas opinións e 
demandas. 

Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol RBC e BNG, 
reservanse para o Pleno PP, PSOE, CXG; fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O martes de entroido viña sendo festivo, un acordo 
do pleno o eliminou, unha serie de asociacións pideron que se mantivese, veu a pleno e 
non se aprobou. A valoración do resultado é negativa. De novo pedimos que o pleno se 
posicione. Dende a área de Cultura do concello se pode facer moito máis, o entroido é 
un eixe fundamental da cultura en Ourense. Tivo moito pulo en outras xeracións. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Este grupo vaise abster. A decisión do ano pasado 
foi bo para Ribadavia, e foi unha decisión puntual. Habería que consultar ao tecido 
asociativo.Antes había un entroido impresionante o martes sin ser festivo. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Se foi tan acertada a decisión debería manterse. O 
alcalde decía que xa tiñamos moitas festas importantes e non había que aspirar a máis, 



 
como o lema do escudo de España :non plus ultra. A sociedade ribadaviense deu un 
recado neste tema. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Estamos a favor. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Estamos a favor, do punto primeiro lle daría traslado 
as asociacións. Nos imos abster, se o tecido asociativo está a favor , votaremos a favor. 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Este grupo xa tivo contacto co tecido asociativo. Sen 
esas persoas non hai entroido en Ribadavia.Esta proposta resulta do contacto co tecido 
asociativo e os comerciantes. 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Non teño os datos suficientes para tomar unha 
decisión acertada. Abstención. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Despois ten que vir unha proposta do grupo de 
goberno. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- RBC xa coñece o método de aprobación dos festivos, 
o goberno propón pero os grupos da oposición temos que facer o noso traballo. Agardo 
que a proposta do goberno respecte a decisión dos grupos. 
 
Alcalde.- Eu non acepto a demagoxia, que se me diga que o meu grupo o fai mal 
conscientemente. O BNG votou unha cousa e logo veu e dixo outra.RBC se abstivo e 
dixo que o martes de entroido lle parecía ben. O PP dixo unha cousa nunha reunión e 
logo fixo outra. Nos somos culpables cando o facemos ben e cando o facemos mal. Os 
colectivos son moi diversos, moitos hosteleiros dicen que mellor na Feira do Viño que o 
martes de entroido. Hai que escoitar á comunidade educativa. Eu o que dixen é que non 
podemos ser os mellores en todo. 
 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PP, RBC e 
BNG, abstención PSOE, CXG; fica aprobada. 
 
 
7.- MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REALICE UN 
PLAN DE RECUPERACIÓN DO ANTIGO FORNO PARA TRANSFORMAR 
ESTE SOLAR MUNICIPAL NUN NOVO PARQUE PÚBLICO NO CASCO 
HISTÓRICO. 
 
 
 A COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS, E INFORMATIVA DE FACENDA, 
COMERCIO, PARQUE EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DE EMPREGO , OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS , NA SÚA SESIÓN ORDINARIA DE DATA 24 
DE MAIO  DE 2018 ADOPTOU  O SEGUINTE DITAME: 
 
MOCIÓN PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REALICE UN PLAN DE 

RECUPERACIÓN DO ANTIGO FORNO PARA TRANSFORMAR ESTE SOLAR 

MUNICIPAL NUN NOVO PARQUE PÚBLICO NO CASCO HISTÓRICO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 



 
O noso grupo ten remitido e proposto unha serie de Mocións e demandas arredor 

do espazo público que conforma o antigo forno e o seu solar na rúa dos Fornos do 

casco histórico de Ribadavia. Así mesmo, ten feito o propio co solar municipal no 

que había dúas vivendas e que se atopa nesta mesma rúa fronte á casa propiedade 

do Concello da rúa dos fornos. 

 A situación actual destes espazos municipais é de abandono absoluto, sendo a 

actitude do Concello e do goberno de desidia, remitíndose o seu papel só a limpeza 

puntual da herba. 

 

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

aprobación do Pleno municipal, os seguintes ACORDOS: 

1. Que o Concello de Ribadavia elabore un Plan de recuperación do FORNO e do 
espazo público que ocupa para convertelo nun espazo – parque público novo no 
casco histórico de Ribadavia. Este Plan debe ter como obxecto: 
‐  Recuperación do forno. 
‐  Converter un espazo abandonado e ruinoso nun espazo público que dinamice 

esta zona, a súa rúa e en xeral o casco histórico. 
2. Que o Concello de Ribadavia interveña de urxencia na limpeza destes dous 

lugares municipais: Solar do Forno e Solar de antigas vivendas que son de 
propiedade municipal. 

