
 
 
SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 29 DE  NOVEMBRO    
DE 2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e cinco     minutos    do 
día 29 de novembro      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) 
 
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 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 25 DE OUTUBRO  (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 01 de outubro; unha; sobre alta no Padrón Habitantes. 
 
Do 02 de outubro; unha; sobre aboamentos. 
 
Do 03 de outubro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 08 de outubro; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 10 de outubro; unha, sobre alta no Padrón habitantes. 
 
Do 19 de outubro; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 22 de outubro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 23 de outubro; tres; unha, sobre concesión asuntos propios; unha, sobre 
enterramento; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 24 de outubro; oito; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; tres, sobre baixas na taxa 
recollida lixo; dúas, sobre concesión vacacións; unha, sobre arquivo expediente; unha, 
sobre aboamentos. 
 
Do 25 de outubro; seis; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre concesión 
vacacións; dúas, sobre arquivo expedientes; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 26 de outubro; vinte e cinco;  dezaseis, sobre liquidación plusvalía; catro, sobre 
liquidación taxa serv. ext. incendios e outros; unha, sobre baixa na taxa recollida lixo; 
unha, sobre exención IVTM ,unha,  sobre enterramento; unha, sobre prórroga eficacia 
comunicación previa obras; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 29 de outubro; nove; unha, sobre rectificación recibos taxa de sumidoiros; unha, 
sobre rectificación recibos IBI U; unha, sobre baixa recibos IBI; dúas, sobre baixa taxa 
recollida lixo; unha, sobre concesión servizo axuda no fogar; unha, sobre licenza tenza 
animal potencialmente perigoso; unha, sobre enterramento; unha, sobre aboamentos. 



 
 
Do 30 de outubro; dúas; unha, sobre expte, 3IAE/2018; unha, sobre aboamentos. 
Do 31 de outubro, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 02 de novembro;  sete; tres, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre expte. 
2IAE/2018; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 05 de novembro; trece;  tres, sobre altas no Padrón Habitantes;  cinco, sobre 
liquidación taxa serv. ext. incendios e ouros; unha, sobre fraccionamento débeda;  unha, 
sobre cumprimento obrigas; unha, sobre enterramento; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obras; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 06 de novembro; dez; catro, sobre altas no Padrón Habitantes;  dúas, sobre 
liquidación taxa serv. ext. incendios e outros; unha, sobre baixa taxa recollida lixo; 
unha, sobre exención IVTM; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha,  
sobre aboamentos. 
 
Do 07 de novembro; tres; unha, sobre tarxeta estacionamento; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 08 de novembro; sete; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; dúas, sobre incoac.  
expte sancionador ; unha, sobre concesión vado; unha, sobre eficacia comunicación 
previa obras; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 09 de novembro,  dúas; unha, sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 12 de novembro, cinco; tres, sobre altas no Padrón Habitantes;  unha, sobre expte 
5IAE/2018; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 13 de novembro, unha, sobre aboamentos. 
 
Do 14 de novembro; oito; dúas, sobre liquidación taxa serv.ext. incendios e outros; 
unha, sobre obras estación servizo na A-52; dúas, sobre expedición taxetas 
estacionamento; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre denegación eficacia 
comunicación previa obras; unha, sobre aboamentos. 
  
Do 15 de novembro; sete; unha, sobre baixa na taxa recollida lixo; unha, sobre 
bonificación IVTM; unha, sobre devolución importe recibos IBI; unha, sobre baixa na 
taxa entrada carruaxes; unha, sobre concesión prórroga licenza obra; unha, sobre 
concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 16 de novembro; nove;  unha, sobre baixa  na taxa entrada carruaxes; unha, sobre 
liquidación taxa serv. ext. incendios e outros;  unha, sobre exención IVTM;  dúas, sobre 
bonificación IVTM; dúas, sobre concesión vacacións; unha, sobre concesión axuda; 
unha, sobre aboamentos. 
 
Do 19 de novembro; unha, sobre aboamentos. 
 



 
Do 20 de novembro; catro; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre expte. 
9IAE/2018; unha, sobre eficacia comunicacion previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 21 de novembro; catro; unha, sobre bonificación IVTM; unha, sobre exención 
IVTM; unha, sobre baixa taxa recollida lixo; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 22 de novembro; doce; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; unha, sobre 
reclamación liquidacións IBI; dúas, sobre liquidación plusvalia;  unha, sobre 
fraccionamento débeda;  unha, sobre bonificacion IVTM; unha, sobre concesión servizo 
xantar na casa; unha, sobre enterramento; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre 
requirimento; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 23 de novembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 26 de novembro; dúas; unha, sobre compensación recibos IBI; unha, sobre 
resposición legalidade urbanística. 
 
Do 27 de novembro; dezasete; doce, sobre liquidación plusvalía; catro, sobre 
liquidación taxa serv. ext. incendios e outros; unha, sobre concesión vacacións. 
 
Do 28 de novembro; catro; unha, sobre delegación competencias; unha, sobre 
enterramento; dúas sobre eficacia comunicación previa  actividade. 
 
 
 
 
 
3. MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA APOIE AO 

MUSEO ETNOLÓXICO DE RIBADAVIA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En data de 31 de xullo de 2018 a “Asociación Amigos/as do Museo Etnolóxico e do 
Conxunto Histórico de Ribadavia”- AMECHIR rexistraba neste Concello unha petición 
dirixida ao Señor Alcalde e aos señores Portavoces dos grupos municipais, na que se 
reclamaba o apoio do Concello como institución en favor do Museo solicitando á 
Administración xestora do mesmo para que faga un esforzo e palíe as carencias do 
cadro de persoal. 
Ao día seguinte, 1 de agosto, o grupo de Ribeiro en Común presentaba un escrito 
dirixido á Alcaldía como órgano que ten dita potestade para  demandarlle unha 
Declaración institucional en apoio do Museo asinada por todos os grupos do Concello. 
Pasados máis de 3 meses, desde a Alcaldía nada se fixo para atender a petición desta 
Asociación ribadaviense. 
 A exposición de motivos recollida no escrito de AMECHIR manifestaba a súa 
preocupación pola falta de persoal no Museo. E denunciaba que: “As xubilacións, 
comisión de servizo e cambio de corpo acumuladas nos últimos anos fan que o cadro de 
persoal estea reducido a seis persoas: tres vixiantes, unha bibliotecaria, unha 
restauradora e un director. Unha situación obxectiva de carencia que afecta ao 
funcionamento da institución, desde o horario de apertura (que tivo que ser reducido por 
falta de persoal) ata as eivas derivadas de carecer dun técnico de museos que asuma as 



 
tarefas de inventariado, seguimento administrativo e control das coleccións. 
Circunstancia que é única no ámbito dos museos xestionados pola Xunta de Galicia”. 
Ribeiro en Común consideramos de xustiza poñer en valor o enorme e valioso traballo 
que realiza este Museo, non só nas súas obrigas como Administración que garda e 
xestiona a nosa memoria colectiva, senón coma unha institución cunha sólida 
implantación e implicación na vida de Ribadavia, cunha vizosa actividade profesional e 
persoal dos seus traballadores e traballadoras, e exercendo como un importante axente 
dinamizador da vida cultural e intelectual de Ribadavia, que cubre unha demanda 
moitas veces descoidada por quen no pasado recente viña exercendo de principal axente 
cultural. 
 
