
 
 
SESION ORDINARIA DO CONCELLO PLENO  O DIA 27 DE DECEMBRO    DE 
2018.- 
 
 
 No salón de sesións do  concello de Ribadavia sendo as sete horas e cinco     minutos    do 
día 27 de Decembro      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. 
 
 
 
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 29 DE NOVEMBRO  (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 20 de novembro; unha, sobre adquisición vehículo. 
 
Do 27 de novembro; unha, sobre  alta no Padrón Habitantes. 
 
Do 28 de novembro; cinco; unha, sobre alta no Padrón habitantes; catro, sobre 
liquidación plusvalía. 
 
Do 29 de novembro, oito; dúas, sobre liquidación plusvalía; unha, sobre escrito de 
particular; unha, sobre licenza tenza de animal potencialmente perigoso; unha, sobre 
concesión permiso lactancia; unha, sobre enterramento; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obra; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 30 de novembro;  once; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; seis, sobre 
liquidación plusvalía; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre eficacia 
comunicación previa obras; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 03 de decembro; oito; catro, sobre liquidación plusvalía; unha, sobre exención 
IVTM; unha, sobre incoación expte. sancionador  en materia limpeza urbana; unha, 
sobre reposición legalidade urbanística; unha, sobre concesión vacacións; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 04 de cembro; tres, unha, sobre alta no Padrón habitantes; dúas, sobre aboamentos. 
 
Do 05 de decembro; cinco; unha, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre expte. 
23IAE/2018; unha, sobre multa coercitiva; unha, sobre concesión vacacións; unha, 
sobre reposición legalidade urbanística; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 06 de decembro; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 07 de decembro;  dez; seis, sobre liquidación plusvalía; unha, sobre liquidación taxa 
servizo ext. incendios e outros; unha, sobre protección datos; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 10 de decembro;  dez; unha, sobre bonificación IVTM; tres, sobre liquidación 
plusvalía; unha, sobre liquidación taxa serv. extinción incendios e outros; dúas, sobre 
fraccionamento débeda; dúas, sobre concesión vados; unha, sobre aboamentos. 



 
 
Do 11 de decembro; dúas; unha, sobre eficacia comunicación previa obra; unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do 12 de decembro; tres; unha sobre concesión servizo axuda no fogar; unha, sobre 
concesión vaccións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 13 de decembro; once; unha, sobre liquidación plusvalía; dúas, sobre liquidación 
taxa serv. ext. incendios e outros; unha, sobre faccionamento débeda; dúas, sobre 
expedición tarxeta estacionamento; unha, sobre limpeza terreos; unha, sobre 
enterramento; dúas, sobre concesión vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 14 de decembro; cinco;  unha, sobre devolución recibos IBI; tres, sobre bonificación 
IVTM; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 17 de decembro; tres; unha sobre liquidación taxa serv. ext. incendios e outros; 
unha, sobre enterramento; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 18 de decembro; tres; unha, sobre denegación de particular; unha, sobre concesión 
vacacións; unha, sobre aboamentos. 
 
Do 19 de decembro; setre; dúas, sobre alta no Padrón Habitantes; unha, sobre 
autorización cambio vehículo autoturismo; unha, sobre supresión datos persoais; unha, 
sobre eficacia comunicación previa obras; unha, sobre concesión vacacións: unha, sobre 
aboamentos. 
 
Do  20 de decembro; nove; dúas, sobre altas no Padrón Habitantes; dúas, sobre 
liquidación taxa serv. ext. incendios e outros; unha, sobre revisión valoración; unha, 
sobre concesión tarxeta estacionamento; dúas, sobre concesión vacacións; unha, sobre 
eficacia comunicación previa obras. 
 
Do 21 de decembro, dúas; unha, sobre requirimento;  unha, sobre aboamentos. 
 
3.-MOCIÓN CXG AO   PLENO DO CONCELLO DE RIBADAVIA PARA 
EXPROPIACIÓN ( SE FOSE PRECISO) E DEMOLICIÓN DUN GARAXE 
ANEXO E INUTILIZADO NA ZONA SUR DO ÁBSIDE DO CONVENTO DE 
SAN FRANCISCO , PARALELO O CAMIÑO EXISTENTE. 
 
Dase lectura ao ditame da Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, 
Comercio, Parque empresarial, promoción de emprego, obras públicas e infraestruturas 
de data 20 de decembro de 2018. 
 