3. Que o Concello faga no solar da antiga vivenda un novo cerre e recupere o peche 
que se atopa caído. 

 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol RBC ,PP e  
BNG, reservanse para o Pleno PSOE, CXG; fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame 
 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- É unha moción bastante recorrente respecto dos 
bens municipais: algún caído, algún cheo de silvas. Houbo unha moción de RBC e BNG 
ao respecto. Existe un histórico forno. É un casco histórico dos máis importantes e 
bonitos de Galicia. Sería unha proposta fácil de levar a cabo, convertir un solar en 
parque público.  
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Nos parece unha boa iniciativa. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Nos xa presentamos unha moción sobre este solar. Logo 
non se pode pedir aos veciños que rehabiliten cando o  concello non o fai. Se se 
cumprisen todas as mocións presentadas pola oposición e aprobadas o casco histórico 
sería a envexa de todos. É a maior insignia de Ribadavia, cabería facer unha carpeta cos 
incumprimentos ao respecto. 
 



 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- No Catálogo do Plan Especial do Casco Histórico 
de Ribadavia se fala de recuperar o forno e facer un espazo libre de uso público. A 
favor. 
 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Nos parece ben a iniciativa, lle encargaremos un 
proxecto á técnica municipal e o levaremos á próxima comisión de Patrimonio. 
 
 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 
 
8.-MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REALICE UN 
PLAN DE RECUPERACIÓN DO NOSO TERRITORIO CONTRA A INVASIÓN 
DE ACACIA DEALBATA ( MIMOSA). 
 
 
Prócedese a lectura do ditame da Comisión Informativa do seguinte tenor literal: 
MOCIÓN PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REALICE UN PLAN DE 

RECUPERACIÓN DO NOSO TERRITORIO CONTRA A INVASIÓN DA ACACIA 

DEALBATA (MIMOSA). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Unha parte moi extensa do territorio natural e agrícola do noso municipio atopase 

inzada da especie da mimosa (Acacia dealbata), que ao igual que no resto da 

comarca do Ribeiro chega a cualificarse de praga, moitas das terras noutra hora 

labradas atópanse en situación de abandono, polo que esta especie expandiuse ata 

ocupar máis do 50% do espazo forestal. Esta situación do noso espazo natural está 

relacionada coa proliferación de incendios causantes de verdadeiras catástrofes 

ecolóxicas.  

O grupo municipal de Ribeiro en Común no Concello de Ribadavia presenta esta 

Moción para que se leven a cabo iniciativas no noso municipio por parte da 

institución local co obxectivo de comezar un traballo de recuperación do espazo 

natural que a día de hoxe atopase invadido por acacias, supoñendo unha perda 

dun grande recurso natural e un perigo latente e potencial de cara á praga de 

incendios que sufrimos. 

A raíz da última vaga de lumes en Galicia, o movemento ecoloxista galego 

intensificou unha serie de actividades encamiñadas a protexer o monte e traballar 

nel co obxectivo de recuperalo con especies arbóreas autóctonas e substituíndo as 

especies invasoras moi propicias ao lume. Consideramos que en Ribadavia o 

Concello temos recursos para facelo e nese sentido debemos dar exemplo. 

Exemplos de  pioneiros e iniciativas non públicas: 



 
‐  Asociación Ecoloxista RIDIMOAS: A súa  labor  é referente en todo Galicia 

na loita contra as acacias. Esta asociación leva máis de 30 anos combatendo 

este problema na nosa comarca e con excelentes resultados, a través dun 

plan de traballo continuado no tempo de roza manual, máis efectiva e que 

permite evitar danos noutras especies de flora e tamén en especies animais 

como os réptiles, anfibios e micromamíferos. A limpeza de mimosas 

realízase de ano en ano e, fundamentalmente, en parcelas nas que xa se 

traballou, xa que, ao contrario do eucalipto, a mimosa require unha loita 

moi prolongada no tempo.  

‐  Tamén a Asociación VERDEGAIA ten anunciado que o vindeiro día 26 

deste mes a “Brigada Deseucaliptizadora” estará por terras do Ribeiro 

realizando tarefas de eliminación de pés de Acacia nunha parcela de 1 

hectárea e media na aldea de Lentille, concello de Cenlle.  A intervención 

manual márcase como obxectivo eliminar os pés de acacia mantendo as 

árbores autóctonas que conseguiron sobrevivir (carballos, érvedos, etc.) 

para introducir no próximo inverno froiteiras bravas. 

 

 

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

aprobación do Pleno municipal, os seguintes ACORDOS: 

4. Que o Concello de Ribadavia elabore un Plan de recuperación de parcelas 

invadidas por acacias. Que se comece priorizando unha zona determinada a 

través dunha primeira acción de intervención e recuperación. 

5. Que o Concello de Ribadavia busque asesoramento técnico na materia, seguindo 

o exemplo e a labor da Asociación Ridimoas. 

6. Que o Concello de Ribadavia se poña en contacto con Concellos limítrofes, 

como Melón, Carballeda de Avia, Beade e Cenlle para intentar colaborar e levar 

a cabo estas accións. 

7. Que o Concello de Ribadavia inclúa no Plan unha distribución das parcelas para 

recuperación de monte autóctono e/ou parcelas de uso agrícola segundo 

corresponda, establecendo un convenio coas entidades e persoas propietarias das 

mesmas. E sempre de acordo á normativa vixente. 