Por outra banda, queremos aproveitar esta Moción para reclamar unha vez máis que o 
Museo do Viño situado na casa reitoral de Santo André de Camporredondo abra as súas 
portas definitivamente. A pesar de estar inaugurado polas autoridades, e mesmo de estar 
en marcha un proceso de externalización e privatización, na data de hoxe aínda 
permanece pechado ao público. 
 
Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 
1. Que o Concello de Ribadavia lle solicite á Administración xestora do Museo 
Etnolóxico de Ribadavia para que faga un esforzo e palíe as carencias do cadro de 
persoal do mesmo. 
2. Que o Concello de Ribadavia lle solicite á Administración xestora do Museo 
do Viño de Galicia a celeridade na súa apertura definitiva. 
 

 
D  Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- Boa tarde a todos e todas. O último día de xullo a 
Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico de Ribadavia  solicitou aos grupos da     
corporación unha declaración institucional de apoio ao museo e ao seu persoal. A 
xestión do museo é autonómica, a moción se dirixe á Xunta de Galicia, se pretende unha 
declaración institucional. O segundo punto da moción o engade este grupo, se decía que 
o Museo do Viño ía a abrir en outubro, aínda non está aberto. Hai que reclamar 
enerxicamente a apertura definitiva. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Me parece unha boa iniciativa. Ambas cuestións 
dependen da vontade da Consellería de Cultura. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Imos votar a favor. No tema do persoal, xa se 
tentou cubrir por dúas ocasións pero os concursos de traslados quedaron desertos, non 
se presentou nadie. O noso grupo desexa que as dúas cuestións se resolvan o antes 
posible. 
 
D Javier Iglesias Sendín.( PSOE).- Estamos de acordo en todo, as mocións son 
beneficiosas para Ribadavia. O edificio do Museo do Viño está preparado para abrir. 
 
Alcalde.- O texto se pode acordar como declaración institucional. Eu esperaba o 
traslado da Asociación de Amigos do Museo, é igual a quen se lle trasladara.Eu oín que 
o Museo do Viño ía abrir este outubro. Se pode recoller como declaración institucional 
e trasladar á Xunta.  



 
 
 En forma de declaración institucional o acordo é adoptado pola unanimidade dos 
presentes. 
 
 
4.- MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REALICE EN 
FRANCELOS, SAN PAIO E SANTO ANDRÉ UN PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN E REFORMA INTERIOR E UNHA ÁREA DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL , INEXISTENTES NO CONCELLO,E ASÍ 
POSIBILITAR Á VECIÑANZA AXUDAS PARA REHABILITACIÓN DE 
VIVENDAS, ESTENDENDO ESTA PROTECCIÓN A MÁIS NÚCLEOS DO 
CONCELLO. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
O Concello ten un potencial enorme nos seus recursos arquitectónicos e patrimoniais, o 
máis salientable e coñecido é o denominado barrio xudeu que sen embargo e 
afortunadamente non é o único núcleo con un valor arquitectónico, patrimonial e 
cultural do noso municipio. Francelos, San Cristovo, San Paio, Santo André son só uns 
poucos exemplos do noso enorme patrimonio.  
Sen embargo, o Concello non é coherente con este enorme valor de Ribadavia e así 
mantivo unha desidia e desinterese nesta lexislatura, que está rematando, continuando 
coa desprotección e desamparo para os veciños e veciñas destas localidades que queiran 
reformar a súa vivenda a través do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (e xa 
anteriormente o 2013-2016 prorrogado en 2017) e vense imposibilitados por culpa do 
abandono normativo do Concello. 
É moi rechamante que o día 4 de novembro de 2018 o goberno municipal a través da 
prensa afirmara que “a rehabilitación de casas chegará a Francelos en 2019”. Cuestión 
esta materialmente imposible administrativa e tecnicamente, xa que esta localidade non 
dispón de dous dos requisitos máis básicos que a normativa establece: PEPRI e 
ARI.  
Estamos rematando o ano 2018, a redacción e elaboración destes dous proxectos sería 
unha tarefa que inviste moito tempo e probablemente unha partida orzamentaria, 
ademais o proceso administrativo para a súa aprobación indican claramente tamén que a 
súa aprobación burocrática iría  tamén máis alá do ano 2019. Estes datos que afirma 
Ribeiro en Común veñen de ser confirmados por persoal Técnico e Administrativo no 
Concello de Ribadavia. 
En consecuencia só se pode achacar esta información falsa de representantes do goberno 
municipal ás presas por inventar unha nova promesa electoral baleira e moi alonxada da 
realidade, e xerar falsas expectativas entre a veciñanza. 
 Outro dos núcleos que supoñen un enorme potencial patrimonial é o de San Paio 
e Santo André, que sufren o mesmo desamparo legal e abandono normativo do Concello 
para poder optar as axudas de rehabilitación.  
É importante sinalar que os Plans Xerais de Ordenamento Municipal (PXOM) son 
totalmente alleos  e non repercuten en absoluto nestas figuras ARI e PEPRI necesarias e 
imprescindibles para poder optar ás axudas de rehabilitación. Polo que a súa aprobación, 
ou non, non inflúen no obxecto desta Moción de Ribeiro en Común. 
A día de hoxe só existen en Ribadavia e San Cristovo. 
 



 
Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 

1. Que o Concello comece de maneira urxente a elaboración do PEPRI e ARI 
para a localidade de Francelos. 

2. Que o Concello comece de maneira urxente a elaboración do PEPRI e ARI 
para a localidade de San Paio e de Santo André de Camporredondo. 

3. Que se estude a posibilidade de aumentar estas figuras de protección a 
todos os núcleos do municipio de Ribadavia que sexa posible, segundo a 
normativa vixente.  
 
 

 
 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Esta moción foi rexistrada o nove de novembro, 
despois de que o goberno anunciara que as axudas ían a chegar a Francelos. Os 
funcionarios do concello nos informaron de que non hai área de rehabilitación nin Plan 
Especial de protección e reforma interior en Francelos. Para que haxa axudas á 
rehabilitación antes ten que haber área de rehabilitación e plan de protección e reforma 
interior. Os procesos de elaboración son tediosos, levan máis de un ano. Despois de 
tantos anos San Paio, Francelos, Santo André, Ventosela e Valdepereria non ten Plan 
Especial de protección e reforma interior. A día de hoxe o Plan Xeral está sen aprobar. 
A aprobación do Plan Xeral non afecta aos plans de reforma interior existentes nin aos 
que se aproben. É unha discriminación  histórica para estes núcleos , alomenos que esté 
feito para a próxima lexislatura. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Nos parece unha boa iniciativa para os núcleos 
históricos do noso municipio. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Nos parece positivo, imos votar a favor. É un 
procedemento longo. Hai liñas de axuda as que os veciños se poden acoller sen estar 
nun área de rehabilitación. 
 