Exposición de motivos 
 
Primeiro.- Tendo coñecemento que debemos de coidar e mellorar cada día o noso 
patrimonio e considerando o convento de San Francisco unha das moitas obras 
arquitectónicas que enriquecen o noso patrimonio, tendo observado, como se comenta 
no encabezado da moción , un garaxe obsoleto e en estado ruinoso , sería de interes 
xeral derribar dito galpón. 
 



 
En virtude do exposto , proponse ao Pleno do concello a adopción dos seguintes 
Acordos 
 
Primeiro.- Instar ao goberno municipal a que leve a cabo a expropiación ( se fose 
preciso ) a súa vez e demolición do mesmo.  
 
 
Sometido a votación a proposta obtense o seguinte resultado, votos a prol  CXG , reservanse 
para o Pleno PSOE,PP, RBC e BNG ;  fica ditaminada de xeito favorable,  elevándose a 
pleno en calidade de ditame 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Feliz navidad a todos e todas. A moción é sinxela e ben 
explicitada. Non vai a ser necesaria a expropiación, os propietarios son catro irmás, eu falei 
co maior e hai moi boa disposición. Vai a falar cos seus irmás e estarían de acordo en que se 
derrubase o galpón para facer posible unha meior contemplación do ábside do convento de 
San Francisco.Non vai a ser necesario recorrer á expropiación. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Nos como grupo nos gustaría introducir unha emenda 
retirando o de expropiación e que o concello faga a demolición do garaxe anexo inutilizado. 
Que se leve a cabo a demolición do mesmo, incluíndo a expropiación se fose necesario. 

Como idea xeral nos parece ben, poñer en valor o convento de San Francisco. É unha 
pequena acción abrir o convento ao pobo. Agardo que a labor do concello non remate nesta 
iniciativa .Que a expropiación sexa unha opción, non un imperativo. 

 

D Xacobe García Soto (BNG).- Hai que traballar para a recuperación do convento de San 
Francisco, tanto o exterior como o claustro interior. O termo expropiación non está ben 
redactado na moción. A propia ubicación do galpón pide a demolición. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Estamos de acordo, cando se fala de expropiación se 
dice que se fose preciso.Habería que requerir ao propietario, acudir á execución subsidiaria, 
etcétera ... A cuestión é que se elimine o galpón, para mellorar a contemplación do convento. 

 

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Nos parece unha boa idea. Don Manuel Vázquez xa fixo 
as xestións cos propietarios, que se faga de acordo cos propietarios, con  
colaboración.Redunda a prol dos veciños. Felicitar polas xestións feitas. 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Na moción se fala de expropiación se fose preciso, a 
xestión está feita, se vai a realizar en colaboración cos propietarios. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Se non é recepcionada a nosa proposta, dado que a 
moción ten un claro sentido positivo de mellora do convento de San Francisco, nos vale. 



 
 

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 
 
4.-    APROBACIÓN INICIAL,SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DA 
ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA OCUPACIÓN 
CON SOPORTES PUBLICITARIOS EN ESPAZOS DE DOMINIO PÚBLICO 
NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DEPENDENTES DO CONSELLO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE RIBADAVIA. 
 
Dase lectura ao ditame da Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, 
Comercio, Parque empresarial, promoción de emprego, obras públicas e infraestruturas 
de data 20 de decembro de 2018: 
 
 
 
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora do prezo 

público pola ocupación con soportes publicitarios en espazos de dominio público nas 

instalacións deportivas dependentes do Consello Municipal de Deportes de Ribadavia  , 

segundo constan no expediente. 

 

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante 

exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da 

Provincia, por un prazo de trinta días hábiles. 

 

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas 

dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. 

Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello. 

 

TERCEIRO. Considerar definitivamente adoptado o Acordo, no caso de que non se 

presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado». 

 

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

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Nos xa votamos a favor nas Comisións informativas, se 
aprobou no Consello Municipal de Deportes. A ordenanza xa fai anos que estaba en vigor, se 
fixeron liquidacións aos distintos clubes. So houbo un club que pagou este prezo público , eu 
non o sabía. Eu plantearía a este plenario a devolución a ese clube. 



 
Alcalde.- Que se estude desde Intervención ese tema de se se pode aplicar con carácter 
retroactivo. Hai que consultalo e traer o tema. Non é para tratar nin acordar neste pleno. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O que procede é que o club faga a solicitude de 
devolución. 