 
 



 
 
 
De seguido, tras breves intervencións dos presentes, sometese a votación ordinaria a 
proposta presentada obténdose o seguinte resultado: votos a prol RBC ,CXG ; 
reservanse para  o pleno PP, BNG e PSOE . 
Por conseguinte,  fica ditaminada favorablemente. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A plaga de incendios asolou Galicia, hai asociacións 
ecoloxistas que combaten o eucalipto.Houbo unha moción do goberno contra o 
eucalipto, RBC engadiu a acacia e a mimosa. Houbo unha actuación de Verdegaia en 
Cenlle. O problema da mimosa non o pode erradicar un só concello. A competencia é da 
Xunta. Este problema non coñece de límites territoriais. O concello pode facer o mesmo 
que fai o tecido asociativo. 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Se debía involucrar a outras administracións: 
Deputación Provincial, Ministerio de Medio Ambiente, etcétera.... O espíritu da moción 
nos parece ben . A favor. 
 
D  Xacobe García Soto (BNG).- É unha quimera erradicar a mimosa de Ribadavia.A 
competencia é da Xunta , tería que ser unha actuación supramunicipal. Hai seis ou sete 
pragas ambientais que a xunta non é capaz de erradicar. O problema da mimosa ven do 
abandono do rural e do cambio de método de cultivo do  viñedo.Vou a votar a favor, se 
deben dar pequenos pasos, pero a erradicación tradicional  non vale. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- A proposta é moi sensata. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Suscribo plenamente as palabras de Xacobe, antes a 
eliminaban os viticultores, hai menos xente  no rural. Estamos a favor da idea, o 
concello ten limitacións , non pode abarcar tanto. Estamos dispostos a colaborar coa 
Xunta. Voto a prol 
 
D  Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A pretensión de esta moción non é acabar coa praga 
de mimosas. Se fala de prevención, dunha actuación inicial para dar exemplo. O 
concello pode facelo, terá que facer algo se os demais non fan nada. Que se faga unha 
acción concreta que sea a primeira pedra no camiño. 
 
Alcalde.- Algún se imaxina ao presidente da Deputación facendose unhas fotos 
arrancando mimosas. As brigadas deberían ser de prevención e non empezar o 1 de 
xuño.  
 
 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 
 
 
 
 
 
9.- NOMEAMENTO DAS IRMAS TOUZA E OS SEUS COLABORADORES 
COMO FILLOS PREDILECTOS DE RIBADAVIA. 
 
 



 
 A COMISIÓN DE CULTURA E MEDIO AMBIENTE , NA SÚA SESIÓN 
ORDINARIA DE DATA 24 DE MAIO  DE 2018 ADOPTOU  O SEGUINTE 
DITAME: 
 
Visto o Regulamento de Honras e Distincións do concello de Ribadavia: 
Artigo 4 Tïtulo de Fillo Predilecto.” O título de fillo predilecto outorgarase a 
aquela persoa física que,nacendo no Municipio, demostrara calidades, méritos 
persoais, ou servizos prestados en beneficio ou honra de Ribadavia e que alcancen 
consideración indiscutible no concepto público.” 
 
Visto o expediente tramitado, consonte ao previsto nos artigos 14 e 15 do 
Regulamento de Honras e Distincións do concello de Ribadavia. 
As irmáns Lola Touza, Amparo Touza e Julia Touza, formaron unha organización 
que durante a Segunda Guerra Mundial, dende Ribadavia, salvou a vida a  centos 
de persoas que fuxían do nazismo e do antisemitismo arriscando a súa propia vida 
dunha forma heroica e altruista. 
Xunto a elas colaboraban na rede de solidariedade e fuxida moitos veciños de 
Ribadavia, entre outros . José Rocha Freijedo, Javier Mínguez Fernández ( O 
Calavera), taxistas, Ricardo Pérez ( O Evangelista), un emigrante retornado que 
facía labores de traducción, e Ramón Estévez, barqueiro. 
 
A súa labor puso o nome de Ribadavia no máis elevado lugar das máis altas 
cualidades humanas de soliedaridade, humanidade , liberdade e entrega aos 
demais, en base ao cal merecen a máis alta distinción que lle poida ser concedida 
polo Concello de Ribadavia. 
Propoño ao pleno do concello de Ribadavia o nomeamento das irmas Lola Touza, Amparo 
Touza, Julia Touza, e de José Rocha Freijido, Javier Mínguez Fernández, Ricardo Pérez 
Parada e Ramón Estévez   como Fillas e  Fillos Predilectos do Concello de Ribadavia. 