D Javier Iglesias Sendin ( PSOE).- Votamos a favor xa na Comisión informativa, é un 
traballo de anos. Cando antes se escomence , antes se acaba. Respecto a nota de prensa 
o titular é erróneo, si se lee o texto da noticia xa se dice textualmente que hai unha 
asignatura pendente : Francelos. Non houbo  ningunha intención de enganar, o titular se 
sacou de contexto. Basta leer o texto da noticia. Os convenios ahí están con luz e 
taquígrafos. Pudo haber unha mala interpretación do periodista que redactou o titular. 
Estamos de acordo coa proposta que serviría para dinamizar o rural. 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Agradezco o voto a favor. Na propio moción dí que é 
para o Plan Estatal de Vivenda 2020-2022. Respecto ao que dí o portavoz do goberno , 
a prensa non inventa titulares nin noticias. O goberno da os titulares e as noticias a 
prensa. Todos sabemos como funcionan estas cousas. Alguen do goberno trasmitiu que 
a rehabilitación de vivendas chegaría a Francelos en 2019, sabendo que era mentira. 
 
D Ricardo González Amaro ( PSOE).- Eu non mentín, es ti o que mintes. 
 



 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).-Pido que se amoneste ao tenente de alcalde pola súa 
intervención. 
 
Alcalde.- O portavoz do goberno lee textualmente a declaración con puntos e comas, 
non queda ningún marxe á interpretación. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Xa sería o colmo, dende o noso punto de vista, 
prometer que a rehabilitación vai chegar a Francelos en cinco meses. Está acusando a un 
medio de comunicación de mentir. 
Alcalde.- Che acuso a ti. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Si se chega a este nivel de demagoxia e de 
mentira.Prometen que as axudas van a chegar en cinco meses , e logo chegan ao pleno e 
se retractan. 
 
Alcalde.- O que pon na noticia é simple lectura comprensiva, está moi claro. 
 
D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- Non me interrumpa , é unha falta de respecto. 
Vostedes a través da prensa dicen que as axudas van a chegar en cinco meses , e logo no 
pleno se retractan. 
 
Alcalde.- ¿ A qué non sabe que hai un plan redactado? Hai algún concellal que o sabe. 
Incluso hai unha demanda xudicial contra él, por non ser pagado. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Me informaron os funcionarios, informe aos seus 
técnicos. 
Alcalde.- Nos traballamos e non decimos o que non dixemos. Se o titular dí o que non 
se dice, o problema será do titular. Cando non lle convén, vostede dí que a prensa está 
mercada. Eu respecto sempre á prensa. Se o convenio é de San Cristovo e de Ribadavia 
como imos a decir que é para Francelos. As nosas expectativas están colmadas fai moito 
tempo. O meu compañeiro lee textualmente a noticia da prensa e estamos aprobando a 
moción. Non se entende nada. Esperemos que en 2020 haxa plans especiais de reforma 
e protección interior en Santo André, San Paio e Francelos. 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade dos presentes. 
 
 
5.- MOCIÓN CXG PARA QUE O PLENO DO CONCELLO DE RIBADAVIA 
SOLICITE A RENFE, ADIF E A SÚA XERENCIA OPERATIVA , QUE 
REABRA A ESTACIÓN DE RIBADAVIA MAÑA E TARDE. 
 
Exposición de motivos 
 
Primeiro.- Tendo coñecemento que a Estación de ferrocarril de Ribadavia ten máis 
frecuencias horarias de tránsito e parada de Trens de media distancia, rexionais e a 
maiores dous trens de longo recorrido ( Tren hotel Madrid-Vigo-Madrid) , e que outras 
estacións , coma por exemplo a de Carballiño que si ten o servicio de maña e tarde con 
menos frecuencias de tránsito, entendemos que sería de xustiza que Ribadavia tivera 
cuberto este servizo e que tamén a súa vez tivera habilitado o servizo de venda de 
billetes de longa distancia , para que os veciños non tiveran que desprazarse a Ourense 
para esta cuestión. 



 
 
En virtude do exposto , proponse ao Pleno do concello a adopción dos seguintes 
Acordos 
 
Primeiro.- Instar ao goberno municipal a que solicite a Xerencia Operativa de RENFE e 
Adif que repoña o servizo de atención ó público de maña e tarde na estación de 
Ribadavia.  
 
 
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).- É unha moción moi explícita e concreta. Hai 
estacións con menos frecuencia de trens , como Carballiño, que abre maña e tarde. Cada 
vez máis xente usa os trens rexionais.Solicito que se abra maña e tarde , e os fins de 
semana. E que se mellore o servizo de venda de billetes para que haxa aínda máis 
viaxeiros. 
D  Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Estou a favor. O que falla é a frecuencia de parada 
dos trens. É unha forma de reivindicar un transporte máis digno. A estación pode valer 
para unha escena de película de medo, un aspecto, unha imaxe moi mala. Esta sería 
unha medida, pero se necesita máis. O concello ten que reclamar unha estación mellor. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- É unha proposta positiva, despois hai unha  
moción sobre o entorno da estación do PP que complementa ésta. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- Canto máis se melloren os servizos aos veciños, 
mellor. Estamos a favor. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Non habería problema en que esta moción fose 
conxunta con a do Partido Popular, tamén como declaración institucional. 
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade dos presentes. 
 
 
 
6.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE RIBEIRO EN COMÚN PARA QUE 
O CONCELLO DE RIBADAVIA INTERVEÑA CON URXENCIA NA 
MELLORA, REPARACIÓN, LIMPEZA E MANTEMENTO DA ALAMEDA, DA 
VERONZA, RÚA RIBEIRO E PASEO DO RÍO AVIA, E SE COIDE TODO O 
ENTORNO PÚBLICO E O MOBILIARIO MUNICIPAL DE RIBADAVIA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Unha vez máis o grupo municipal de Ribeiro en Común leva ao Pleno de Ribadavia a 
realidade na que se atopa a meirande parte de espazos públicos e municipais, así como o 
nulo coidado de mantemento existente no mobiliario municipal.  
Esta situación de abandono e desidia  é responsabilidade única do goberno que nunca 
fixo labores de mantemento de ningún espazo público nin mobiliario municipal.  