 

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 
 
 
 
5 .-    MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP DE RIBADAVIA 
SOLICITANDO UNHA MAIOR PRESENZA E IMPLICACIÓN DO 
CONCELLO DE RIBADAVIA  NA “ RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA” PARA, 
DESE XEITO, CONSEGUIR APROVEITAR TODAS AS POTENCIALIADES 
INHERENTES AO FEITO DE PERTENCER A ESTA REDE.. 
 
Dase lectura ao  ditame da Comisión Informativa de Cultura e Medio Ambiente de 
data 20 de decembro de 2018: 
 
Instar ao goberno municipal a comprometerse a unha maior presenza e participación activa 
na Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, para conseguir aproveitar todas as 
potencialidades da pertenza a esta rede. Asemade, o goberno municipal dará contas da 
participación activa nesta rede a través dun informe anual que se presentará ao Pleno do 
concello de Ribadavia , no que se fará constar as actividades realizadas no contexto da rede 
ao longo do ano, o impacto turístico anual das actividades derivadas da pertenza a rede e a     
previsión de actividades para o exercicio inmediatamente posterior que se trasladará , unha 
vez sometido ao criterio da corporación municipal, á asemblea xeral da Red de  Juderías de 
España, Caminos de Sefarad. 

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

D César Manuel Fernández Gil (PP).- O que  pretendemos con esta moción é instar ao 
goberno municipal a unha maior implicación, unha participación máis activa na Red de 
Juderías de España. Barcelona, Córdoba,León, Avila, Plasencia están integradas. Pode haber 
un retorno e un potencial turístico importante para o concello. A pertenza do concello está 
desaproveitada, podería obterse máis resultado. Ribadavia non estivo presente en varias 
asambleas xerais. É unha ferramenta útil e que podería ser máis utilizada. Dado que o custe 
anual é de 10.000 euros, se podería obter máis proveito. Dunha participación máis activa e 
colectiva de todos os grupos políticos municipais, se obtería máis resultado  que actuando 
somentes o grupo de goberno. Facer unha presenza activa na Red, redactar un documento 
todos os grupos para dar traslado a Red. Aumentar a presenza de Ribadavia a nivel 
internacional. É unha ferramenta útil para a dinamización turística do concello. 



 
 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Todo o que sexa para o benestar dos veciños e que veña 
un maior número de turistas nos parece ben. Que a concelleira de Cultura nos explique se 
esta moción conlevaría máis presenza na Red. 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Nos parece unha moción en positivo, para que Ribadavia 
teña máis presenza turística.Esta moción busca incrementar e desestacionalizar o turismo por 
unha rede a que cotizamos 10.000 euros. Hai que ser coherentes, se non se quere estar na 
rede que se diga; se se quere estar hai que traballar e  usar a rede. A presidencia da rede , 
actualmente, non recae nunha vila enorme. Algún día pode recaer a presidencia en 
Ribadavia. En Galicia só forman parte Ribadavia e Monforte. Que haxa actividades en 
conxunto dos dous concellos, todo suma. 

D Xacobe García Soto (BNG).- Hai unha cuestión fundamental, a realización do informe de 
participación do concello. Saber que retorno ten a aportación económica do concello. Saber 
se nos beneficia estar nesa rede, antes de que haxa unha maior implicación do concello. Se 
unha maior implicación supondría máis retorno ao concello, Se non nos beneficia , eses 
10.000 euros podían ir destinados a campañas activas de turismo para Ribadavia. A 
iniciativa vai dirixida a plantexarse a presenza, se non hai unha participación activa hai que 
repensar a presenza na rede. 

 