De seguido, tras breves intervencións dos presentes, sometese a votación ordinaria a 
proposta presentada obténdose o seguinte resultado: votos a prol PSOE ,CXG ; 
reservanse para  o pleno PP, BNG e RBC . 
Por conseguinte,  fica ditaminada favorablemente. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- A favor. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Son propostas de mocións de RBC, coherentemente 
votamos a favor. Habería que involucrar a sociedade, a outras entidades. A apertura foi 
cativa, sen incidencia. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Foi unha boa proposta de RBC. Falta a segunda parte, 
valorizar aos personaxes. Socializar quenes foron e que fixeron. Que o visitante o sepa. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Ratificar a nosa posición , en todo momento a 
favor. 
 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Esperemos que o ruxe ruxe dunha película se faga 
realidade. 
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 



 
 
10.-NOMEAMENTO DE EDUARDO CHAO COMO FILLO PREDILECTO DE 
RIBADAVIA. 
 
A COMISIÓN DE CULTURA E MEDIO AMBIENTE , NA SÚA SESIÓN 
ORDINARIA DE DATA 24 DE MAIO  DE 2018 ADOPTOU  O SEGUINTE 
DITAME: 
 
Visto o Regulamento de Honras e Distincións do concello de Ribadavia: 
Artigo 4 Tïtulo de Fillo Predilecto.” O título de fillo predilecto outorgarase a 
aquela persoa física que,nacendo no Municipio, demostrara calidades, méritos 
persoais, ou servizos prestados en beneficio ou honra de Ribadavia e que alcancen 
consideración indiscutible no concepto público.” 
 
Visto o expediente tramitado, consonte ao previsto nos artigos 14 e 15 do 
Regulamento de Honras e Distincións do concello de Ribadavia. 
 
Visto o informe razoado favorable e a proposta de resolución emitida polo 
instructor do procedemento con data de 12 de abril de 2018. 
 
PROPOÑO: 
 
-Nomear a don Eduardo Chao Fernández,senlleiro intelectual, político e periodista 
ribadaviense FILLO PREDILECTO DO CONCELLO DE RIBADAVIA. 
 
 
 
 
De seguido, tras breves intervencións dos presentes, sometese a votación ordinaria a 
proposta presentada obténdose o seguinte resultado: votos a prol PSOE ,CXG ; 
reservanse para  o pleno PP, BNG e RBC . 
Por conseguinte,  fica ditaminada favorablemente. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- As mesmas pegas que no punto anterior.Lembrar que 
no punto dez da anterior moción se falaba de cambiar a praca das irmás Touza. 
Alcalde.- Cambiaremos a praca e estamos pensando algunha cousa máis. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Hai que socializar o por qué do nomeamento.  
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 
 
 
11.- OUTORGAMENTO DA MEDALLA DE OURO DE RIBADAVIA A VIÑA 
COSTEIRA CON MOTIVO DO SEU CINCOENTA ANIVERSARIO. 
 
 
 A COMISIÓN DE CULTURA E MEDIO AMBIENTE , NA SÚA SESIÓN 
ORDINARIA DE DATA 24 DE MAIO  DE 2018 ADOPTOU  O SEGUINTE 
DITAME: 
 



 
 
Visto o Regulamento de Honras e Distincións do concello de Ribadavia,artigo 10: 
:” O título de fillo predilecto outorgarase a aquela persoa física que, nacendo no 
Municipio, demostrara calidades, méritos persoais , ou servizos prestados en 
beneficio ou honra de Rivadavia  e que alcancen consideración indiscutible no 
concepto público.” 
 
Visto o expediente tramitado, consonte ao previsto nos artigos 14 e 15 do 
Regulamento de Honras e Distincións do concello de Ribadavia. 
 
Visto o informe razoado favorable e a proposta de resolución emitida polo 
instructor do procedemento con data de 10 de maio  de 2018. 
A adega cooperativa Viña Costeira, fundada no ano 1968, é un éxito empresarial , 
social e humano. É referencia destacada na elaboración de viños e licores galegos, 
naceu fruto da ilusión dun grupo de visionarios que romperon coas tendencias 
vinícolas da época, co fin de recuperar as variedades de uva históricas de 
Galica:loureira, godello, albariño , treixadura e outras. 
Ten combinado sempre tradición e innovación no seu labor.Co nome do viño Pazo 
Ribeiro ten levado e leva o nome do Ribeiro por todo o mundo. 
A  maiores de todo ese enorme éxito empresarial , sostido xa no tempo por 
cincoenta anos, ten proporcionado e proporciona traballo e progreso económico a 
moitas familias de Ribadavia e do Ribeiro. 
 
PROPONSE AO PLENO DO CONCELLO: 
OUTORGAR A ADEGA COOPERATIVA VIÑA COSTEIRA A MEDALLA DE 
OURO DA VILA DE RIBADAVIA CON MOTIVO DO SEU 50 ANIVERSARIO. 
 
 
 
De seguido, tras breves intervencións dos presentes, sometese a votación ordinaria a 
proposta presentada obténdose o seguinte resultado: votos a prol PSOE, CXG, BNG e 
RBC ; reservanse para  o pleno PP. 
Por conseguinte,  fica ditaminada favorablemente. 
 