 
-  Áreas recreativas. O estado da área da Veronza e da Alameda é moi mellorable. 
O  abandono do seu mantemento é total. Parques infantís, bancos, fontes ou maceteiras 
están nunha situación de abandono por falta de coidado e mantemento. O goberno nunca 
actuou no seu coidado a pesar de que foi requirido polo Pleno municipal reiteradas 
veces.  
-  “Setos” e macetas, o estado de todos os macetas de rúa é lamentable, oxidados, 
rotos, ou con madeira apodrecida. En definitiva, a súa falta de mantemento e coidado 
levouno a ter un mobiliario de rúa arruinado, e a pesar de non ser nada barato. 
- Papeleiras de Ribadavia, un grande número atópanse rotas e oxidadas. 
- Pivotes, na rúa Ribeiro son poucos que non estean rotos e oxidados. 
- Beirarrúas, sucias e sen plan de reforzamento do servizo de limpeza, que precisa 
aumentar horas e quendas, xa que na actualidade é moi reducido e insuficiente. 
Aumentar as horas de traballo do persoal que se atopa a media xornada pode ser unha 
solución. 
- Paseo urbano do río Avia, entre a ponte de San Francisco e a ponte de ferro 
atópase totalmente abandonado. Con lixo que leva semanas acumulado, varandas, 
bancos e papeleiras rotas e oxidadas substituídas por simples bolsas de plástico, así 
como unha estación de bombeo de aspecto ruinoso  ademais dunha fonte fora de servizo 
desde fai anos. 
Reclamamos do goberno municipal que faga Funcións de mantemento e aumente as 
quendas do servizo de limpeza. Que se leve a cabo un Plan de mantemento e coidado de 
todo o mobiliario urbano: da Alameda, da Veronza, paseo do río Avia, macetas, bancos, 
papeleiras, fontes, pivotes, e limpeza de rúas. Esta desidia supón a longo prazo un gasto 
maior, debido a que o deterioro acaba por inhabilitar a maioría do mobiliario. O 
resultado deste abandono é un aspecto que debe ser urxentemente mellorado e poñer fin 
a esta imaxe inxusta que non é representativa de Ribadavia nin da súa veciñanza.   
 
Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 

1. Que o Concello de Ribadavia realice un Plan de mellora, reparación, 
limpeza e mantemento de todos os espazos públicos e do seu mobiliario. 

2. Que o Concello de Ribadavia interveña de maneira urxente na mellora, 
reparación, limpeza e mantemento da Alameda, da Veronza, da Rúa 
Ribeiro e do paseo urbano do río Avia.  

3. Que o Concello de Ribadavia aumente as quendas de limpeza de rúa a 
través do persoal xa existente no servizo municipal de limpeza e o aumento 
voluntario da xornada laboral do persoal que estea a xornada parcial, 
sempre axustándose a normativa vixente. Este aumento de quendas deberá 
ter en conta a Moción aprobada de levar o servizo de limpeza a todos os 
núcleos do municipio.  
 

 
 
 D  Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O título correcto da moción é MOCIÓN DO 
GRUPO MUNICIPAL DE RIBEIRO EN COMÚN PARA QUE O CONCELLO DE 
RIBADAVIA INTERVEÑA CON URXENCIA NA MELLORA, REPARACIÓN, 
LIMPEZA E MANTEMENTO DA ALAMEDA, DA VERONZA, RÚA RIBEIRO E 
PASEO DO RÍO AVIA, E SE COIDE TODO O ENTORNO PÚBLICO E O 
MOBILIARIO MUNICIPAL DE RIBADAVIA. 
 



 
Hai moitas queixas da veciñanza, o mobiliario se deteriora por falta de mantemento , o 
que aumenta a inversión pública. Denunciamos o que está roto e o que se está 
deteriorando. É unha suciedade que non se resolve só coa escoba. O horario de limpeza 
é reducido, hai manchas que se fan o venres ou o sábado e quedan varios días. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- No tema do persoal cadaquen fai a súa laboura. Hai 
moitas áreas públicas, moitos parques e xardíns, todo sería mellorable se houbese máis 
recursos. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Sobre conservar o mobiliario e os espazos 
públicos xa houbo varias mocións e reiterados rogos e preguntas por parte do grupo 
municipal do Partido Popular.  
No pleno de 30 de xuño de 2015 presentamos unha moción solicitando a extensión da 
limpeza aos núcleos rurais. Nas nosas achegas ao orzamento do ano 2017 
plantexabamos unha dotación orzamentaria para este fin. O espíritu da moción é similar 
aos reiterados rogos e preguntas plantexados polo noso grupo neste eido.Suliñar que hai 
moito espazo público deteriorado, levamos toda a lexislatura denunciando. 
 Esperemos que esta moción poida servir para mellorar estes espazos. 
 
D Ricardo González Amaro ( PSOE).-  A moción nos parece ben. Hai moitos visitantes 
que din que o casco histórico está moi limpio e moi coidado. Os pobos se limpian, igual 
non coa frecuencia que nos gustaría, pero temos o persoal e os medios que temos. Hai 
sete persoas no servizo de limpeza, non cincoenta. Hai moitos parques en moi bon 
estado, todo é mellorable, en todos os sitios. Nunha cidade que se dí que é modélica, 
estiven de visita e apreciei moitas deficiencias na limpeza. O servizo de limpeza ten 
unhas horas de traballo, é mellorable , pero non é tan dramático como a oposición dice. 
A moción nos parece moi ben. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Creo que o concelleiro de servizos o explicou 
bastante ben. Non se pode abarcar todo, é obvio, e hai veciños que tamén manchan. Os 
concelleiros da oposición estamos obrigados a denunciar  o que hai que mellorar , é a 
nosa responsabilidade. Valen tanto os votos e a acta de concelleiro de Ribeiro en 
Común coma os de calquera. Os concelleiros do goberno teñen máis responsabilidade.  
Hai que aumentar as quendas de limpeza e distribuir as horas. A suciedade está varias 
horas, hai que cambiar e aumentar os horarios. En festas hai que reforzar. Na Festa da 
Istoria hai que recoñecer que se fai un bó traballo. 
 No camiño do río despois da última festa estivo a suciedade vinte días acumulada. A 
veciñanza é que nos traslada e o traemos ao pleno. Este grupo o fai sempre en forma 
constructiva.Nos temos colaborado nos orzamentos. Nos imos seguir facendo propostas, 
aínda que moleste. Agardo unha mellor planificación do persoal e das quendas. Se hai 
veciños incívicos hai que impoñer as sancións. Hai que sancionar os donos de animais 
domésticos que non recollen os excrementos e os que botan o lixo a deshoras. Esta 
moción non é para que simplemente se vote a favor, senón para que se execute. 
 
Alcalde.-  Os xefes políticos de este concello son os mellores, despois de traballar no 
seu traballo , se incorporan as oito da maña a traballar no concello gratis. Cando se fala 
de cambiar as quendas e os horarios, non se ten en conta que hai un convenio colectivo 
que obriga a respectar os horarios e as quendas. Non é certo que despois da última festa 
no río, quedase a suciedade  vinte días sen recoller, porque a recollín eu , persoalmente, 
e non pasa nada. 



 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Na ponte do ferrocarril 
 
Alcalde.- Sí, non estivo vinte días porque eu vou a correr ahí , a vin e a recollín. Non 
compartimos o texto que se trae, parece que se cae o mundo; os acordos si os 
compartimos. 
Nesta lexislatura se arreglaron cinco parques infantís , con moita inversión, e iso non o 
dice nadie. Se puxeron mási de setenta bancos novos. Os veciños nos dicen o que está 
mal e o que está ben. O paseo do río está quedando fantástico , o dicen moitos veciños. 
O que se ve , se ve , non é cuestionable. Se vai a facer a outra beira. 
Estiveron uns periodistas que dixeron que a rehabilitación do casco histórico é das 
mellores de Galicia. É normal que vostede non o recoñeza, todos os votos valen o 
mesmo, cada un ten o seu papel. 
 