Alcalde.- Estou de acordo coas intervencións de todos os grupos. Estamos na Red como 
socio fundador, hai un simbolismo para que estemos presentes. Non se pode ter unha 
presenza máis activa da que temos. Hai dous redes de xuderías, hai outra na que están os 
concellos cataláns. Ribadavia ten participado moi activamente nesta rede dende o inicio de 
esta lexislatura. O concello de Ribadavia non  quiso entrar en disquisicións territorias e hai 
outras problemáticas.Houbo unha destitución da xerente e se suscitaron problemáticas. Os 
concellos catalans decían que non había implicación da Axencia de Turismo de España. A 
actual presidencia a ostenta a alcaldesa de Hervás , a presidencia ven dada por orde 
alfabético. A débeda non se quiso pagar en tanto non se resolvese esta problemática, se podía 
pagar e logo que houbera unha disolución da Red. Todos os concellos con independencia do 
seu tamaño fan a mesma contribución económica. Os concellos grandes impoñen os seus 
criterios , que non son os máis axeitados para os concellos pequenos. Nos temos un acordo, 
como eses cartos non se perden, temos un compromiso de pagalos coa nova presidenta. O 
concello vai a regularizar os pagos. A nova corporación tras as eleccións debe decidir se irse 
ou continuar. Hai un correo electrónico no que se manifesta que o concello vai a facer un 
pago, e cando entre en vigor o orzamento se fará un novo ingreso. Si vamos a pagar que a 
filosofía sexa distinta, que o grande non se coma ao chico.  

É importante pertencer a esa rede. O noso grupo apoia a moción. A nova corporación debe 
decidir. O informe de que se fala o emite a propia Red. A concelleira sempre foi ás reunións 
austeramente, co mínimo gasto; nos non vamos a ir a unha reunión a discutir se somos 
españois ou cataláns. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Me parece razonable que a catro meses das eleccións sexa 
a nova corporación a que decida. Nesta lexislatura houbo 40.000 euros de débeda ou de 



 
compromiso adquirido e Ribadavia non recibiu . Ribadavia non foi suxeito activo da Red, 
non se foi coherente cos 40.000 euros de gasto, non houbo iniciativa por parte do concello. A 
maiores da Red, o papel de capital da cultura sefardí de Ribadavia esfumouse. Ribadavia 
debe ser a capital sefardita de Galicia. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Non quería centrar o debate no tema da débeda, non 
era a cuestión directa da moción. É o contrario, estamos        firmemente convencidos da 
pertenza a Red como ferramenta de dinamización turística. Non se debería contemplar a 
opción de saír da Red , por ser membro fundador e pola utilidade económica. Que haxa 
folletos de Ribadavia en Barcelona, Córdoba, Toledo , etcétera... e que haxa unha relación 
inter pares con esas cidades é un campo dun impacto enorme.Sería un erro a saída da Red. 

O funcionamento da Red previsiblemente sexa mellorable. Hai unha enorme incidencia do 
número de visitantes a Rivadavia pola pertenza a Red. Hai que trasladar unha proposta de 
realización de actividades a Red, ter unha idea clara de aumentar a participación na Red. 
Para Ribadavia é moi positiva a presenza na Red. 

Alcalde.- Comparto o que dí vostede, é positiva a participación na Red, pero hai que 
determinar a forma de ésta. Ribadavia será a capital sefardita de Galicia, esté ou non esté na 
Red. Ribadavia non ten a culpa de que haxa posicións radicais nunha Red que sempre foi 
exemplar. Ribadavia non entrou nesa polémica A Red non ten  problema en que o pago sexa 
en módicos prazos. Penso que non haberá problema en seguir na Red 

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 
 
 
6.-      MOCIÓN RBC PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA REALICE 
UN PLAN DE ARRANXO INTEGRAL DAS BEIRARRÚAS DO MUNICIPIO, 
SE REALICE UN VERDADEIRO ARRANXO NAS BEIRARRÚAS ENTRE 
FRANCELOS E RIBADAVIA, E SE COMECE O PROXECTO DAS 
BEIRARRÚAS DA FRANQUEIRÁN E RÚA PIÑEIRAL. 
 
Dase lectura ao ditame da Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, 
Comercio, Parque empresarial, promoción de emprego, obras públicas e infraestruturas 
de data 20 de decembro de 2018: 
 
A situación e estado das beirarrúas que unen a vila de Ribadavia coas parroquias de 
Francelos, San Cristovo e San Paio atópanse nun estado de moito deterioro xa que a súa 
construción data da década dos anos 80 na súa maioría. 
O mesmo pódese dicir das beirarrúas existentes en localidades como Santo André, San 
Paio ou Ventosela. En relación á Franqueirán é unha desas promesas periódicas de 
cada campaña electoral, mais a realidade é que continúan sen facer. 
 