D  Manuel Vázquez López (CXG).- É de xustiza , a favor. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Que se concrete se vai a haber acto, a  data, o sitio , e 
si vai a participar a corporación. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- É un símbolo do Ribeiro e do corporativismo en 
Galicia. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Os cinco concelleiros do PP somos directamente 
socios ou un familiar directo, eso amosa a súa implantación social. 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- A prol. Haberá un acto en setembro , toda a 
corporación está invitada e todos os alcaldes do Ribeiro. 
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 
 
 



 
12.- MOCIÓN RBC PARA MELLORAR O SERVIZO DE EMERXENCIAS DE 
RIBADAVIA CON GARANTÍAS PARA A NOSA CIDADANÍA ( PREVIA 
DECLARACIÓN DE URXENCIA).  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
O pasado 23 de maio tivo lugar unha intervención do Servizo de Emerxencias de 
Ribadavia, Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) na rúa Celso Emilio Ferreiro. 

Puido comprobarse unha vez máis o bo facer dos nosos profesionais. Pero tamén 
quedou demostrado que o servizo de emerxencias precisa modificar o plantexamento 
das súas prioridades e funcións principais. 

Ribeiro en Común pretende con esta Moción que desde o Concello de Ribadavia se 
reforce convenientemente este servizo de emerxencias, por ser un dos servizos públicos 
esenciais e básicos dos que dispomos, polo que a obriga do Concello é coidalo e 
garantir que os profesionais poidan realizar o seu traballo da forma máis axeitada, en 
beneficio da súa seguridade como traballadores, e da propia seguridade da cidadanía de 
Ribadavia e do Ribeiro. 

Con esta Moción demandamos que se mellores as condicións de traballo do servizo de 
emerxencias GES de Ribadavia. 

Reclamamos que o Concello de Ribadavia reorganice o traballo do GES 
priorizando o servizo de emerxencias como a súa principal labor, e se garanta que 
os traballadores en quenda de garda de emerxencia non realicen funcións de outro 
tipo durante esa quenda, como por exemplo desbroces. O obxectivo principal é que 
se garanta que o tempo de reacción e chegada nunha emerxencia sexa o menor 
posible, garantindo que o traballador de emerxencias chega nas mellores 
condicións. Non pode volver repetirse que un traballador de emerxencias que se 
atopa en quenda de garda estea a realizar outras tarefas lonxe da base. 

Tamén se deben abordar outras melloras: 

- Priorizar as labores de emerxencia fronte ás de prevención, desbroce e outras tarefas 
múltiples que realiza este servizo. 

- Cumprimento da Prevención de riscos laborais. 

- Mellora do equipamento, actualización das necesidades, e mantemento. 

- Remate das obras do local- sede do GES e cumprimento do proxecto previsto para o 
mesmo, incluíndo un lugar para gardar vehículos e os seus equipamentos. 

- Precisase mellorar as condicións laborais do servizo. Mellorar o nivel salarial e que 
sexan recoñecidas e incluídas a Perigosidade e a Nocturnidade. 



 
 

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 reorganice o traballo do GES priorizando o 
servizo de emerxencias como a súa principal labor, e se garanta que os 
traballadores en quenda de garda de emerxencia non realicen funcións de outro 
tipo durante esa quenda. 

2. Que o Concello de Ribadavia reforce as funcións propias de prevención de 
incendios, limpeza, desbroce e funcións múltiples que realiza na actualidade o GES 
a través de Brigadas cuxa función principal sexan estas. 

3. Que o Concello de Ribadavia cumpra coas súas obrigas nas seguintes materias: 

- Un servizo de emerxencia con garantías para a veciñanza, un servizo que respecte as 
quendas de garda, e que garanta que o tempo de reacción e intervención cumpre os 
protocolos. 

- Mellora do equipamento, actualización das necesidades, e mantemento. 

- Unha base do GES que cumpra coa normativa. 

‐  Dereitos laborais do servizo. Cumprimento da Prevención de riscos 
laborais. Cumprimento das retribucións de Perigosidade e Nocturnidade. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A urxencia ven motivada polo sucedido o día 23 de 
maio. 

A urxencia fica aprobada por unanimidade. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O día 23 se produxo unha intervención do GES que 
amosa o bó facer dos traballadores e puso de manifesto uns parámetros na actuación do 
goberno. Debería haber un modelo de emerxencias supramunicipal. Dada a situación do 
GES de Ribadavia pido que o concello priorice o traballo de emerxencias, o sucedido o día 
23 da luz sobre as emerxencias de Ribadavia. Si estás facendo un desbroce , non na base, 
se tarda máis en chegar a emerxencia. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Me parece ben o espíritu da moción. Non vexo clara a 
competencia, a capacidade do concello. O GES está financiado pola Xunta e pola F
 EGAMP. Penso que o GES chega adecuadamente aos servizos. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Coincidimos coa argumentación e cos puntos de 
acordo,sobre todo o relativo aos dereitos e a seguridade dos traballadores. Se require 
mellor planificación. 
 



