
 
 
SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 25 DE OUTUBRO    DE 
2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e seis    minutos    do 
día 25 de outubro     de 2018, reúnese en sesión ordinaria e, en primeira convocatoria, o 
Concello Pleno baixo a presidencia do sr Alcalde-presidente , coa asistencia dos Sres/as 
concelleiros e concelleiras que a continuación se indican, actuando como secretario 
Francisco Fernández Castro. 
 
ALCALDE- PRESIDENTE 
D José Ignacio Gómez Pérez ( PSOE) 
 
 
CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS 
 
 
D RICARDO GONZÁLEZ AMARO (PSOE) 
 
Dª MARÍA LÓPEZ TOUZA ( PSOE) 
 
D JAVIER IGLESIAS SENDÍN ( PSOE) 
 
Dª NOELIA RODRÍGUEZ TRAVIESO ( PSOE ) 
 
D CÉSAR MANUEL FERNÁNDEZ GIL (PP) 
 
D CELSO SOTELO BARROSO (PP) 
 
D MIGUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ (PP) 
 
Dª CLARA LOEDA SOTO (PP) 
 
Dª MARÍA LUZ EXPÓSITO PÉREZ (PP) 
 
D MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ (CXG) 
 
D  XACOBE GARCÍA SOTO (BNG) 
 
D BRAIS FIDALGO MARTÍNEZ ( RIBEIRO EN COMÚN) 
 
Secretario: Francisco Fernández Castro. 
 
Interventor.- D Vicente Soto Rodríguez. 
 
 Don Xacobe García Soto (BNG) incorpórase as oito horas e vinte e cinco minutos 
motivado o retraso por motivos laborais. 
 
Alcalde.- Boa tarde a todas e todos, aos concelleiros e concelleiras, 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 SETEMBRO  (ORDINARIA). 
 
Non se formulan observacións fica aprobada por unanimidade dos presentes. 
 
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 agosto; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes. 
 
Do 03 de setembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 05 de setembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de setembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 18 de setembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 19 de setembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 24 de setembro; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 25 de setembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 26 de setembro; dúas;  unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 27 de setembro; oito; unha, sobre nomeamento tribunal baremación méritos profesor 
violín; unha, sobre concesión permiso paternidade; unha, sobre aprobación do plan 
seguridade e saúde obra accesos interiores do cemiterio; unha, sobre requirimento; 
unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre enterramento; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obras; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 28 de setembro,  cinco; unha, sobre enterramento;  catro, sobre aboamentos. 
 
Do 01 de outubro; catorce; sete, sobre altas no Padrón Habitantes; cinco, sobre 
fraccionamento débeda; unha, sobre contrato laboral temporal; unha, sobe aboamentos. 
 



 
Do 02 de outubro; nove; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; catro, sobre liquidación 
taxa serv. ext. incendios e outros;  unha, sobre enterramento; unha, sobre ocupación via 
pública; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 03 de outubro; tres; unha, sobre altas no Padrón Habitantes; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 04 de outubro; vinte e nove; catorce, sobre liquidación plusvalía;  seis; sobre 
liquidación taxa serv. extinción incendios e outros;  dúas; sobre bonificación IVTM;  
unha, sobre exención IVTM; unha, sobre aprobación plan seguridade e saúde mellora 
camiños municipais; unha, sobre eficacia comunicación  previa cambio titualridade 
actividade; unha, sobre enterramento; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre 
eficacia comunicación previa  obras; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 05 de outubro; quince;  sete, sobre liquidación plusvalia; unha, sobre autorizacion 
para rodar serie; unha, sobre formalización contrato laboral temporal; unha, sobre 
requirimento; unha, sobre expedición tarxeta estacionamento; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre eficacia comunicación previa obras: dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 08 de outubro, dez;  dúas, sobre alta no Padrón Habitantes; seis, sobre liquidación 
plusvalia; unha, sobre eficacia comunicación previa obras.; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 09 de outubro;  sete;  unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre 
bonificacion IVTM; unha, sobre exención IVTM; unha, sobre expte 8IAE/2018; unha, 
sobre autorización substitución vehículo autoturismo; unha, sobre concesión vacacións; 
unha, sobre aboamentos. 
 
Do 10 de outubro: doce; seis, sobre liquidación plusvalía; tres, sobre fraccionamento 
débeda; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre eficacia comunicacion previa 
obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 11 de outubro; dezaseis; nove, sobre liquidación plusvalía;  dúas; sobre liquidación 
taxa serv. ext. incendios e outros; dúas, sobre concesión servizo axuda no fogar; unha, 
sobre concesión vacacións; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 12 de outubro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 15 de outubro; tres; unha, sobre limpeza terreo; unha, sobre eficacia comunicación 
previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de outubro, nove; tres, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre 
fraccionamento débeda; unha, sobre liquidación taxa servizo ext. incendios e outros; 
tres, sobre arquivo de expedientes. 
 
Do 17 de outubro, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 18 de outubro; tres; unha, sobre denegación asuntos propios;  unha, sobre concesión 
asuntos propios; unha, sobre aboamentos. 
 



 
Do 19 de outubro; seis; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; catro; sobre 
fraccionamento débeda.  
 
Do 20 de outubro; cinco; sobre liquidación plusvalia. 
 
Do 22 de outubro; dez; dúas; sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre bonificación 
IVTM; unha, sobre exención IVTM; unha, sobre denegación solicitude; unha, sobre 
concesión servizo xantar na casa;  dúas, sobre baixas taxa rede sumidoiros; dúas, sobre 
eficacia comunicación previa obras. 
 
Do 23 de outubro; tres; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre 
fraccionamento débeda; unha, sobre liquidación plusvalia. 
 
 
 
 
 
 
3. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE 

TESOURERÍA POR IMPORTE DE 350.000 EUROS. 
 
Dase lectura a proposta de  acordo do seguinte teor literal: 
 
Concertar coa entidade financeira Banco Sabadell un crédito para cubrir desfases 
transitorios de tesourería por importe de 350.000 euros , coas seguintes características: 
 

a) Tipo de interés: Variable: Euribor a 12 meses +0,19 puntos sen redondeo. 
b) Comisión de apertura:0%. 
c) Comisión de non disponibilidade:0%. 
d) Comisión de excedido:exenta. 
e) Interés excedido:1,90%. 
f) Prazo de amortización :1 ano. 
g) Recursos afectados como garantía: A totalidade dos recursos do Concello de 

carácter ordinario non comprometidos por outras operacións de préstamo ou 
crédito , nos termos do artigo 49 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 
 
D  Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Onte foi o acto de apertura das plicas, se melloran 
incluso as condicións do contrato actual. 
 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE 
(5), CXG, abstencións PP (5), RBC, fica aprobada. 
 
 
 
 
4. REVISIÓN DA RETRIBUCIÓN CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 

DECEMBRO DE 2016 A DECEMBRO DE 2017 DA CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA, 
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE RIBADAVIA. 



 
 
 

Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Contas do seguinte teor literal: 

Vista a solicitude presentada por Aqualia SA Ribadavia , con número de rexistro de entrada 
no concello 3377 de 26 de xullo  de 2018, de Revisión da Retribución correspondente ao 
período de decembro de 2016 a decembro de 2017. 

 

Considerando que o    concello de Ribadavia , na súa sesión ordinaria celebrada polo 
Concello Pleno o día 28 de decembro de 1995, aprobou o Prego de condicións Económico-
Administrativas do concurso para a concesión da xestión integral do Servicio Municipal de 
Abastecemento de Auga, Saneamento e Mantemento da Estación Depuradora de Augas 
Residuais de Ribadavia. 

 

Considerando que o Pleno do concello , na súa sesión ordinaria de 1 de xullo de 1996, por 
maioría absoluta, acordou declarar válido o acto de licitación e adxudicar definitivamente a 
empresa “ Técnica de Depuración SA” (actualmente Aqualia ) a Concesión de Xestión 
Integral do Servicio Municipal de Abastecemento de Auga Potable, Saneamento e 
Mantemento da Estación Depuradora de Augas Residuais de Ribadavia. 

 

Vistos os artigos 80 e seguintes do Prego de Condicións Técnicas que regulan a revisión do 
custo unitario. 