Francelos. 
En relación coa reiteración de anuncios por parte do goberno do Concello de Ribadavia 
da reparación da beirarrúa que unen Francelos coa vila de Ribadavia. Recordamos que o 



 
día 31 de agosto de 2018 o noso grupo rexistrou escrito no que demandaba unha acción 
de mellora  integral destas beirarrúas e non unicamente superficial, así mesmo 
recordamos unha vez máis  que esta acción foi un acordo no seu día entre o noso grupo 
municipal e a Concellaría de Obras e Facenda recollido nos Orzamentos 2017 e 
aprobados en novembro de 2016 en Pleno municipal. O Proxecto de reforma existente 
no Concello confirma que a actuación chega con moita demora e retraso e por riba 
consistirá nunha intervención menor e superficial. O que ocasionará un gasto agora que 
haberá que repetir a curto prazo coa instalación integral de sumidoiros, tubaxes, 
instalacións de auga, separando pluviais de fecais, e instalación eléctrica que a día de 
hoxe non existe. Recordamos tamén que o pasado 11 de decembro solicitamos por 
rexistro un escrito que non foi tido en conta nin tampouco contestado. 
 
 
 
Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 
 

 Que desde o Concello de Ribadavia se elabore un Plan de renovación e 
creación de beirarrúas nas parroquias do municipio, priorizando aquelas 
que teñen moita confluencia de viandantes e que teñen moito uso, así como 
aquelas que as unen coa vila de Ribadavia, onde están localizado os servizos 
públicos. 

 Elaboración dun proxecto para a futura creación dun carril bici de 
circulación de bicicletas. 

 Que o Concello de Ribadavia realice as beirarrúas na rúa Piñeiral, tal e 
como fora aprobado no Orzamento 2017. 

 Que o Concello de RIBADAVIA realice as beirarrúas na parroquia da 
Franqueirán. 

 Que desde o Concello de Ribadavia se realice un proxecto integral de 
arranxo das beirarrúas de Francelos a Ribadavia. Un arranxo que inclúa a 
instalación de tubaxes de auga, con separación de residuais e pluviais, así 
como instalacións de tubaxes de subministro eléctrico. Que se faga un 
arranxo amplo e total e non se remita unicamente á un arranxo superficial e 
puntual da superficie que non vai resolver o mal estado no que se atopan 
estas beirarrúas. Que o arranxo contemple ademais os dous lados das 
beirarrúas, e non só unha parte. 

 Que desde a oficina de rehabilitación municipal, quen redactou dito 
proxecto de beirarrúas Ribadavia- Francelos, elaboren un informe técnico 
no cal se aclare si este proxecto resolverá os problemas estruturais e reais 
que teñen estas beirarrúas despois de 30 anos desde que foron construídas. 



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

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Este grupo trae esta moción como punto final dunha 
serie de escritos. Hoxe a prensa fala do que esta moción indica. Este grupo veu a  
Memoria Valorada da pavimentación da marxe esquerda das beirarrúas de Francelos. O 
grupo de goberno fala na prensa do que dí a moción de este grupo. Non se sabe se se vai 
a modificar a Memoria ou si o anuncio en prensa non se corresponde co que realmente 
se vai a facer. 

San Cristovo, San Paio, Santo André, Ventosela son beirarrúas que se atopan en mal 
estado polo paso dos anos , o goberno as debe reparar e mellorar ; son competencias 
municipais. Nos orzamentos do ano 2017 a instancia das negociacións de este grupo se 
contemplaron as beirarrúas na rúa Piñeiral. Pedimos un plan en xeral das beirarrúas e un 
carril bici. Que se debía facer por consenso agora ou despois das eleccións , sexa cal 
sexa o resultado das eleccións, xa que non vai a haber maiorías absolutas. Que a Oficina 
Municipal de Rehabilitación do Casco histórico faga un informe. A moción e 
constructiva. As obras de mellora non deben ser superficiais , en pouco tempo hai que 
actuar outra vez, acaba sendo cara. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Todo o que sexa melloras para os veciños estamos a 
favor. Algunha das cuestións plantexadas , como as beirarrúas de Franqueirán e 
Piñeiral, as negociou CXG na aprobación do actual orzamento. Aos temas da prensa 
moitas veces non se lles pode facer caso. 

 

D Xacobe García Soto (BNG).- A estas alturas da lexislatura non vou a volver a facer 
fincapé na necesidade dun Plan estratéxico de obras e infraestruturas do concello a catro 
anos. Todos os grupos municipais teñen reclamado melloras de beirarrúas a través de 
mocións ou de rogos en distintos puntos. Tamén se podería falar de San Cristovo, San 
Paio, etcétera...  