 
D  César Manuel Fernández Gil ( PP).-  Positivo todo o que sexa mellorar os servizos 
municipais. Este grupo presentou unha moción para que se cumprise o convenio colectivo 
en materia de seguridade e saúde dos traballadores. 
 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Estamos de acordo con algunhas posicións.É un servizo 
no que pón as condicións a Xunta de Galicia, obriga a desbrozar unha serie de hectáreas 
.Somos os primeiros interesados en que se adiquen só as emerxencias.Algún concelleiro 
criticaba aos traballadores por estar na base.  Pode ser que sucendan dous accidentes e non 
poder compaxinar. Abstención porque non temos a competencia 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A resposta do goberno é que a culpa é da Xunta. O 
concello de Ribadavia ten que definir o que ten, definir no convenio de colaboración a 
priorización do GES como servizo de emerxencias. O modelo de emerxencias en Galicia é 
mellorable. Nos temos un GES financiado pola Xunta que impón as condicións. Se pode 
facer moito máis en melloras de servizo e de dereitos dos traballadores. O día en que 
aconteza unha desgracia veremos que se podía ter feito máis. O concello ten que definir 
que servizo de emerxencias quere. 
 
Alcalde.- Eu comparto moitas das cousas que se dicen. A ver se atopa algún alcalde que 
faga tantas reclamacións neste tema. Vostede por metodoloxía dice que a culpa é do 
concello. Non pode ser que a financiación sexa 20% para emerxencias e 80% para 
desbrozar. A xunta non quere contratar porque se pode atopar que mil persoas pasen a ser 
persoal laboral da Xunta. Eu non quero o modelo imposto de emerxencias que temos. Nos 
faltan traballadores por culpa da Xunta, o mesmo acontece coas brigadas de incendios. Eu 
contestolle a calquera das reunións da xunta sobre este tema e verá que respostas recibe.  
Non podo consentir que por un caso puntual se poña en dúbida o traballo do GES. Ese día 
houbo outras emerxencias.Eu presumo do mellor GES de Galicia. 
 
D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- Se ataca ao autor da moción cando é exquisita no trato 
co goberno e co persoal. 
 
Alcalde.- Cando chegou este goberno os Grumir cobraban 500 euros e non tiñan vehículo. 
Nesta lexislatura este alcalde non expulsou a ningún concelleiro. 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol RBC ,PP e  
BNG, abstención  PSOE, CXG; fica aprobada. 
 
 
13.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR DE 
RIBADAVIA PARA A INMEDIATA RENOVACIÓN DA REDE DE 
ABASTECEMENTO NA ZONA DE CASTRO SAMPAIO. 
 
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 dez meses producíronse ata oito 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. 



 
 
Acordo: 
 

1) Instar ao goberno municipal a renovar , de xeito inmediato, a rede de 
abastecemento de auga na zona do Castro en Sampaio. 

 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- É unha moción aprobada en maio e que  non se 
cumpriu.  O  material está ao pé da carretera, calquera día desaparece. 
A urxencia aprobase por unanimidade. 
 
D César  Manuel Fernández Gil (PP).- É traer de novo a moción de marzo.Sí se colocou a 
medida de presión. O material está ahí, sería actuar en 150 metros. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- A favor. 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Espero que non pase que o pleno aprobe a moción e 
logo a empresa concesionaria non o faga, e tiña que venir no próximo pleno. Que o 
goberno obrigue a empresa concesionaria a facelo. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- A favor. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Espero que se execute o antes posible. 
 
Alcalde.- Se colocou un reductor de presión. A mangueira está dende que adoptamos o 
acordo. Preferimos abrir a zanxa cunha empresa que o faga máis barato. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).-  Aqualia so ven a Ribadavia a cobrar. 
 
Alcalde.- Colabora en moitas cousas.  
 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 
 
 
14.-MOCIÓN RBC  PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA OFERTE CON 
PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA TODOS OS SEUS POSTOS DE TRABALLO. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
No Pleno municipal de Ribadavia do mes de febreiro de 2017 aprobouse a Moción do 
noso grupo titulada MOCIÓN PARA MELLORAR A ORGANIZACIÓN E O 
TRABALLO NO CONCELLO DE RIBADAVIA, na cal se recollía como un dos 
Acordos desta Moción que:  
Os postos de traballo a cubrir no Concello sexan sempre a través de convocatorias 
públicas, sexan para postos temporais ou non, de acordo á lei na que xa está 
marcado a súa obrigatoriedade dependendo de que o sistema de selección sexa 
para persoal permanente ou temporal. Que nos casos temporais sexan tamén 
convocatorias públicas, ou cando menos a través de anuncios públicos para que 
poida concorrer calquera cidadá que cumpra os requisitos esixidos, de acordo á lei.  
A pesar da aprobación deste Acordo en Pleno municipal, o goberno local continúa sen 
asumir nin cumprir dito Acordo, e así esta mesma semana con data de 29 de maio, ao 
igual que xa fixera o ano anterior, decide aprobar un proceso de selección sen realizar 
oferta pública, tal e como esixía a Moción aprobada polo Pleno municipal de Ribadavia. 