 

Visto o informe de Intervención de data 10 de outubro de 2018 no que se conclúe”  Polo que 
unha vez aplicada a fórmula establecida no prego , resulta correcto o coeficiente de revisión 
presentado pola empresa para os períodos seguintes: 

 

-Decembro 2016 á decembro 2017 Kt = 1,011 

 

PROPOÑO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO: 

 

Revisar a retribución  do custo unitario da Concesión de Xestión Integral do Servicio 
Municipal de Abastecemento de Auga Potable, Saneamento e Mantemento da Estación 
Depuradora das Augas Residuais de Ribadavia nas seguintes contías: 

Decembro 2016 á decembro 2017 Kt = 1,011 



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

D Manuel Vázquez López (CXG).- Boas tardes a todas e todos, e aos que nos seguen pola 
páxina web. É algo que ven contemplado no contrato. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O noso grupo vaise abster, ao marxe de que esta proposta 
sexa máis ou menos favorable aos intereses municipais. A concesión está en precario,por iso 
a nosa abstención. A concesión vencía en xullo de 2015. Os grupos da oposición permitimos 
unha prórroga dun ano de forma responsable.Logo houbo novas prórrogas que van a agotar a 
lexislatura. Insisto independentemente da valoración que esta retribución merezca as arcas 
municipais. 

 

D César Fernández Gil (PP).-Nos imos abster,  coincidimos en parte cos argumentos 
expostos polo grupo de RBC. Neste servizo estamos de acordo coa xestión externalizada do 
servizo, pero entendemos que o procedente sería realizar un novo concurso. 

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).-É cumplir un requisito do prego de condicións. O contrato 
non está en precario, a prórroga está dentro da legalidade. O novo goberno decidirá. O 
servizo que presta a empresa é bó, a colaboración entre empresa e concello é positiva. 

 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE (5), 
CXG, abstencións PP (5), RBC, fica aprobada. 
 
 
 
5. MOCIÓN SOBRE A ATENCIÓN A MULLERES CON ENDOMETRIOSE E 

DIVULGACIÓN DA DOENZA NO CONCELLO  DE RIBADAVIA. 
 
Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Benestar Social, Sanidade e 
Participación Cidadan do seguinte teor literal: 
 
 
 
 
- Instar ao Servizo Galego de Saúde e a Estrutura Organizativa de  Xestíon Integrada a : 
 

1) Establecer unha programación de xornadas de formación sobre endometriose ás 
que poida acudir o persoal sanitario que atende os distintos servizos que 
dispensa o SERGAS no concello de Ribadavia. 

2) Garantir consultas específicas de Endometriose suficientes para o número de 
afectadas da área nos Hospitais aos que acoden as mulleres do concello de 
Ribadavia e á derivación destas pacientes a áreas nas que existan mentres estas 
non se creen. 



 
3) Crear unha unidade multidisciplinar composta por xinecólogos, radiólogos, 

cirurxáns xerais con experiencia en cirurxía colo-rectal, urólogos, 
anestesiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, especialistas en dor, etc, para 
mellorar a atención nos casos máis graves de endometriose e á derivación destas 
pacientes a unidades multidisciplinares doutras áreas sanitarias mentres estas 
non existan. 

 
Instar á Consellería de Sanidade a: 
 

1) Dar cumprimento á moción que por unanimidade aprobaron todos os grupos 
políticos do Parlamento de Galicia o 22 de abril de 2015 sobre endometriose e 
que se recollía en gran medida as demandas das mulleres afectadas por esta 
doenza. 

2) Facilitar as mulleres con endometriose un mellor acceso aos tratamentos de 
fertilidade nos hospitais públicos ( mellora nas listas de espera,facilidades para 
conxelación de ovocitos antes de cirurxías e tratamentos que poidan afectar a súa 
calidade ovárica, así como a execución de campañas de ovodoazón destinadas a 
captar doantes na sanidade pública) 

 
Instar ao Ministerio de Sanidade a: 

1) Convocar un consello interterritorial no que se aborde este tema e se estableza 
un plan estatal de endometriose no que se compromentan investimentos para a 
mellora da formación do persoal e a divulgación da doenza entre a poboación 
feminina. 

2) Incluir na carteira de medicación financiada a totalidade de medicamentos 
subministrados a mulleres con endometriose. 

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

 
Dª Noelia Rodríguez Travieso (PSOE).- A proposta chega a través de Querendo, 
unha asociación de ámbito galego,con sede en A Baña. En Galicia hai unhas 
sesenta mil mulleres afectadas pola endometriose, unha enfermidade que pode 
producir infertilidade e ser incapacitante. Non hai un tratamento específico para a 
enfermidade, o tratamento é hormonal, unha especie de píldora anticonceptiva; é  
moi difícil eliminar a dor. Require unha atención multidisciplinar, as mulleres 
afectadas teñen que acudir a outras comunidades autónomas. 
Dende a Concellalía de Benestar e Servizos Sociais imos realizar unha labor de 
información sobre a enfermidade con folletos facilitados pola propia asociación 
Querendo , entre as mulleres de doce a dezaoito anos, nos centros educativos. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Manifestar o noso total apoio a investigación de 
esta doenza e aos profesionais que a tratan. Imos votar a favor. 
 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Agradecer a asociación Querendo por trasladar 
esta moción aos grupos da corporación de Ribadavia. Non temos o dato de se no 
noso municipio e na nosa comarca hai persoas afectadas. Estamos a favor, como en 
todo o que sexa mellorar o servizo de saúde. 
D César Fernández Gil (PP).- Imos votar a favor. 



 
Dª Noelia Rodríguez Travieso ( PSOE).-  Agradecer o apoio dos demais grupos. 
 
 Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado , votos a prol  
PSOE (5), PP (5),RBC e CXG, fica aprobada por unanimidade dos presentes. 
 
 
6.  MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR DE 

RIBADAVIA SOLICITANDO A ELABORACIÓN DUNHA NOVA 
ORDENANZA DE TRÁFICO. 

 
Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Servizos Municipais, Medio 
Rural e Deportes: 
 
 
É por todos os membros da corporación coñecido que dende o inicio deste mandato 
municipal, no ano 2015, tense reiterado por parte dos diferentes grupos da oposición 
municipal a necesidade de acometer cambios na ordenanza municipal de tráfico. 

Para levar a cabo esta modificación, o grupo municipal do Partido Popular de Ribadavia ten 
solicitado en innumerables ocasións a necesidade de convocar unha comisión especial de 
tráfico para consensuar os cambios a acometer nesta ordenanza municipal. 

Desgraciadamente , as reiteradas propostas de convocatoria da comisión feitas polo noso 
grupo téñense ignorado, tamén coa mesma insistencia por parte do goberno municipal , de tal 
xeito que só se convocou unha reunión desta comisión especial o 26 de maio de 2017 e sen 
que cegase a pechar ningún acordo de modificación da ordenanza. 

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

 

Instar ao goberno municipal a convocar, de xeito urxente, unha comisión especial de tráfico 
para traballar coa finalidade de modificar a ordenanza municipal de tráfico de Ribadavia 
antes do remate do ano 2018. 

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

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Non é necesario un relato extenso de esta 
cuestión.O noso concelleiro don Celso Sotelo Barroso pedíu reiteradamente  unha 
reunión da Comisión de Tráfico, que se reuniu o día 28 de maio. Segue sendo 
necesario poñer a traballar esta comisión para elaborar unha nova ordenanza de 
tráfico.Hai problemas de tráfico, aparcamento, carga e descarga, todos somos 
conscientes.É  necesaria a modificación da ordenanza, é obsoleta , ou alomenos , 
precisa unha modificación. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- A intención da moción é boa, parece unha boa 
idea actualizar a ordenanza. 
 



 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O noso grupo reclamou reiteradamente a reunión 
da comisión de tráfico. No relativo a modificación da ordenanza, RBC ten rexistrado 
propostas concretas, para avanzar un pouco e poñer as cousas enriba da mesa. É moi 
necesario abordar esta cuestión. Parte da normativa de tráfico é boa, falla a súa 
implementación. É o que máis nos preocupa. O concello ten que velar polo 
cumprimento da normativa. A sanción é o que funciona. Imos votar a favor, 
esperando que sirva para algo. Hai problemas de tráfico que precisan solución, pero 
reiterar que para nos o principal é a implementación da normativa vixente. 
 
D Ricardo González Amaro ( PSOE).- Non é o caso elaborar unha nova ordenanza, 
se trataría de modificar aspectos concretos da actual. A ordenanza non está obsoleta. 
Imos votar sí a reunirnos, se pode poñer unha data na que todos poidan asistir. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Agradecer o apoio a moción , o  punto de 
acordo dice literalmente para traballar coa finalidade de modificar a ordenanza 
municipal de tráfico,iso é o que solicitamos.Nos na comisión de maio xa presentamos 
un documento achegando unha serie de propostas concretas. O que pedimos é 
mellorar a ordenanza antes de fin de ano. 
 