 Sometida a votación a moción é aprobada por unanimidade dos presentes. 
 
 
 
 
7 .- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP DE RIBADAVIA 
SOLICITANDO A RECUPERACIÓN , HUMANIZACIÓN E POSTA EN 
VALOR DO ENTORNO DA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE RIBADAVIA. 
 
Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa do seguinte teor literal: 
 
A estación de autobuses de Ribadavia , situada na rúa Irmáns Alvarez Araújo, é a porta 
de entrada ao noso concello para todas aquelas persoas que empregan este medio de 
transporte público. Trátase dunha infraestrutura inaugurada no ano 2007 e que, dende 
aquela, subsiste totalmente esquecida polo goberno municipal, xa que o entorno deste 
espazo está totalmente degradado e a imaxe que transmite non se axusta ao que o noso 
grupo entende que debería ser o aspecto que presentase este entorno. 
No entorno da estación existe un parque absolutamente abandonado que ten o 
mobiliario deteriorado e inutilizable, existe ademais unha preocupante falta de 
iluminación nocturna e dunha correcta sinalización, tal e como o noso grupo ten 
reiterado en numerosas ocasións nos plenos a través da quenda de rogos e preguntas. 
 
A estas deficiencias sinaladas hai que engadir o feito de que a maleza das fincas 
colindantes chega a invadir espazos da propia estación e das dársenas de embarque de 
viaxeiros; ademais de que as escaleiras metálicas que permiten salvar o paso a nivel da 
vía do tren atópanse nun estado lamentable con pasamáns oxidados e deteriorados e 
unhas escaleiras que, debido ao paso do tempo e a falta dun adecuado tratamento, 
esvaran convertendose nun perigo para as persoas que as utilizan en días de choiva. 
 
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 levar a cabo unha actuación de recuperación, 
humanización e posta en valor do entorno da estación de autobuses de Ribadavia . Unha 
actuación que en todo caso debe contemplar: 
 



 
-O acondicionamento do parque situado neste entorno coa reposición de mobiliario e o 
coidado e limpeza do mesmo. 
-A dotación neste entorno dun novo alumeado público, baseado en criterios de 
eficiencia enerxética, que permita ter correctamente alumeada toda a zona. 
-Levar a cabo unha renovación de toda a sinalética deste entorno, poñendo especial 
coidado no feito de que quede perfectamente claro cal é o camiño a seguir para 
achegarse ao centro da vila. 
-Limpeza da maleza das fincas colindantes á propia estación e ao parque situado neste 
entorno. 
-Renovación das escaleiras metálicas e o pasamáns que permiten salvar o paso a nivel 
da vía do tren, pensando na construcción dunha escaleira máis adecuada ao entorno e 
dotada dos avances e materiais necesarios para evitar esvaróns dos viandantes. 
 
Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PP , 
reservanse para o Pleno PP, RBC e CXG ;  fica ditaminada de xeito favorable,  
elevándose a pleno en calidade de ditame. 
 
As oito horas e cinco minutos , escomenzando o tratamento da moción, incorpórase o 
concelleiro do Bloque Nacionalista Galego , don Xacobe García Soto. 
 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Imos falar de outro entorno que se debe e se pode 
mellorar. O pensan todos os veciños, son puntos de entrada a nosa vila. É importante 
dar unha boa imaxe. Habería que requerir aos propietarios das fincas colindantes para 
que as limpien, ou ben proceder á execución subsidiaria.Todas as actuacións que se 
propón ten moita importancia, porque é a primeira impresión que se leva unha persoa 
que chega a Ribadavia en autobús. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- A Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de 
Galicia tamén debería ter algunha responsabilidade . Nos parece unha boa medida , 
estamos a favor. 
 
D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- Ao leer a moción do PP estou de acordo, nomean 
cinco puntos que son de competencia municipal. O que se pide é importante, mellorar 
substancialmente o entorno, o estado da estación é lamentable. Pero queda sen facer o 
fundamental , o horario é lamentable como consecuencia da xestión da Xunta. A 
estación está baleira, os nosos veciños non teñen autobús que usar. Hai que mellorar os 
horarios e frecuencias dos autobusesl 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Me pasa como ao portavoz de RBC. Se teñen traído 
rogos sobre esta cuestión por parte do BNG, sobre a saída e as escaleiras de acceso. Hai 
que facer unha intervención neste entorno. A limpeza das fincas colindantes requeriría 
simplemento cumplir o regulamento aprobado neste pleno. As estacións de tren e de 
autobús están en desuso como consecuencia da política da Xunta, o tren é prácticamente 
inexistente. Os desprazamentos son casi imposibles nuns horarios normais. O máis 
importante sería que a estación tivera servizos, o mal estado da estación case non se 
nota polo pouco uso que ten , o que leva a que non haxa queixas dos usuarios. 
 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Estou de acordo coas anteriores intervencións .Hai 
cuestións que non son municipais, a escaleira é da Consellería, o parque é privado. As 



 
notificacións para limpiar a maleza descoñezo si se fixeron. Estou de acordo en mellorar 
o entorno. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Agradecer o apoio a moción. A moción fala do 
entorno, se centra en esa cuestión concreta. Se pode discutir sobre as competencias,  
sexa directa ou indirecta , a competencia é municipal. O cen por cen das cuestións son 
municipais según a Lei de Bases de Réxime Local. Que o concello actúe directamente 
ou que faga as xestións oportunas. 
 
Alcalde.- Eu como alcalde teño que asumir as competencias sí ou sí, aínda que sexan de 
outras administracións. Tiven que solventar problemas para abrir a estación que non 
eran competencia municipal. O alumeado pertence a concesionaria, a concesionaria 
bastante fai con mantelo.As fincas colindantes son da Xunta. Habería que engadir un 
último punto que o que non sexa competencia do concello se traslade á Administración 
competente. Hai un convenio é fácil de solventar, a sinalética non a puso o concello. 
 
D Miguel García Domínguez (PP).- É unha obviedade.  
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 
 
 
 
8.- MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA ARRANXE E 
MELLORE O ENTORNO DA IGREXA DE SAN XES DE FRANCELOS. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
A situación da Igrexa prerrománica de San Xes de Francelos é moi mellorable. O 
obxecto que ocupa esta Moción, por ser competencia estritamente municipal, é o seu 
entorno e rúas na que se atopa situada a capela. O  certo é que non se corresponde o 
enorme valor histórico do monumento coa situación na que se atopa o entorno, que é de 
competencia municipal e que se atopa en estado de abandono e deixadez. En novembro 
de 2016 o grupo municipal de Ribeiro en Común propuxeramos: a “Mellora e arranxo 
do entorno de San Xés. Mellora do adro. Mellora do campo da súa parte de atrás. 
Instalación de farola nova e papeleira. Reparación de punto de información. Arranxo 
camiño e zona da “Aldea” de acordo coa protección de Patrimonio a través do seu 
empedrado. Instalación nas rúas de Francelos de sinalización da igrexa de San Xés”.  
Esta acción, xunto a outras moitas, incorporouse ao Orzamento 2017 que foi 
aprobado e sen embargo e por desgraza nada se fixo no relativo a mellora de San 
Xés de Francelos.  
Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 

4. Que o Concello de Ribadavia leve a cabo Mellora e arranxo do entorno de 
San Xés por ser da súa estrita competencia, e consistente en cando menos: 
A mellora do adro. Mellora do campo e espazo público no que se atopa e no 
que está situado na súa parte de atrás. Instalación de lámpadas  novas e 
papeleira. Reparación de punto- sinal de información. Arranxo camiño e 
zona da “Aldea” de acordo coa protección de Patrimonio a través do seu 
empedrado. Instalación nas rúas de Francelos de sinalización da igrexa de 



 
San Xés. Instalación de valado protector entre este espazo do monumento e 
a caída á vía do tren. Todo de acordo a normativa vixente. 