 
Na Xunta de goberno local do 14 de maio de 2018 apróbanse tres (3) bases de selección 
de persoal que non recolle a publicidade da oferta, senón que unha vez máis, opta o 
goberno de Ribadavia por seleccionar persoal sen publicidade e só a través da remisión 
ao INEM de solicitude de oferta. 
 
O noso grupo propón, unha vez máis,  que o Concello de Ribadavia faga sempre os 
seus procesos de selección de persoal a través de convocatorias públicas, ou polo 
menos con publicidade do proceso, análogo ao que se fai coas bolsas de emprego, e 
non só a través da convocatoria desde o Servizo Galego de Colocación(SGC). No caso 
de que a convocatoria dunha administración superior (normalmente é a Xunta ou 
Deputación quen cofinancian este tipo de contratos laborais) obrigue a realizala a través 
do SGC, entón pedimos que o Concello de Ribadavia deba anunciar publicamente 
os postos de traballo a cubrir e o procedemento que se vai levar a cabo e iniciado 
desde o SGC. Isto a día de hoxe non acontece así, orixinándose situacións nas que 
cidadás interesadas nun posto de traballo descoñecen dita convocatoria, ou ben 
coñecéndoa non realizan a inscrición correctamente no SGC, o que supón un agravio 
contra estes cidadáns e ocasiona un menoscabo dos seus dereitos básicos.  
 
Isto que unha vez máis reclama o grupo municipal de Ribeiro en Común xa é levado a 
acbo por moitos concellos galegos a través dos respectivos Boletíns Oficiais e mesmo a 
través da prensa escrito, sendo o Concello de Ribadavia unha mala excepción. 
 
 
 
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 cubra todos os seus postos de traballo sempre a 
través de convocatorias públicas, sexan para postos temporais ou non, de acordo á 
lei. Que nos casos temporais sexan tamén convocatorias públicas, ou cando menos 
a través de anuncios públicos para que poida concorrer calquera cidadá que 
cumpra os requisitos esixidos, de acordo á lei. 

2. Que o Concello de Ribadavia faga sempre os seus procesos de selección de 
persoal a través de convocatorias públicas, ou polo menos con publicidade do 
proceso, e que no caso de que a convocatoria dunha administración superior 
obrigue a realizala a través do Servizo Galego de Colocación (SGC), que o 
Concello de Ribadavia deba anunciar publicamente os postos de traballo a cubrir e 
o procedemento que se vai levar a cabo e iniciado desde o SGC, evitando así 
situacións nas que cidadás interesadas nun posto de traballo descoñezan dita 
convocatoria, e evitar un agravio contra estes cidadáns e un menoscabo dos seus 
dereitos básicos.  

8. Que o Concello de Ribadavia e o seu goberno cumpran coa obrigatoriedade 
de acatar e cumprir as Mocións e acordos aprobados polo Pleno Municipal, 
como órgano de maior lexitimidade democrática municipal. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC) .- O 29 de maio resolveuse un proceso selectivo , a 
moción non se pudo presentar antes. 



 
A urxencia fica aprobada por unanimidade. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC) .- No pleno de febreiro de 2017  RBC presentou unha 
moción con seis puntos que foi aprobada. Un deles era que sempre para a selección de 
ofertas de traballo a oferta fose pública. É unha moción que o goberno decide non 
cumplir, nunha mesma xunta de goberno se aproban tres bases de selección e ningunha 
con oferta pública. Non hai publicidade nin oferta pública. 

Hai subvencións que impoñen que a selección sexa a través do Servizo Galego de 
Colocación, é compatible con facer publicidade. Que se lle de a oportunidade a toda a 
cidadanía, hai xente que non pode optar. Pedimos que os acordos plenarios se cumpran. 

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

D Xacobe García Soto (BNG).- É un acordo plenario xa tomado. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- A favor , de acordo cos argumentos sinalados. 

Alcalde.- Imos votar a favor, sempre que a lei nos permita. Se a Xunta obriga a ir ao 
INEM, na medida en que sexa posible. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Está mentindo. 

 

Alcalde.- Non lle consinto que me diga que minto.Toda a cidadanía sabe que minte en 
certos aspectos. Acabe de insultar. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).-É obvio que minte. 

Alcalde.- Somos escrupulosos con iso e co tema das bolsas de emprego. Hai alcaldes do 
seu grupo que presumen dunha cosa e logo fan outra. Eu lle podería chamar ao orde e 
tras tres advertencias botalo, pero non o vou a facer. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Non amenace. 

Alcalde.- Clases de transparencia cero. Eu digo que se vai a cumprir a lei e punto. 
Vostede acusa de temas moi graves. Na convocatoria de auxiliares de turismo a 
subvención pide expresamente que sexa polo Servizo Galego de colocación. Os 
capataces o problema é encontralos moitas veces. Se lles vai decindo aos traballadores 
que reclamen os seus dereitos laborais no xulgado , cando se tira das bolsas de emprego. 