Alcalde.- Eu penso igual que o concelleiro de tráfico, a ordenanza non está obsoleta, 
solventou moitos problemas. Se creou sendo eu concelleiro, era a primeira ordenanza 
de tráfico que houbo . 
D Celso Sotelo Barroso (PP).-  Non foi a primeira, xa  había unha antes. 
Alcalde.- Sí é certo , non foi a primeira. Hai algúns problemas de tráfico puntuais. 
Hai que actuar con prudencia, porque os cambios na ordenanza son propensos a 
facer valoracións nos medios de comunicación. Aceptamos a reunión da comisión 
proposta. 
 
Sometida a votación a proposta obtense o seguinte resultado , votos a prol  PSOE 
(5), PP (5),RBC e CXG, fica aprobada por unanimidade dos presentes. 
 
 
7. MOCIÓN CXG AO PLENO DO CONCELLO DE RIBADAVIA PARA QUE 

IMPULSE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CO INEN E CO 
SERVIZO GALEGO DE COLOCACIÓN PARA LEVAR A CABO UN 
CURSO DE FORMACIÓN RELACIONADO COAS ACTIVIDADES QUE 
DESENROLA A EMPRESA GALICIA AUTOESTAMPACIÓN SAU. 

 
Dase lectura ao ditame da Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda 
do seguinte teor literal: 
PRIMEIRO.- Tendo en coñecemento que a empresa Galicia Autoestampación, situada no 
noso parque empresarial está en pleno proceso de crecemento e expansión, sería interesante 
que os futuros traballadores da empresa foran do noso municipio e da nosa comarca. 

SEGUNDO.- Entendemos que para que se poida dar esta circunstancia , sería fundamental 
levar a cabo unha reunión coa xerencia da citada empresa para ter coñecemento da demanda 
e do tipo de formación específica que necesitan os futuros traballadores. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno do concello a adopción dos seguintes acordos. 



 
Instar ao goberno municipal a que inicie unha rolda de contactos , primeiro coa xerencia da 
empresa e posteriormente co INEM e o Servizo  Galego de Colocación , para poder levar a 
cabo un curso de formación encamiñado a cubrir as necesidades específicas de formación 
referentes o persoal da devandita empresa. 

Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PSOE, 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 moción está ben explicada.En Galicia 
Autoestampación hai postos de traballo máis cotidiáns, non de técnicos  aos que cuns cursos 
de formación poderían acceder rapaces novos da comarca. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A favor, a pesar de que o obxectivo da moción e pouco 
concreto. Estamos de acordo en que o concello ten que implicarse no emprego. O polígono 
industrial está bloqueado ,sen ningún metro cadrado disponible. O concello ten que facer 
para facilitar o emprego. Nos parece ben a proposta de acordo para que os veciños e veciñas 
poidan especializarse neste eido. Da Formación Profesional tamén saen alumnos para esta 
empresa., podería traerse unha rama de formación profesional relacionada. O principal 
problema de Ribadavia é a falta de oportunidades para traballar. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Nos parece positivo dar unha oportunidade de 
traballar a xente da comarca. A empresa está en expansión, as  necesidades da empresa son 
outras, son perfis de robótica, mecatrónica...os perfís profesionais que saen da formación 
profesional de Rivadavia xa non son os que precisa a empresa.Estiven nunha reunión entre a 
empresa e a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, agora ao tratarse o tema 
no pleno, estou obrigado a comentalo. O que require a empresa son perfis moi específicos 
.Na actualidade no centro de Formación Profesional de Ribadavia non hai ciclos que 
resposten a estas necesidades pero se está traballando no tema. Son cuestións a medio prazo. 
Hai que incentivar a mocidade de Ribadavia a acceder a outros ciclos de formación 
profesional, hai un que se imparte en Ourense  que se adapta as demandas da empresa. 

A idea sería ter no centro de Formación Profesional de Ribadavia un ciclo que se adapte, un 
ciclo de formación profesional dual, en que a propia empresa monta a aula coa súa 
maquinaria. A empresa e a consellería ten un camiño por recorrer. 

 

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- É unha noticia positiva, é un foco de riqueza que canaliza 
a creación de postos de traballo. Hai anos, uns recén chegados  lle mandamos unha carta a 
Riera, o presidente de Citroën e ese carta deu os seus froitos. 

Me gostaría que eses ciclos redundarán nunha maior profesionalización da formación 
profesional, nos paises de Europa a formación profesional é un viveiro das empresas.  

Me alegra o que lle escoitei ao voceiro do PP. O espazo para o ciclo formativo podería ser o 
de Sampaio. A mecanización quedou superada, agora é electromecánica, se fala de 



 
tecnoloxía 4.0., cada vez se vai máis alá. Nos gustaría que ese ciclo formativo fomentara o 
público. 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Agradecer o voto favorable, e que o portavoz do PP 
comentara as súas xestións. O espíritu da moción é que os xóvenes poidan traballar e vivir 
eiquí. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Eu falaba dun ciclo de formación dual, xente que se 
está formando e o mesmo tempo está traballando  e cobrando da empresa. En Galicia hai 
matriculados máis alumnos en formación profesional que no bacharelato e na universidade, 
hai máis de douscentas unidades de formación profesional dual. O obxectivo é que no futuro 
esa formación se poida impartir en Ribadavia, dende o concello , en tanto non se imparta en 
Ribadavia, debería facer traballos de concienciación e facilitar que os alumnos de Ribadavia 
poidan acceder a eses ciclos superiores de formación profesional en Ourense. 

 

D Javier Iglesias  Sendín (PSOE).-  A incentivación ven dada polo propio posto de traballo, 
se o ciclo formativo conleva un potencial posto de traballo é o maior incentivo posible. En 
Ribadavia se conqueriu o grado dous de Formación Profesional, por qué non conquerir o 
ciclo superior. A consellería non vai a comprar os robots. O concello está sempre disposto a 
colaborar e dinamizar. Apoiamos a moción. 

Alcalde.- Hai varias cousas diferentes, a moción é diferente do que fala o portavoz do PP. O 
curso está relacionado coas actividades da empresa, tamén para o propio persoal da empresa. 
Hai traballadores sen o curso de prevención de riscos laborais. O concello ten un 
departamento de orientación laboral dos máis antigos de Galicia.Os primeiros corenta 
traballadores da empresa saíron da escola de Ribadavia, e o 90% seguen traballando . Ogallá 
que a empresa crezca máis, non se trata somentes de cursos de formación cunha subvención 
pública e despois se despide ao rematar a subvención. Queremos un crecemento sólido, non 
castelos no aire. 

 
Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol CXG,  , RBC, 
PSOE ;  abstención PP, fica aprobada. 

 
 
8. MOCIÓN AO PLENO DO CONCELLO DE RIBADAVIA PARA QUE 

SOLICITE UN DRON A DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E 
INTERIOR PARA QUE POIDA SER UTILIZADO ENTRE OUTRAS NA 
LOCALIZACIÓN E ELIMINACIÓN DOS NIÑOS DE VELUTINA. 

 
Dase lectura ao ditame da Comisión informativa de cultura e medio ambiente do 
seguinte teor literal: 
 
PRIMEIRO.- Sabemos que o GES de Ribadavia levan a cabo multitude de tarefas moi 
salientables para os veciños e a poboación en xeral, entre outros , últimamente unhs das súas 
actuacións máis frecuentes son a eliminación dos niños das vespas velutinas, tendo 



 
coñecemento de que en ocasións non teñen medios suficientes para acceder a eles e poder 
destruilos por estar en sitios de difícil acceso ou de altitude considerable, entendo que sería  
bo unha solución urxente. 

 En virtude do exposto proponse ao pleno do concello a adopción dos seguintes acordos: 
 

 

PRIMEIRO.-  Instar ao goberno municipal a que solicite un dron para o concello de 
Ribadavia a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior , e que a súa vez esta poida organizar 
un curso de formación específico na Academia Galega de Seguridade para a utilización do 
dron por parte dos membros do GES-Ribadavia e así poidan utilizalo con total seguridade e 
eficacia. 

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

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- O obxectivo da moción é que os responsables de 
emerxencias de Ribadavia poidan realizar mellor  o seu traballo. Que os traballadores do 
GES poidan ter un curso de formación. O problema da velutina é serio e vai a persistir. En 
ocasións é difícil atopar os niños. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Estamos a favor, a colaboración Xunta concello neste 
eido é necesaria, benvida sexa. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Abstención. Consultouse coa Dirección Xeral de 
Emerxencias e Interior a posibilidade de dotar de drons aos concellos; se está testando a 
eficacia , non está acreditada. A Dirección Xeral dota de pertigas e de drons aos concellos. 

D Ricardo González Amaro ( PSOE).- Ainda que os drons non estén testados, as pertigas 
alcanzan só uns metros. Non son totalmente operativas. Tense utilizado varias modalidades , 
a pe, un membro do Ges colgado de cordas, cunha autoescala na Veronza. Sempre é bo pedir 
para o concello.Sería moi interesante o dron en casos de incendios, afogados, persoas 
perdidas... Todos debíamos votar que sí a moción. 