5. Que para elo o Concello de Ribadavia a través do seu servizo de 
arquitectura, realice un Plan de mellora e reparación do entorno da Igrexa 
de San Xés de Francelos. Todo de acordo a normativa vixente.  

 

 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Como esta moción suscitou certa polémica vou a 
expoñer o itinerario temporal que seguiu. A moción se rexistrou o día 20 de novembro, 
se leva a Comisión Informativa o día 22 de novembro. O concelleiro don Javier Sendín 
informa que o día dezanove se aprobou na Xunta de goberno local formular unha 
petición para un proxecto similar para os Plans Provinciais. Non se coñecía o acordo da 
Xunta de goberno ata ese momento,  non tiñamos a acta todavía. Este proxecto era unha 
reivindicación de RBC, ía na batería de propostas para o orzamento do ano 2017 , e foi 
asumida polo goberno. Como se reflicte na acta de 24 de novembro de 2016 figuraba 
esta actuación nunha memoria proposta por RBC , cunhas actuacións moi similares á de 
esta moción. Forma parte do orzamento de 2017 a proposta do noso grupo. Un perfil 
institucional da unha información sesgada de que RBC pide cousas que xa están feitas. 
Antes as solicitudes dos Plans Provinciais viñan a pleno, nos parece ben que non veñan 
dado o nivel de incumplimento que había nas peticións de outros anos, así se aforra 
tempo. Agardo e desexo que se faga o solicitado, senón volveremos a traer a moción. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Eu teño coñecemento de que esta obra estaba como 
prioritaria para os Plans Provinciais e que polo campo de herba quedou en stand by. 
Está xa aprobada pola xunta de goberno local. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Os plans provinciais do ano pasado foron os primeiros 
que non se acordaron na xunta de portavoces. Esta obra ía nos plans provinciais 
anteriores pero como secundaria. É unha obra que todos temos en mente. É un símbolo 
do patrimonio cultural e etnográfico de este concello. A moción ten cuestións 
importantes , como a sinalización para facer visible esta xoia do patrimonio galego. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- O tema dos plans provinciais e a súa xestión 
temporal daría para moito. A petición do ano pasado foi aprobada polo pleno e 
modificada de forma unilateral polo grupo de goberno. No pleno de dezanove de 
decembro de 2016 se acordou solicitar para os Plans Provinciais  , seguindo o acordo 
previo da xunta de portavoces , o proxecto dos Xardinillos + Inf Cultural, a xunta de 
goberno de trece de novembro de 2017, modificou ese acordo de forma unilateral. 
Xa que falamos de San Xes a obra se presentou aos fondos GDR xunto coa das 
banquetas. O proxecto estaba excluido polas propias bases, por iso non obtivo a 
subvención. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).-Estamos a favor, a obra xa se meteu na solicitude dos 
plans provinciais de este ano. O importante para os veciños e que se faga e se vai a 
facer. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Nas subvencións do GDR se subvencionan 
proxectos de interese cultural e social, as vías públicas están excluídas. 
 



 
D Brais Fidalgo Martínez ( RBC).- Agradecer o voto favorable, pero de nada vale se 
non se leva a cabo. O importante é que se faga, recordo os proxectos de memoria de 
2017 que están sen facer, seguemos pendentes de que se fagan. Agardemos que a 
Deputación licite a obra canto antes. 
 
Alcalde.- Non sei porque se pon en dúbida que a obra do Plan Provincial se vai a facer. 
A Deputación a vai a executar esté quen esté no goberno. Este proxecto se presentou 
dúas veces ás subvencións do GDR.Cerca de eiquí con fondos GDR se fixo unha 
piscina municipal. Respecto ao tema dos plans provinciais os veciños xulgarán. Meter o 
campo de fútbol se consensuou diante de todos os interesados. Esta actuación xa se 
meteu na solicitude do ano pasado, o lóxico era incluila. No ano 2019 haberá unha nova 
corporación, a obra de San Xes igual non se pode facer ata o ano  2020 polo permiso de 
Patrimonio. Nos Plans Provinciais non hai prazos para a execución , non son 
subvencións de concorrencia competitiva. A nota de prensa do goberno decía que RBC 
non tiña porque coñecer o  acordo da Xunta de goberno. O importante é que se faga a 
obra. Cos cartos que hai o proxecto non é tan ambicioso como era o inicial. 
 
 
 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 
 
 
 
 
 
9.-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOLICITANDO O 
ACONDICIONAMENTO DOS ACCESOS Á ESTACIÓN DE TREN DE 
RIBADAVIA. 
 
 Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa do seguinte teor literal: 
 
 
Exposición de motivos 
 
Os accesos á estación de tren de Ribadavia, atópanse en moi mal estado . As beirarrúas 
do acceso peonil teñen baldosas levantadas e os pasamans rotos, ademais as árbores 
están sen podar e as ramas invaden esta beirarrúa e, por outra banda, o acceso de 
vehículos está tamén en mal estado , e faríase necesario unha rega asfáltica para 
mellorar o firme deste acceso. 
 
Cómpre ademais mellorar a iluminación nestes accesos, tendo en conta tamén criterios 
de eficiencia enerxética, xa que o actual alumeado está deteriorado e ademais totalmente 
insuficiente. 
 
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 levar a cabo unha actuación de acondicionamento dos 
accesos á estación de tren de Ribadavia . Unha actuación que en todo caso debe 
contemplar: 
 
-A reposición das baldosas e reparación dos pasamans na pasarela peonil que transcorre 
paralela á vía do tren. 
-A poda das árbores  cuxas ramas invaden a referida pasarela peonil. 
-Realizar unha rega asfáltica para mellorar o firme do acceso de vehículos á estación. 
-Levar a cabo unha renovación do alumeado destes accesos conxugando a necesidade de 
mellorar a iluminación e de traballar a prol dunha maior eficiencia enerxética. 
 
Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol PP, PSOE e 
CXG , reservanse para o Pleno  RBC  ;  fica ditaminada de xeito favorable,  elevándose 
a pleno en calidade de ditame. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Propoño engadir á moción “ Que o concello 
execute directamente as actuacións da súa competencia e inste as outras administracións 
no que non sexa de competencia municipal” 
Según o artigo 26 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local moitas das actuacións 
son de competencia municipal. Non hai problema en refundir a moción coa de 
Compromiso por Galicia. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Como xa dixen na comisión informativa estou a 
favor de todo o que supoña un mellor servizo aos veciños. Se poden fusionar as 
mocións para facer unha petición máis completa e non dar unha imaxe de estación 
lúgubre, desatendida. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A favor, estes catro puntos son necesarios para 
mellorar o entorno, dar unha boa imaxe a veciños e visitantes. ADIF ten unha débeda 
histórica con Ribadavia e con esta estación. 
O plan de transporte autonómico da Xunta non toma en serio o transporte colectivo, 
dende Ribadavia é imposible facer un transporte colectivo normal con Vigo ou Ourense 
. Pedir que a poda das árbores se faga no tempo que corresponda, hai que respectar o 
ritmo vital das árbores. 
D Xacobe García Soto  (BNG).-  A primeira baldosa é de Adif, a segunda da Xunta, a 
terceira do concello. Aos veciños non lle importan as titularidades, senón que as cousas 
se fagan. Que o asuma o ministerio de Fomento, senón que o faga o concello. Non pode 
ser excusa a falta de competencia. Hai que esixir a administración competente que 
adecúe a estación. Para ir en tren a Pontevedra, se gastan 24 euros e hai que pasar por 
Santiago. A estación é decadente, tamén é un símbolo cultural ,       foi onde realizaron 
unha parte importante da  súa labor as Irmás Touza. 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).- A favor, pero hai que ter en conta que o concello non 
se pode adxudicar as competencias de outras administracións, o concello chega ata onde 
pode chegar. 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Estamos de acordo en que a poda das árbores 
sexa no momento idóneo. En particular hai unha conífera cuxas ramas invaden a 
pasarela e case imposibilita o paso pola pasarela. 
Alcalde.- Intentei que a presidenta de Adif fixese unha visita a Ribadavia e a estación. 
Imos reivindicar esto e máis cousas. A estación necesita unha reforma e hai edificacións 



 
que o concello podería aproveitar. Estou de acordo en que os veciños non entenden de 
titularidades , pero o que goberna ten a obriga de coñecelas.  
 
 Sometese a votación a proposta  co seguinte texto tras a engadega formulada 
polo proponente da moción: 
 
 
Instar ao goberno municipal a levar a cabo unha actuación de acondicionamento dos 
accesos á estación de tren de Ribadavia . Unha actuación que en todo caso debe 
contemplar: 
 
-A reposición das baldosas e reparación dos pasamans na pasarela peonil que transcorre 
paralela á vía do tren. 
-A poda das árbores  cuxas ramas invaden a referida pasarela peonil. 
-Realizar unha rega asfáltica para mellorar o firme do acceso de vehículos á estación. 
-Levar a cabo unha renovación do alumeado destes accesos conxugando a necesidade de 
mellorar a iluminación e de traballar a prol dunha maior eficiencia enerxética. 
 
 
Que o concello execute directamente as actuacións da súa competencia e inste a outras 
administracións no que non sexa da súa competencia. 
 
          Sometida  a votación a proposta é aprobada por unanimidade 
 
 
10.- MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA 
TRANSFORME O CAMIÑO DO MUIÑO EN SAN CRISTOVO NUNHA RÚA 
DE UTILIDADE PARA A VECIÑANZA. 
 
Dase lectura ao ditame da Comisión Informativa do seguinte teor literal: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Este é un camiño situado no centro de San Cristovo e que une a estrada autonómica co 
paseo do río, dándolle servizo a casas e fincas, e que a pesar da súa centralidade nunca 
foi abordado por este Concello a súa conversión nun camiño de utilidade e 
transformación nunha nova rúa de San Cristovo, o que suporía unha mellora importante 
xeneralizada para toda a veciñanza de San Cristovo. 
 
 
Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 

1.-Que o Concello de Ribadavia transforme o camiño do muíño de San Cristovo 
nunha nova rúa de utilidade para a veciñanza. 

 
 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- É unha petición que estaba incluída na memoria dos 
orzamentos do ano 2017, na páxina catro e cinco. Transformar ese carreiro nunha nova 
rúa , ou mellorar o existente e socializar que ahí hai unha rúa. Podería aforrar moito 
tempo, uniría o río Avia e a Fonte de San Cristovo. Sería fácil levar a cabo unha mellora 



 
parcial , e logo transformar nunha rúa en sentido estricto. A cimentación e canalización 
é unha acción necesaria , unha débeda histórica. 
 
D Manuel  Vázquez López (CXG).- Aínda que sexa boa intencionalidade, dubido que se 
poida urbanizar na zona de acuíferos. 
 
D Xacobe García Soto (BNG).- Se somos quen de dotar dunha nova infraestrutura a San 
Cristovo, sería positivo. Algún interesado debíu trasladar a solicitude. É complexo abrir 
un camiño no rural. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PSOE).- Nos imos a votar a favor.É un carreiro de 
paso, inicialmente se demanda melloralo. Esta a cuestión do regato, nos parece ben que 
se mellore o carreiro. 
 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Estamos de acordo , nos parece boa a idea de facer un 
camiño vertebrador, pero hai que ter en conta a legalidade de poder facelo. Hai unha 
zona que queda baixo o dominio da Confederación hidrográfica Miño Sil, é zona de 
fluxo preferente , queda baixo a tutela da Confederación. Si cabería actuar no casco 
urbano. Na zona inundable a normativa sómentes permite obras de conservación. É 
imposible abrir a rúa, estamos de acordo en mellorar o existente. O proceso 
expropiatorio non estaría amparado pola legalidade. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- As intencións están explícitas, dixen na presentación 
da moción que hai moitas posibilidades; en ningún momento dixen urbanizar. Non se 
pode urbanizar, pero hai maneiras de mellorar o carreiro, ía a ser moi utilizado. Se 
usaría moito se tivese aspecto de camiño, aínda que fose un camiño rural. Hai que ter 
vocación de intervir. A xente de San Cristovo desearía que existise ese camiño, a 
Confederación daría a autorización se seguisen as súas pautas. 
 
D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Estamos de acordo coa exposición de motivos, pero a 
moción fala de transformar en rúa. Non se pode ampliar o existente, se pode mellorar o 
pavimento na zona urbana. O plan xeral contempla a ampliación na zona urbana. Na 
zona de réxime de protección de augas non cabe ensanchar. É o que dicen os técnicos de 
urbanismo. Non se pode facer un aumento de vial ao estar no fluxo preferente do río 
Avia. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- ¿Habería compromiso para facer unha mellora do 
camiño? 
 
D Javier Iglesias Sendín ( PSOE).-  Non cabe a transformación en rúa , cabe a mellora 
do existente. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Se hai acordo estou disposto a modificar a moción e 
pasaría a decir “ mellore o camiño existente”. 
 
Alcalde.- Se incluirá na relación de camiños a arreglar pola Deputación. 
 