 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Vostede é un maleducado. Está mentindo.Non quero 
que vote a favor da moción, o que quero é que a leve a cabo.  

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 

ROGOS E PREGUNTAS. 

 

D Manuel Vázquez  López ( CXG) pregunta polo vaciado do edifico de Fornos e polo 
edificio da rúa Xerusalem. 

Alcalde.- Para o edificio de Fornos se está buscando financiación, o edificio da rúa 
Xerusalem non é noso, hai un expediente o propietario está notificado. 

D Brais Fidalgo Martínez ( RBC): 

En relación ao camiño que une a pasarela da Foz co Parque Robla, demandamos que se 
arranxe o enorme burato debido ao risco que supón. 

Demandamos a limpeza da Ponte medieval de Francelos. 

Pedimos a retirada dos columpios existentes na ribeira do río Avia en San Cristovo para 
o seu arranxo, xa que supoñen un perigo 

Pedimos reparación da luz-faroal situada á altura da fonte de Ventosela 

En relación da situación de falta de limpeza nos patios dos colexios, arriba e abaixo. 
Alameda e rúa Carballiño, pedimos a súa mellora. 

Pedimos a limpeza dos soares arredor dos colexios, de propiedade privada, a través do 
inicio de expediente por parte do concello. 

Pedimos que Aqualia proceda ao arranxe desagüe camiño río, entro rúa río Avia e varias 
fincas de veciños afectados polos malos cheiros. 

Pedimos o aproveitamento do documento RPT , previo consenso cos traballadores/as e 
os seus representantes. 

Reiteramos a nosa petición de subvención para o club balonman Ribeiro para axudar a 
sufragar a súa fase de ascenso. 



 
Demandamos que se aumente a vixiancia respecto aos ataques que están a sufrir as 
casetas de gatos en Ribadavia. Pedimos que se coloque un cartel de advertencia sobre a 
infracción que supón destrozar un ben propiedade do concello. 

Demandamos que o concello lle pida á Confederación hidrográfica que limpie e traballe 
nos Caneiros da Foz no río Avia, xa que segundo se recolle na acta da Xunta de 
Goberno do 28 de maio, as brigadas da CHMS van a estar traballando no noso 
municipio. 

Pedimos a limpeza , desbroce da estrada OU-504 na entrada de Ribadavia e a reparación 
da sinal de entrada en Ribadavia pola rúa Muñoz Calero. 

En relación co anuncio de mellora do cruceiro do cemiterio municipal, demandamos 
unha vez máis, a mellora e limpeza da parte traseira deste cemiterio, así como que se 
resolva a situación da fachada de entrada, xa que en demasiadas ocasións atópanse 
coches mal estacionados orixinando unha situación de perigosidade para peóns que se 
ven obrigados a camiñar pola calzada. 

Preguntas: 

¿ Aprobouse algún prego de prescripcións técnicas e administrativas para a contratación 
do servizo municipal de electricidade no concello de Ribadavia , e a externalización 
deste servizo? 

¿Onde están os columpios retirados do parque dos Xardinillos? 

 Nos orzamentos 2018 non se recolle o arranxo da piscina municipal ¿ por qué motivo? 

Iniciadas por parte do goberno local algún trámite para levar a cabo as medidas 
solicitadas polo noso grupo e aprobadas en Pleno para a mellora de seguridade vial no 
municipio de Ribadavia, pasos de peóns, badéns, e beirarrúas, etc en estradas cuxo 
tránsito é intenso como San Cristovo, San Paio, Francelos, Franqueirán, etc? Se a 
resposta é negativa , demandamos unha vez máis que se realice. 

No accidente de San Cristovo houbo demanda de máis seguridade. Se hai outros 
trámites e outras peticións ao respecto. 

Pregunto por unhas facturas dous de 9 de maio, Instalaciones Amando SL , 10.000 
euros e outra de ferretería de 5.000 euros, e unha factura de 25 de abril de Aopil Sl por 
2.307 euros. 

Alcalde.- As facturas as ten a disposición en todo momento en Tesourería. A 
reclamación de San Cristovo foi de 2016. 



 
D Xacobe García Soto ( BNG).-O Decreto da Xunta fixa as distancias a poboacións, hai 
unha ordenanza aprobada, que se implemente o protocolo e se notifique aos 
propietarios. 

Alcalde.- O propio Bando é unha notificación extensiva a todo o mundo. 

D Xacobe García Soto ( BNG).- Demos exemplo coas propiedades municipais. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- hai uns meses houbo problemas co abastecemento 
de auga en Santo André, ¿ está colocado o contador? 

Alcalde.- O tema eléctrico está feito sí. 

D Celso Sotelo Barros (PP).- Hai un muro de bloque en mal estado, con risco, por riba 
da alameda. Que se coloque un cartel na estación de autobús sinalando dirección 
Ribadavia. 

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