D Manuel  Vázquez López (CXG).- Agradecer que saia adiante a moción. Na moción se fala 
de outros fins, non somentes da velutina. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Esté ou non testado o dron , vale para moito máis.Vou a 
engadir unha emenda en voz “ para utilizar cando sexa operativo” .Sería un recurso benvido 
para todos os profesionais. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- O concepto de dron é moi amplio, se pode usar, por 
exemplo, para a detección de incendios e vai provisto dunha cámara térmica. Son aparatos 
distintos.Non é a mellor ferramenta para os niños de velutina. Para a detección de persoas é 
un instrumento distinto. 



 
 

D Manuel Vázquez López ( CXG).- Un dron funciona igual que outras máquinas, se poden 
usar distintos tipos de aparatos. 

Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol CXG,  , RBC, 
PSOE ;  abstención PP, fica aprobada. 

 
 
9. ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A 

XUNTA DE GALICIA A FEGAMP E SEAGA EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS , PARA O 
ESTABLECEMENTO DUN SISTEMA PÚBLICO DE XESTIÓN DA 
BIOMASA NAS FAXAS SECUNDARIAS. 

Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Cultura e Medio Ambiente do 
seguinte teor literal: 
 
Visto o Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia a Fegamp e Seaga en 
materia de prevención e defensa contra incendios forestais , para o establecemento dun 
sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias , asinado con data de 9 de 
agosto de 2018. 

Vista a  Cláusula Terceira do Convenio:Adhesión voluntaria a este convenio dos concellos: 

1 Calquera concello galego poderá, mediante a súa adhesión voluntaria ao presente 
convenio, acceder o sistema público de xestión que se establece mediante o presente 
convenio e á colaboración técnica e económica prevista no seu marco, de acordo cos criterios 
de prioridade que se determinan a continuación por razóns das disponibilidades 
orzamentarias , atendendo ao maior risco de incendios forestais e por tanto de maior perigo 
para as persoas e os bens , e voluntariamente se adhiran. 

Considerando que a suscripción do convenio por parte do concello de Ribadavia redunda 
nun mellor servizo aos veciños e veciñas , disminúe o risco de incendios forestais e mellora a 
eficiencia da xestión pública neste eido no termo municipal de Ribadavia. 

 

Proponse a adopción do seguinte acordo: 

 -Solicitar a Comisión de seguimento do Convenio , prevista na cláusula décima do 
mesmo, a adhesión do concello de Ribadavia ao  Convenio de colaboración 
subscrito entre a Xunta de Galicia a Fegamp e Seaga en materia de prevención e 
defensa contra incendios forestais , para o establecemento dun sistema público de 
xestión da biomasa nas faixas secundarias , asinado con data de 9 de agosto de 2018. 

 -Poñer de manifesto , aos efectos previstos na cláusula tercera.3 do Convenio que o 
concello de Ribadavia  non ten delimitadas as faixas secundarias de  xestión da 
biomasa. 

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



 
 

 

Alcalde.- É un acordo para a adhesión ao convenio. O convenio está claro, o problema das 
notificacións e do rexeitamento das notificacións seguirá suscitándose. Para os concellos é 
mellor do que temos ata agora. Os veciños reclaman limpezas que o concello  non pode 
asumir. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- A favor, esta adhesión facilita a labor de limpeza no 
concello. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Nos parece unha boa noticia que o concello se sume a 
este convenio, é unha ferramenta máis. O convenio non é perfecto , pero é mellor que a 
situación actual.Facemos un chamamento para que non se olvide a ordenanza municipal. 
Non todos son propietarios descoñecidos. Hai soares e vivendas abandonadas , con 
propietario coñecido, e o goberno non fixo nada nesta lexislatura. Tras saír na televisión que 
se ía a multar as fincas en mal estado de limpeza, este vran no noso concello se limpiaron 
máis fincas que nos tres anteriores. Pedimos que se implemente a normativa municipal. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Imos votar a favor, o problema dos lumes é un 
problema de país. No Parlamento de Galicia se elaborou un ditame artellando medidas para 
combatir a lacra dos lumes. 

 

 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 

 
 
 
 
10. MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REFORME O 

MUIÑO DA RAÍÑA, CREE UN ÁREA RECREATIVA NESTA ZONA E 
INTEGRE ESTAS RIBEIRAS DO RÍO AVIA NO NÚCLEO DO CASCO 
HISTÓRICO. 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

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

caso busca a reforma da zona do Muíño no río Avia e a súa integración no casco 

histórico. Esta nova Moción de Ribeiro en Común reclama a recuperación da zona do 

río desde a ponte do ferrocarril ata a pasarela da Foz. Un espazo moi transitado e que 

ten un grande potencial que se esquece. 

Recentemente as brigadas da Confederación Hidrográfica limparon boa parte das 

ribeiras do Avia, demostrando o potencial desta zona, e de outras moitas, sen embargo 

isto non é suficiente, ou cando menos non é o modelo da Ribadavia que nós queremos. 



 
A enorme cantidade de recursos, patrimonio e espazo público que temos infrautilizado, 

e noutras demasiadas ocasións abandonado, debe ser posto en funcionamento sendo o 

Concello o principal axente que debe traballar e dinamizar proxectos destinados a este 

fin. 

Esta Moción  marcase como obxectivo mellorar un dos principais recursos que temos no 

municipio, o río Avia e o seu paseo. Desta vez centramos a atención na área do Muiño 

da Raíña, situado ao carón do casco histórico, coa recuperación tamén de todo paseo 

esquerdo que une a ponte do ferrocarril, de estilo Eiffel, e a pasarela peonil que une o 

lugar da Foz co casco histórico de Ribadavia. O obxectivo é recuperar e restaurar unha 

zona emblemática do río para abrilo á zona monumental do barrio xudio. 

As accións consistirían en recuperar e reformar o edificio do Muíño (resolvendo a 

situación de titularidade do edificio do Muíño e poñendo en marcha os mecanismos 

legais para que o Concello teña disposición sobre dito edificio e outros espazos máis 

que sexan preciso, partindo do entendemento, diálogo e consenso coas familias titulares 

da súa propiedade formal), a zona de praia fluvial, o paseo que unen as dúas pontes, o 

seu axardinamento, a recuperación das pesqueiras históricas que se atopan en total 

abandono e a limpeza de toda a ponte do ferrocarril así como os camiños que unen o 

casco histórico coa pontes do ferrocarril e da Foz e que son asiduamente desatendidos 

por parte do goberno local. Pediremos tamén  instalación de sinalizacións do paseo do 

río, pois ademais de ser moi empregado pola veciñanza  é unha das principais 

reclamacións que fan os numerosos visitantes que veñen a Ribadavia. 

Para levar a cabo estas accións, desde o Concello débese destinar persoal e recursos 

propios, pero sobre todo conseguir a participación das diferentes Administracións 

implicadas. A Confederación Hidrográfica Miño Sil, o ADIF, a Deputación provincial e 

a Xunta de Galicia teñen colaborado noutros concellos en proxectos similares, e polo 

tanto se desde o Concello se ten vontade e hai capacidade de levar adiante esta iniciativa 

o proxecto podería levarse a cabo no ano 2019. 

O proxecto de Ribeiro en Común para Ribadavia pasa por poñer en valor os recursos 

que temos,  e que nesta lexislatura non só non foron resoltos senón que mesmo 

aumentaron o seu deterioro. A áreas da Veronza, a ponte medieval derruída, a ponte de 

San Francisco, as pesqueiras do río Avia, as áreas recreativas e parques de Francelos, de 

San Cristovo, de Ventosela,  do pantalán de San Paio, son só un exemplo de 



 
infraestrutura, espazos e recursos que se foron degradando sen que este goberno fora 

capaz de mantelos como se merecen. 

 

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

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

actual goberno local: 

 

1) Que desde o Concello de Ribadavia, o goberno local leve a cabo as xestións 

pertinentes para Crear a área recreativa do Muíño e reforma do seu 

edificio, a recuperación de toda zona do Muíño da Raíña, cando menos 

desde a ponte do ferrocarril ata a pasarela da Foz, que consistan en: 

‐  Reforma do Muíño da Raíña.  

‐  Creación dunha área recreativa nesta zona. 

‐  Creación de sinalización no casco hsitórico desta zona. 

‐  Mellora dos camiños e pasos que unen o casco histórico coa zona do Muíño.  

‐  Limpeza e mellora da Ponte do Ferrocarril e das escaleiras que a bordean. 

‐  Limpeza e mellora do camiño que une o parque Robla co paseo do Avia. 