A proposta coa modificación formulada polo proponente sometese a votación  co 
seguinte tenor literal: 
 



 
Que  o concello de Ribadavia mellore o camiño existente do Muiño de San 
Cristovo.  
 
          Sometida  a votación a proposta é aprobada por unanimidade 
 
 
 
 
11.- MOCIÓNS DE URXENCIA. 
 
Non houbo. 
 
12.-ROGOS E PREGUNTAS. 
 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Pido o arranxo da Fonte da Prata, da Fonte dos 
Caños , e ter unha comisión de tráfico , a maior brevidade posible. 
 
 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O grupo municipal de Ribeiro en Común ten 
constancia e probas fidedignas dun acontecemento que vai contra as normas básicas do 
bo goberno e que supoñen un feito gravísimo no funcionamento do concello de 
Ribadavia. Queremos denunciar o uso de material municipal , o uso do camión 
municipal de usos múltiples do  concello, e o uso de persoal laboral do concello en 
beneficio persoal do actual tenente de alcalde do concello de Ribadavia.  
 
Este feito gravísimo que denunciamos , e do cal temos probas, tivo lugar en horario 
laboral do concello e dos seus traballadores o pasado martes 20 de novembro de 2018 
na localidade de Francelos( municipio de Ribadavia) , cando empregados públicos en 
horario de traballo nun camión municipal transportaron leña para uso privado no seu 
inmoble familiar. 
 
Ribeiro en Común manifesta o rexeitamento e condena estas formas impropias dunha 
institución democrática. O Alcalde de Ribadavia non pode permitir que un membro do 
goberno municipal empregue recursos públicos do concello para interese e beneficio 
persoal. 
 
Solicito como concelleiro de Ribadavia e portavoz do grupo Ribeiro en Común : 
-Que o alcalde do concello de Ribadavia cese de maneira inmediata ao concelleiro que 
cometeu esta infracción política e ética tan grave para un gobernante municipal. Que 
sexa cesado como tenente de alcalde e membro da Xunta de Goberno por parte do señor 
alcalde de Ribadavia. 
 
A dimisión como concelleiro de esta persoa é unha cuestión que só depende da vontade 
do denunciado, por conseguinte non lle corresponde ao noso grupo municipal 
demandala. 
 
Alcalde.- Tomamos en conta o seu rogo.Non vou a cesar ao tenente de alcalde.Xa sabe 
onde está a porta do xulgado. Este grupo de goberno sempre foi exemplar. Teño 



 
confianza nos meus compañeiros. Os membros do goberno, sen retribución , despois 
dos seus traballos entran as oito da maña a traballar no concello. Javier, Ricardo e 
Noelia son compañeiros de dezaseis anos. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Alucinante, vostede ampara ese comportamento. 
Alcalde.- Eu non teño coñecemento de ese comportamento do que fala. 
 
D Xacobe Garcia Soto (BNG).- ¿ Deuse traslado á Deputación da prohibición de usar 
pesticidas e produtos tóxicos no termo municipal? 
¿ Cal é a situación da tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal? 
Solicito a convocatoria da Comisión de Tráfico, hai que cousas que quedaron 
pendentes. 
 
Solicito a reunión do Padroado das Termas de Prexigueiro. 
 
Alcalde .- O acordo de prohibir os pesticidas e produtos tóxicos foi trasladado as outras 
administracións , e a Deputación se lle lembrou recentemente. 
O plan Xeral para aprobalo a xunta pido un informe de Fomento sobre unha cuestión 
concreta, se ten solicitado e estamos a piques de recibilo. Esperemos que sexa a última 
pega. 
 
D César Manuel Fernández Gil(PP).- No pleno de setembro se acordaron actuacións 
urxentes de aseguramento na ponte de A Veronza , preguntar que se fixo, xa que houbo 
un aumento de caudal importante. Na obra das beirarrúas de acceso aos Xardinillos, hai 
un acta de recepción asinada polo alcalde no que se dice que se comprobaron as obras e 
que se executaron correctamente según o proxecto. Na factura hai dúas cuestións  96,94 
metros de marcas reflectantes e 134 metros cadrados de      pintado con pintura 
reflectante, non as vemos por ninguha parte. Tampouco vemos o cartel de linguaxe 
braille, supoñen 2.050 euros que xa ten sido facturados e abonados polo concello. Xa 
que o alcalde recepcionou e comprobou que as obras estaban ben executadas , 
preguntamos onde están. 
 
Alcalde.- Na ponte de A Veronza se están limpiando as beiras do río Avia. Se solventou 
co presidente da Confederación Hidrográfica  Miño Sil , que se actuará no regato de 
Maquiáns con urxencia. Se chamou a Patrimonio tres veces polo tema, sen resposta. Sen 
permiso de Patrimonio non se pode actuar. 
 
Respecto a obra dos Xardinillos, eu as facturas non lle podo decir exactamente partida 
por partida. Hai un escrito á Consellería decindo que hai partidas que non se executaron, 
o pintado de en medio estaba ahí reflexado. Recabarei a información, a certificación non 
a fago eu.  
 
 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Na certificación se dice que logo de recoñecidas e  
inspeccionadas as actuacións , queremos saber onde están eses metros de pintura , que 
supuseron unha factura de 2.050 euros ao concello. 
 
Alcalde.- Eu non lle podo decir partida por partida, me fío dos técnicos do concello.Vai 
a ter toda a información  , e se hai algunha cuestión que non está correcta, eu serei o 



 
primeiro en tomar medidas. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Está facturado e pagado. O dos pododáctiles 
aparece o importe , e non se puso. 
 
Alcalde.- Estamos pendentes dun informe, igual hai que poñer outro sistema. Nesa 
subvención me está preocupando algunha cuestión en concreto, se o concello ten que ir 
ao xulgado a defenderse irá. O propio Director Xeral me chamou para pedir desculpas. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- Que alguen nos diga onde está a pintura. 
 
Alcalde.- Algunha na zona de cebreado. 
 
D César Manuel Fernández Gil(PP).- Son 134 m2. 
 
Alcalde.- A policia local o mandou facer e mover o eixe, non se pode dar a sensación de 
que non se pintou. Se lle fixeron as canalizacións dos veciños a maiores gratis. 
 
 
D Celso Sotelo Barroso (PP).-Pido cambiar o teléfono da parada de taxis. 
As luces da rúa Ribeiro non alumbran todas as farolas. 
Pido repoñer as pedras rotas da igrexa do camiño de San Paio. 
 
Na parte de arriba de San Paio , hai unha sinal pintada a brocha de dirección prohibida ¿ 
a puso o concello? 
 
Na carretera de A Quinza baixando do colexio de San Paio , hai unha finca con un poste 
de pedra a punto de caer.Hai que desbrozar ahí a maleza que impide a visibilidade nun 
terraplen que da a nacional 120 
 
Na pista de Prexigueiro de baixada ao balneario hai socavóns. 
Na curva da ponte do río Avia falta un pívote de ferro ou xardineira. 
 
Na alameda hai que botar unha man, os rapaces arrancaron adoquíns  
 
 
E sendo as nove  horas  e cincoenta e catro   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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