2) Que desde o Concello de Ribadavia, o goberno local leve a cabo as xestións 

pertinentes para resolver a situación de titularidade do edificio do Muíño e 

se poñan en marcha os mecanismos legais para que o Concello teña 

disposición sobre dito edificio e outros espazos que sexan preciso. 



 
3) Que desde o Concello de Ribadavia, o goberno local leve a cabo as xestións 

pertinentes para a recuperación de toda a área das pesqueiras do río Avia. 

4) Que desde o Concello de Ribadavia, o goberno local leve a cabo as xestións 

pertinentes para a implicación e participación neste PROXECTO de outras 

Administracións superiores, como a CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL, a XUNTA DE GALICIA e a 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 

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

 

D  Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O título da moción é bastante descriptivo. É 
unha sorte ter un río ben integrado na vila. A Confederación Hidrográfica estivo 
limpiando esta semana toda a ribeira. Este proxecto necesita a colaboración entre 
administracións, é necesaria a colaboración da Confederación Hidrográfica. O fixo 
en Leiro, tamén o pode facer en Ribadavia, é o mesmo río. O muiño está en mans 
privadas. O concello ten que liderar e dinamizar este proxecto. Unha parte dos 
herdeiros tiña moi boa vontade en colaborar, o concello , de ser necesario, ten 
outros mecanismos. Queremos que se cree un área recreativa, e que se repare a 
ponte.Moitos turistas van ao río, pero teñen que preguntar para chegar ao río. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Nos parece unha boa iniciativa, pero hai que 
solucionar primeiro a adquisición. O tema da ponte se pode tratar con Adif. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Este grupo , na negociación dos orzamentos do 
concello, xa incidiu na necesidade de sinalización do casco histórico cara ao río. 
A proposta da moción é moi interesante, é un patrimonio etnográfico e industrial 
moi relevante. O   camiño principal do muiño está atravesado pola vía. Esta 
moción recolle demandas formuladas polo BNG. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- É unha zona fermosa a dignificar. O tramo 
do río Avia en Ribadavia é unha auténtica xoia. 
 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- A favor. Hai que poñerse en contacto coa familia 
para compra ou cesión. No tema das autocaravanas a xente está moi contenta. 
Respecto a sinalización se contemplou unha partida nos orzamentos. Vaise facer 
un concurso de ideas para elaborar os criptogramas de esa sinalización. Cara a 
novembro ou decembro se sacara o concurso de ideas. 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Lle corresponde ao goberno poñer as primeiras 
pedras de este proxecto. 
 



 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Este grupo xa reclamou que se pedira a 
Confederación Hidrográfica o dragado do río.Nos séculos XIII e XIV, había unha 
pequena parte da poboación que xa tiña o seu traballo e sustento nas pesqueiras. 
 
Dª Maria Luz Expósito Pérez (PP).- Non falaba nada relacionado co que 
comentaba o voceiro de CXG, co cal non ten que facerme ningunha alusión. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O punto terceiro fala da recuperación de toda a 
área das Pesqueiras do Avia, daría un valor  engadido a esa zona. Quitou a moita 
xente da fame no seu momento, deixou unha forte impregnación en Francelos. 
 
Alcalde.- O novo presidente da Confederación Hidrográfica está interesado nesa 
recuperación. 
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 
 
 
11. MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA LIDERE O 

PROXECTO DE MELLORA E URBANIZACIÓN DA N 120 E A SÚA 
CONVERSIÓN EN TRAVESÍA, ASÍ COMO DA INSTALACIÓN DE 
BARREIRAS PROTECTORAS NO VIADUCTO DA A52 AO SEU PASO 
POR RIBADAVIA. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En novembro do 2015 o noso grupo presentou a Moción no Pleno de Ribadavia titulada 

“PROPOSTA   DO   GRUPO   MUNICIPAL   RIBEIRO   EN   COMUN   PARA   A 

POSTA EN MARCHA DUN NOVO REQUERIMENTO AO MINISTERIO DE 

FOMENTO   PARA   O   PROXECTO   DE   MELLORA   NA   N-120   E   NA   A-52   

A ALTURA DA VILA DE RIBADAVIA”. Esta Moción foi aprobada, mais desde o 

goberno local ningunha xestión con froitos se levou a cabo. 

Na anterior lexislatura desde o Concello de Ribadavia solicitarase ao Ministerio de 

Fomento a execución de melloras na N-120 nos accesos á vila de Ribadavia, sen 

embargo o goberno actual non foi quen de reclamar con éxito ditas melloras, e isto a 

pesar de ser aprobado polo Pleno municipal a proposta de Ribeiro en Común. É por isto 

que o noso grupo volve reclamar con maior forza se cabe ditas melloras para as 

principais vías estatais que pasan por Ribadavia. 

Neste sentido, Ribeiro en Común ademais de reclamar que o Concello lidere o proxecto 

para a mellora da N-120 no tramo urbano que atravesa o noso municipio entre a Quinza 

e a Franqueirán e supón a principal entrada á propia vila de Ribadavia, reclama que sexa 

o Concello quen lidere tamén as melloras no viaduto da A-52 que sobrevoa o noso 



 
municipio, sendo a principal reclamación a instalación de barreiras protectoras sobre 

Ribadavia. 

Por último, o Concello de Ribadavia, co seu goberno actual, debe proceder a liderar o 

proxecto de renovación e melloramento da entrada a Ribadavia pola rúa Piñeiral, tal e 

como xa foi aprobado en pasados Orzamentos aprobados co acordo entre o goberno 

local e o noso grupo. 

Por todo isto, unha vez máis o obxectivo perseguido debe ser: 

-mellorar o acceso de vehículos, dado que conta con grande afluencia de tránsito. 

- mellorar a seguridade viaria. 

- mellorar a visualización, o urbanismo e a estética dos 3 principais accesos a nosa vila. 

-   mellorar   a   urbanización   do   entorno,   e   a   súa   utilización   por   parte   da   

veciñanza   e visitantes do noso concello. 

Da mesma maneira, son urxentes, públicas e notorias a necesidade de intervención sobre 

o viaduto da autovía das “Rías Baixas” A52 ao seu paso por Ribadavia. 

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

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

actual goberno local: 

1. Que desde o Concello de Ribadavia se leve a cabo as xestións pertinentes para 

transformar a N-120 nunha travesía, e por conseguinte poder levar a cabo co 

Ministerio de Fomento un proxecto de Mellora da N-120 ao paso pola vila de 

Ribadavia, cando menos entre o tramo que vai desde A Quinza ata A Franqueirán 

e a rúa Piñeiral. 

2. Que o Concello de Ribadavia lidere a intervención nos tramos urbanos da  N-

120, a través das seguintes medidas, como mínimo:  

- Mellora do tramo urbano da N-120 coa súa transformación en travesía por parte 

do Ministerio de Fomento, e coa súa urbanización e a instalación de beirarrúas na 

N-120 por parte do Concello (así como a mellora destas onde xa existan) entre o 

cruce da Franqueirán e a entrada ao núcleo da Quinza. 

- Creación por parte do Ministerio de Fomento de 3 rotondas na N-120   nas 

seguintes ubicacións: 

A) “Cruce da Franqueirán” e entrada a Ribadavia pola rúa Piñeiral,  

B)“Cruce de Maquiáns” e entrada a Ribadavia pola rúa Eduardo Chao, 

C) “Cruce do Serrallo”  que une a localidade de San Cristovo con Ribadavia. 



 
3. Que o Concello de Ribadavia leve a cabo o proxecto de beirarrúas na rúa 

Piñeiral, como unha das principais entradas á vila de Ribadavia, e proceda así 

mesmo a instalar unha barreira protectora que salve a caída entre a vía da rúa 

Piñeiral e a ribada de terreo moi pendente que existe na actualidade sen 

protección. 

4. Que o Concello de Ribadavia leve a cabo o proxecto, demandándolle ao 

Ministerio de Fomento,  así como  á   outras   administracións   superiores,   como   

son   a   Xunta   de   Galicia   e   a Deputación provincial, a súa participación e 

colaboración en todas estas accións. 

5. Reclamarlle ao Ministerio de Fomento a colocación de barreiras protectoras no 

viaduto da autovía “Rías Baixas” ao seu paso por Ribadavia, como medida de 

protección e seguridade viaria para os peóns, vehículos e cidadanía en xeral que 

transita por debaixo de dito viaduto e os espazos de lecer existentes. 

 

 

 

 

D Brais Fidalgo Martinez (RBC).- Esta moción ten dous planos, a Nacional cento vinte 

a o viaduto. Xa trouxemos esta cuestión fai tres anos e non se ten avanzado nada. Iso 

pese a ter o tanatorio e o pavillón de Maquiáns sen beirarrúas, e que as existentes están 

bastante deterioradas. Hai que convertir a Nacional cento vinte nunha travesía urbana, a 

xente anda polo calzada porque hai casas. Falamos de tres rotondas, é unha zona 

perigosa, o ten denunciado os veciños.É unha zona moi transitada por  vehículos e 

peóns.As administracións están para resolver problemas.É labor do concello arranxar as 

beirarrúas deterioradas, e urbanizar as beirarrúas da rúa Piñeiral. O acordou o noso 

grupo co concelleiro de Facenda na negociación dos orzamentos.O concello pode poñer 

ou conquerir que se poña unha barreira no terraplén.  

Por debaixo do viaduto da A-52 hai un parque recreativo, a N-120, viñedos, hia moitas 

persoas que pasan por alí todos os días. Algo pode caer en todo ese ámbito,non 

somentes no campo de fútbol.Tense dito que técnicamente é inviable.Esta cuestión ten 

sido trasladada polo grupo parlamentario de En Marea no Congreso dos Deputados. O 

investimento sería prohibitivo para o concello de Ribadavia, pero moi fácil para o 

Ministerio de Fomento. 



 
 

D Manuel Vázquez López (CXG).- É unha moción interesante, estamos a favor. 

D  Xacobe García Soto (BNG).- O tema das barreiras da autovía se ten elevado ao 

Parlamento do Estado polo BNG. Nos Orzamentos Xerais do Estado o BNG ,cos seus 

representantes do Parlamento vai a elevar tamén esta cuestión. Debaixo do viaduto hai 

viñedo que se traballa. Para conquerir a transformación da N-120 en travesía , o 

primeiro paso debería ser pedir o traspaso da competencia do Estado Central a Xunta 

para tratar cunha administración máis próxima. A N-120 aílla a Franqueirán de 

Ribadavia. Dende a N-120 hai unhas vistas para unha fotografía de Ribadavia 

impresionante. Imos votar a favor. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- A favor, estamos de acordo en prácticamente 

todo, outra cuestión é que sexa posible. Estamos de acordo na urbanización da rúa 

Piñeiral e nas rotondas. Hai unha cuestión legal respecto da conversión en travesía , o 

que dice o artigo 46.1 da Lei de Estradas, se considera travesía a parte da estrada na que 

existan edificacións consolidadas alomenos nas dúas terceiras partes da lonxitude de 

ambos marxes e un entramado de rúas conectado con aquella en alomenos unha das 

marxes. Non se cumpre o esixido pola lei. Dende o tanatorio cara arriba o Plan Xeral 

que está a piques de ser aprobado prevé que sexa solo rústico, non sería posible 

legalmente, non se pode calificar como travesía urbana. O artigo 47 da Lei de Estradas 

dispón que se consideran tramos urbanos os das estradas do estado que discorren por 

terreos calificados como solo urbano polo planeamento urbanístico. A aprobación do 

plan xeral polo pleno o imposibilita.Todo o que sexa humanizar o entorno estamos de 

acordo. Non se podería executar a literalidade do acordo. 

 

Alcalde.- Na moción  hai cuestións moi diferentes. Hai un proxecto do ano 2012 que o 

ten o Ministerio de Fomento , que é o titular da estrada, é o competente ata para poñer 

unha sinal de limitación de velocidade. As nosas competencias son as que son. Si se 

aproban os orzamentos xerais do Estado ese proxecto vai a ser unha realidade, o 

proxecto contempla as rotondas. 

Outra cousa distinta é que cando se estaba elaborando o Plan Xeral solicitouse  o 

contemplar como travesía a zona de A Quinza para legalizar as casas e as naves, os 

técnicos dixeron que tiña que ser solo rústico. 



 
Nos interesa a urbanización, as rotondas, non que sexa travesía e pase a titularidade do 

concello, porque non chegaría o orzamento do concello para reparar a estrada. Hai 

cousas en que concordamos , outras non poden ser por razóns técnicas. O viaduto é dos 

primeiros que se fixeron en suspensión, calquera elemento o desviaría. As barreiras 

tamén poden afectar aos viandantes, é unha cuestión técnica, dende o punto de vista da 

seguridade non pode ser. 

Cando vostede dixo que dende a moción de RBC non se fixo nada, o concello ten 

chegado a un acordo co Ministerio de Fomento, sí se fixeron cousas. As cuestións en 

Fomento son máis lentas do habitual. 

 

D Xacobe García Soto (BNG).- Nos non falabamos de transferencia ao concello, 

falabamos de transferencia a Xunta de Galicia, por unha cuestión de cercanía da 

administración. A Quinza se arranxou fai dous ou tres meses, ten moito deterioro, 

aparcan moitos camións, habería que evitar ese deterioro. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Si había un proxecto, en outubro de 2011 saíu 

unha nota de prensa na que se falaba do proxecto  e de travesía urbana. O plan xeral 

prevé unha clasificación urbanística que o impide. Estamos de acordo en humanizar o 

entorno. 

 

D  Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Os portavoces se esforzan en criticar a proposta de 

RBC, que é unha proposta constructiva e propositiva. Os portavoces xogan a ser 

técnicos, os argumentos son os mesmos que en 2105.A normativa de estradas dice unha 

cousa, se buscou unha solución, a          labor dos políticos e traer ideas e proxectos. A 

misión do alcalde é visitar os Ministerios e as Consellerías. A misión dos políticos non é 

leer a lei de estradas. Sabemos que o Ministerio de Fomento é un armatroste. O 

proxecto o coñece este grupo. 

Alcalde.- É imposible que coñeza o proxecto. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- É incongruente aprobar o Plan Xeral e pedir unha 

travesía, lembrar que as alegacións ao Plan Xeral non foron do PP, foron grupais de 

toda a oposición, BNG , RBC e PP. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Me referí as alegacións de 2008. 



 
 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Podemos facer unha modificación do Plan Xeral , o 

pleno é soberano. Ter unha sinalización que respecte aos viandantes ou un paseo. Non 

se pode denominar travesía pero serlo. No tanatorio hai un tramo que se ten que ir a 

cincoenta kilómetros por hora e un paso de peóns.As  mocións de RBC son concretas, 

flexibles e constructivas.Trátase de que a N-120 que está a monte, este urbanizada como 

unha travesía urbana. Nos temos preparada unha emenda a Orzamentos Xerais do 

Estado con este tema, non vai a ser a única emenda que traslade RBC aos orzamentos 

do Estado. Insistiremos no concello e no congreso. A pesar das críticas agradezo que a 

moción sexa aprobada. 

 

Alcalde.- Entendo que unha moción que sae aprobada por unanimidade non recibe 

críticas. Só trasladamos o que dixeron os técnicos sobre o segundo aspecto da 

moción.Houbo vida municipal antes de que chegase RBC. 

 

 Sometida a votación a moción fica aprobada por unanimidade. 

 
 
 
 
12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOLICITANDO OBRAS DE 

MELLORA NA ÁREA DE A ARQUETIÑA EN FRANQUEIRAN. 
 
 
Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa do seguinte teor literal: 

 

Exposición de Motivos: 

A zona coñecida como “A Arquetiña” na localidade da Franqueirán precisa dunha 

actuación para mellora do firme, construción dun muro de contención e limpeza da maleza 

que invade o vial. 

Estamos a falar dun vial polo que pasan os residentes na zona e que da acceso tamén a un 

negocio ao que teñen que baixar vehículos de dimensións importantes para transportar e 

recoller material. Asemade, o entorno da “Arquetiña” está por debaixo do nivel da Estrada 

a santo Estevo e nunha das zonas non existe muro de contención, o que entraña risco de 

desprendemento sobre todo se temos presente que por esta estrada circulan vehículos de 

grande tonelaxe procedentes das canteiras situadas no concello de Carballeda de Avia.             



 
Por todo o anteriormente exposto o grupo municipal do Partido popular de Ribadavia 

somete á consideración do pleno municipal a adopción do seguinte  

 

Acordo: 

5) Instar ao goberno municipal a levar a cabo unha actuación de acondicionamento 

da zona da “Arquetiña” na localidade da Franqueirán. Unha actuación que 

englobará, como mínimo, a renovación do firme e do sistema de canalización de 

augas pluviais, a construción dun muro de contención e a limpeza e desbroce da 

maleza que invade o camiño. 

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

 

 

D César Manuel  Fernández Gil (PP).-Esta moción xorde da demanda dos veciños da 
Franqueirán. O problema ten dúas partes, o máis costoso é rematar o muro de contención, hai 
unha parte hueca; e que se actúe no firme do entorno, está vello. Os desagües están tupidos e 
bloqueados. A auga cae contra as casas e contra unha empresa que hai alí. Hai que arranxar a 
recollida de pluviais. Hai que desbrozar a maleza dunha finca privada que está sen limpiar. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- A favor de todo o que sexa mellorar a calidade dos 
servizos aos veciños 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).-É unha boa proposta, descoñecíamos a problemática. 
Pedimos que o goberno a execute. 

D Xacobe García Soto (BNG).- Basta pasar por alí para comprobar que é unha zona cun 
deterioro estrutural. 

D Javier  Iglesias Sendín (PSOE).-Me trasladei para comprobar a problemática. Se adicou un 
Plan E. O pavimento está deteriorado No ano 2019 se pode pechar o muro. No Plan da 
Deputación se incluirá a proposta das arquetas. 

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 
 
 
 
13. MOCIÓN RBC PARA QUE  O CONCELLO REFORCE O SERVIZO 

MUNICIPAL DE POLICIA, REALICE UNHA CONVOCATORIA PÚBLICA 
GARANTINDO QUE AS BAIXAS DE AXENTES NON MERMEN ESTE 
SERVIZO PÚBLICO E A SEGURIDADE CIDADÁ NO TERMO 
MUNICIPAL DE RIBADAVIA. 



 
 
Exposición de Motivos 
 
En setembro do ano 2016 unha Moción de Ribeiro en Común na que se pedía a mellora 
da seguridade para o termo municipal de Ribadavia foi aprobada polo Pleno, fai máis de 
dous anos. 
 
A realidade é que o servizo de Policía Municipal desde entón foi a menos. Un plantel de 
9 axentes pasoa a 7 persoas coa pérdida de dous funcionarios que pasaron a desenvolver 
na actualidade os seus servizos no Concello de Ourense deixando o de Ribadavia. Sen 
embargo, o máis preocupante virá ao longo do ano 2019, no que é previsible que 3 
axentes máis poidan acceder a súa xubilación, o que nos deixaría nunha situación de 
pasar dun servizo municipal de 9 axentes reducidos a tan só nun período breve de 
tempo. 
 
A isto hai que engadirlle que o sistema de seguridade cidadá no rural galego e na 
comarca do Ribeiro en concreto viuse minguada durante os últimos anos, chegando a 
darse a preocupante situación frecuente de que moitas noites ao mes non existe ningún 
servizo público de seguridade e vixiancia no municipio de Ribadavia. 
Naquela moción de Ribeiro en Común de setembro de 2016 aprobaranse os seguintes 
acordos: 
 
1 Que o concello de Ribadavia elabore un Plan de Seguridade para Ribadavia . 
2 Se dote un orzamento e recursos que posibilite aumentar a nocturnidade do servizo 
que presta a Polícia Local de Ribadavia. 
3 Se coordine con outros corpos de seguridade dito servizo de nocturnidade garantindo 
sempre que cando a Policía Local non poida , haxa unha patrulla de garda no termo 
municipal de Ribadavia. 
 
No pasado recente produceronse roubos e ataques contra propiedades públicas e 
privadas. En bens e propiedades municipais , pero tamén de veciños do municipio, 
producindose episodios pouco numerosos pero de moito perigo recentemente, mesmo 
para a vida dos veciños. 
 
En relación a concellos de tamaño similar ao de Ribadavia , unha plantilla de 9 axentes 
de Policía Local supón unha forza importante, sendo xa na actualidade 7 axentes, 
estando un deles de baixa. Agora ben, ter a  previsión de reducir o servizo municipal a 
tan só 4 axentes durante o ano 2019 suporá unha merma importante neste servizo 
público municipal. 
 
En setembro de 2016 , o noso grupo recibiu un informe, xa mencionado en sede plenaria 
da Policía Municipal sobre “ Medidas de Seguridade en Instalacións Municipais “ . En 
dito informe afirmase que “ debe percibirse unha presenza policial máis continuada” en 
relación aos servizos nocturnos da Policía Municipal. 
 
 
 
 
 



 
1 Que o concello de Ribadavia faga unha previsión de baixas de axentes no Servizo de 
Policia e inicie un proceso selectivo , de acordo a normativa vixente, para dotarse de 
axentes de Policía Municipal garantindo que non se merme o servizo público. 
 
2 Que o concello de Ribadavia realice un Plan de seguridade cidadá no cal se 
inclúa: 
 
-Un orzamento e recursos que posibilite aumentar a nocturnidade do servizo , tal e 
como xa fora aprobado sen levar a cabo. 
-Se coordine con outros corpos de seguridade dito servizo de nocturnidade, 
garantindo que exista sempre. 
 
3 Que o concello de Ribadavia adopte medidas para axilizar o problema existente 
nas rúas de Ribadavia co tráfico rodado, tendo en conta que o servizo de Policía 
Municipal debe ser fundamental nestas tarefas. 

 

 
 
D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- No ano 2016 RBC presentou unha moción para falar 
da vixiancia da seguridade cidadan polas noites pola policía local. A petición foi 
recollida nos orzamentos. 
Se está reducindo o número de axentes e se vai a reducir máis. Dous axentes se ten ido a 
Ourense e hai un axente de baixa .Hai outra marcha máis que probable e para o ano 
2019 hai unha previsión de que se xubilen tres axentes máis. Se pasa de nove axentes a 
tres, o concello ten que traballar nesta cuestión.Temos información de que o concello lle 
pedía un informe a Axencia Galega de Seguridade,trasladando a preocupación de 
RBC.Se vai a perder outro axente, que se implementen os mecanismos para convocar 
esas dúas prazas. Vai a haber que facer unha previsión. Que se recollan as tres prazas 
dos axentes que se xubilan nos orzamentos. A policía local é clave para a seguridade 
cidadán e ordenamento do tráfico. Non todo o peso ten que recaer na policía local , a 
Garda Civil tamén ten que xogar un rol. 
Non pode ser que o medio rural non teña seguridade cidadán. A proposta de RBC é, en 
positivo. 
D Manuel Vázquez López(CXG).- Nos parece ben. 
D Xacobe García Soto (BNG).- Teño acceso agora a moción, é unha cuestión 
importante, hai que planificar e tela enriba da mesa. O noso voto é favorable, que se 
manteña o servizo en boas condicións. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Somos conscientes do problema. O concelleiro 
Don Celso Sotelo Barroso ten advertido de esta cuestión dende o inicio da lexislatura.É 
un servizo que hai que dotar. 
D Ricardo González Amaro (PSOE).- Estamos a favor, temos as mesmas inquietudes 
que vos.Con data de 23 de febreiro xa se solicitaron dous auxiliares, despois parouse o 
tema por cuestións persoais As cousas son cando tocan e agora hai que solucionar o 
tema. 
 
D Brais Fidalgo Martinez (RBC).- Os auxiliares non resolven a cuestión.Reiterar o 
agradecemento ao goberno por tomar a iniciativa.Agardamos que a Academia Galega de 
Seguridade resposte positivamente. Non me refería a previsión das prazas no 



 
orzamento, senón ao feito de que no proxecto do goberno se contemple a previsión 
orzamentaria para as horas nocturnas. 
 
Alcalde.- A merma no servizo case non se nota por un acordo cos axentes que están 
doblando turno, hai que agradecersello aos axentes porque non todo o mundo o faría. O 
goberno tiña coñecemento de que dous axentes se poderían trasladar ,pero ata que o 
traslado  sexa efectivo non se pode legalmente realizar ningunha actuación coas prazas. 
Tamén hai coordinación coas otras forzas de seguridade, como a Garda Civil. 
 
 Sometida a votación a proposta fica aprobada por unanimidade. 
 
 

14 NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE MUNICIPAL NOS CONSELLOS 
ESCOLARES 

 

Visto o escrito do director do CEIP Plurilingüe Ribadavia, con rexistro de entrada no 
concello de 23 de outubro de 2018, solicitando a designación dun representante do Concello 
de Ribadavia para formar parte do Consello Escolar do centro. 

Acordase: 

 Nomear a concelleira  dona María López Touza representante do Concello de 
Ribadavia no Consello Escolar do CEIP Plurilingüe Ribadavia e nos dos outros 
centros . 

 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Aínda que nos imos a abster, manifestar que a 

proposta nos parece  normal. 
 
Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol CXG,  ,  PSOE ;  
abstención PP,RBC e BNG, fica aprobada. 

 
 
15 Moción do grupo municipal do Partido Popular de Ribadavia solicitando a 

realización de obras de acondicionamento e reforma do pavillón de Maquiáns, así 

como a exención temporal de pago da taxa por aluguer do pavillón polideportivo 

de O Consello en domingos e festivos aos clubes deportivos con convenio co 

concello en cuanto non se acometan estas reformas. 

 

Exposición de Motivos: 

O pavillón polideportivo de Maquiáns, de uso compartido con educación por dar servizo 

aos centros educativos de Ribadavia, presenta unha serie de deficiencias que fan necesario 

levar a cabo actuacións de reforma, mantemento e mellora para que se atope en condicións 



 
óptimas para a práctica do deporte e para acoller eventos deportivos. 

Entre as deficiencias que temos detectado nesta instalación municipal e que nos fan chegar 

os usuarios da mesma, atópanse cuestións que requiren unha urxente corrección como a 

existencia de goteiras e a falta de auga quente nas duchas dos vestiarios; pero tamén sería 

bo acometer outras actuacións de carácter secundario como a dotación dun video-marcador 

para adaptar a instalación aos requerimentos da organización de eventos deportivos de 

carácter federado. 

Estas deficiencias provocan que a instalación municipal non se atope nas condicións 

óptimas para o seu uso, o que conleva que os clubes deportivos do noso concello teñan que 

centrar a súa actividade no polideportivo de O Consello. Esta cuestión, en sí mesma, non 

sería un problema se non fora porque a demanda de uso do polideportivo O Consello na fin 

de semana é tan amplia que se dificulta a posibilidade de ter horarios dispoñibles os 

sábados para eventos deportivos, nomeadamente de deporte base. Esta situación implica 

que algúns destes eventos se teñan que trasladar ao domingo e o problema xurde aquí 

porque o convenio que se asina coas entidades deportivas de Ribadavia sinala nunha das 

súas cláusulas que os clubes con convenio terán que aboar a taxa de uso polas instalacións 

do polideportivo O Consello, segundo o importe establecido na ordenanza reguladora de 

prezos públicos, BOP do 31 de xuño de 2012, cando a reserva se efectúe para domingos ou 

festivos. 

Dende o grupo municipal do Partido Popular de Ribadavia consideramos que a aposta polo 

fomento do deporte ten que ser firme e decidida por parte do concello, de tal xeito que se 

exima aos clubes con convenio do aboamento desta taxa en tanto non se leven a cabo as 

actuacións necesarias no pavillón de Maquiáns para garantir a idoneidade desta instalación 

para a práctica do deporte. 

Por todo o anteriormente exposto o grupo municipal do Partido popular de Ribadavia 

somete á consideración do pleno municipal a adopción do seguinte  

Acordo: 

6) Instar ao goberno municipal a levar a cabo obras de acondicionamento e mellora 

do pavillón de Maquiáns que conleven, cando menos, a reparación das goteiras 

existentes e o abastecemento de auga quente aos vestiarios de devandito 

pavillón, estas serán actuacións de carácter prioritario; sen menoscabo de outras 

actuacións como a mellora da dotación e equipamentos da instalación, 

nomeadamente coa colocación dun video-marcador. 



 
Modificar os convenios cos clubes deportivos de tal xeito que se lles exima do 
aboamento da taxa por aluguer do polideprotivo O Consello cando a reserva se faga 
para domingos ou festivos, sempre en tanto non se leven a cabo as actuacións recollidas 
no punto 1 para adecuar o polideportivo de Maquiáns ás condicións óptimas para a 
práctica do deporte 
 
 
Don César Manuel Fernández Gil (PP).- Vou a xustificar a urxencia e a defender a 
moción de forma conxunta. Na cláusula dez dos convenios subscritos cos clubes 
deportivos se establece a obriga de  pagar o alugueiro do Polideportivo O Consello, 
pedimos que se aprobe a modificación desa cláusula dos convenios, en tanto non se 
leven a cabo as obras no       polideportivo de Maquiáns para que esté en condicións 
acaídas. Non hai auga quente nas duchas, os nenos non se poden duchar en auga fría. 
Ante esta situación hai bastantes clubes deportivos que ten que usar o pabillón Consello 
e se fan reserva os domingos e festivos.Esta utilización en domingos e festivos e 
puntual, en tanto non se leven a cabo as reformas no pavillón de Maquiáns. 
 
 Sometida a votación a urxencia fica aprobada por unanimidade. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- O pavillón o utilizan os centros de educación eu 
engadiría a proposta “ Que se faga un convenio coa Consellería de Educación e a 
Secretaría Xeral para o Deporte” 
 
D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- Presento unha emenda , unha estipulación segunda “ 
Que se faga un convenio coa Consellería de Educación para levar conxuntamente coa 
Consellería de Educación as obras necesarias no pavillón de Maquiáns” 
 
D Xacobe García Soto (BNG).-Mentres non se realizan as obras os clubes teñen a 
obriga de usar outro pavillón. O usuario perxudicado necesita unha alternativa. 
 
Alcalde.- Eu concordo coas apreciacións dos concelleiros de RBC e CXG.Estamos 
traballando no tema. No convenio actual, como non o teño diante, non sei se o concello 
paga o gasoil ou a electricidade. O conserxe non leva ese mantemento. 
 
D Celso  Sotelo Barroso (PP).- Se o concello paga a luz ten que vixiar ese gasto. 
 
Alcalde.-  O concello podería non cobrar aos clubes como unha cuestión puntual . A 
solución total do problema é máis complexa, está o tema do custe maior dos árbitros os 
domingos, ahi o concello non pode facer nada. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Aceptamos as modificacións que se propón, 
temos claro que a competencia é compartida. 
Alcalde.-  Lle pregunto o secretario si se precisa a  modificación dos convenios ou sería 
suficiente que o pleno adopte o acordo. 
 
Secretario.- Con tomar o acordo non se precisaría modificar os convenios. 
 
 Sometida  a votación a proposta coas emendas introducidas fica aprobada por 
unanimidade, resultando o acordo: 
 



 
7) Instar ao goberno municipal a levar a cabo obras de acondicionamento e mellora 

do pavillón de Maquiáns que conleven, cando menos, a reparación das goteiras 

existentes e o abastecemento de auga quente aos vestiarios de devandito 

pavillón, estas serán actuacións de carácter prioritario; sen menoscabo de outras 

actuacións como a mellora da dotación e equipamentos da instalación, 

nomeadamente coa colocación dun video-marcador. 

Modificar os convenios cos clubes deportivos de tal xeito que se lles exima do 
aboamento da taxa por aluguer do polideprotivo O Consello cando a reserva se faga 
para domingos ou festivos, sempre en tanto non se leven a cabo as actuacións recollidas 
no punto 1 para adecuar o polideportivo de Maquiáns ás condicións óptimas para a 
práctica do deporte 
 Que se faga un convenio coa Consellería de Educación para levar conxuntamente coa 
Consellería de Educación as obras necesarias no pavillón de Maquiáns” 
 
 
 
16.-ROGOS E PREGUNTAS. 
 
D Manuel  Vázquez López (CXG).- Insistir no arranxo da fonte dos canos. 
 
Alcalde.- Os técnicos de Aqualia teñen unha solución. 
 
D Brais Fidalgo  Martinez (RBC).- Reiterar os rogos que non se levaron a cabo, que se 
resposte aos escritos non respostados, en particular un escrito de fai quince días   no que 
a raíz dunha reunión  co novo presidente da Confederación Hidrográfica  no que se 
falaba na prensa de que houbo acordos, pedíamos unha concreción de eses acordos. 
 
Alcalde.- Daremos traslado cando teñamos algo físico , o presidente da Confederación 
Hidrográfica acaba de aterrizar. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Na negociación dos orzamentos co BNG, se chegou a 
un acordo sobre certas partidas orzamentarias; aparte da sinalizacion , a dinamización 
do comercio local. Pido unha reunión dos portavoces para avanzar nese eido. 
 
Alcalde.- A asociación de comerciantes xa fixo as súas peticións, entenden que o 
concello fai un esforzo importante. 
 
D Celso Sotelo Barroso (PP).: 
 
Na rúa Piñeiral os veciños solicitan un paso de peóns. 
Que se limpie o cauce do río en A Quinza. 
Na rúa Ribeiro faltan a metade das farolas, en Castro Sampaio están todas fundidas. 
En San Paio hai unha placa de ferro que provoucou unha caída  a unha señora que 
rompeu o brazo. 
 
Alcalde.- Xa está arreglado.  



 
D Celso Sotelo Barroso (PP).: 
Detrás do campo do Xestal hai un burato grande no camiño. 
Pido a limpeza e mellora do alumeado na Alameda. 
Pido a limpeza do cemiterio, hai tumbas que non se ven as letras. 
O remate das aceras non están ben. 
Que se coloque unha sinal na estación de bus, que poña cara a Ribadavia. 
Que se poña alumeado , bombillas na estación de tren. 
Que se lle de instruccións e material aos barrendeiros para limpiar os excrementos dos cans. 

 

 

 E sendo as dez   horas e vinte  minutos erguese a sesión polo señor Alcalde presidente , do 
que como secretario extendo a presente acta.  

ALCALDE                                                           SECRETARIO 

 