A proposta é boa, pero se require unha planificación máis a longo prazo. O concello ten 
as infraestruturas de andar a pé un pouco olvidadas. Parece que o goberno  ten asumida 
unha interinidade de catro meses, pensando que despois das eleccións non segue. 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- Moitos dos puntos da moción se trataron no pleno 
por diferentes vías. Houbo moitas iniciativas nesta orde. Imos votar a favor. 

 

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Comparto a intervención de Xacobe. Hai que actuar 
pouco a pouco, cada ano actuar nun pobo. Ogallá nunha lexislatura se pudiese facer 
todo o que se pide na moción. O concello está traballando a bo ritmo. O informe que 



 
pedíu a arquitecta municipal, está a punto de ser remitido .A obra penso que vai a 
quedar ben e os veciños satisfeitos. 

O que se dice na prensa vostede que é cargo público sabe que non sempre é correcto. O 
importante é que a obra se está facendo. Se se pudiese mellorar o proxecto estaríamos 
en disposición. Nos seguiremos traballando estes meses. Estamos de acordo en que hai 
que facer todo o que dí a moción, cuestión distinta son os prazos, a valoración 
económica e a capacidade do concello para asumilo. 

 

D Brais Fidalgo Martinez (RBC).- Agradecer o apoio a moción.Creo que se pode facer 
este plan antes de que entre a nova corporación, se pode facer xa, a nosa 
representatividade non se esgotou. Nesta lexislatura se pode facer moito máis, se pode 
facer gran parte. Hai que ter vocación e capacidade de obter financiación. Hai concellos 
de todas as cores políticas que a obten. Un goberno en minoría poido facer un plan para 
catro anos. Se ignoran sistemáticamente os acordos do pleno, non quero lembrar os 
Plans Provinciais. A un grupo da oposición se lle aproban as propostas e se levan a 
cabo, as propostas de outros grupos que se aproban en pleno non se levan a cabo. Ogallá 
se fixera moito máis e se mantivera o consenso. Houbo acordos de este grupo con o 
concelleiro de Facenda que non se executaron como   o da rúa Piñeiral. Non coñezo, 
non se me remitiu o informe de Aqualia, se debeu remitir antes do pleno. Sigo 
demandando o informe das técnicas do concello. 

En tempos aos plenos viñan xornalistas que facían un seguemento día a día das 
cuestións municipais, xa non existe , o digo con pena. Na noticia que eu mencionaba , 
había mencións literais idénticas, se copiou literalmente a nota do goberno. 

Agradecer que se aprobe a moción, e que se realice o plan nestes catro meses. 

 

Alcalde.- O balance das lexislaturas o fan os grupos, pero o balance fundamental é o 
que fan os veciños. A beirarrúa é a que une Francelos con Ribadavia. O titular da 
estrada non é o concello, facer todo é inasumible económicamente. O documento básico 
cada ano son os orzamentos, só os apoiou un grupo. Este plan do que se fala se pudo 
traer co apoio de PP, RBC e BNG, se pudo traer.Vostede plantexou o problema pero 
non trouxo solución. Nos non somos interinos, temos opcións de continuar. Os  acordos 
parten de que haxa partes dispostas a acordar. Esta lexislatura é a que máis accións se 
levan feitas, é fácil de analizar o que se fixo por acordo dos grupos. 

Xa hai un informe técnico das arquitectas sobre as beirarrúas de Francelos, o que se 
remitiu á AXI para obter a autorización. Eu tamén leo o que se dí nas redes sociais.O 
edificio do concello leva dende o século XVI, pasaron miles de organizadores, que 
trataron de facelo o mellor posible. É necesario o aspecto económico e financeiro. ¿ 



 
Sabía que se ía a facer o cemiterio, a beirarrúa de Francelos, de Santo Domingo? Os 
veciños dicen que está ben. 

Respecto ao que dí a prensa, vaise a poñer un tubo de comunicación moi sinxelo, non se 
enganou a ninguén. 

Eu en catro anos non me quexei de outras administracións, nin tiven polémica con 
outras administracións. Cada ano se obtiveron tres, catro ou cinco subvencións de outra 
administración que se dice que non é amiga. Os alcaldes do seu grupo sí se queixan da 
falta de colaboración da Xunta. 

D Brais Fidalgo Martinez (RBC).- Como Abel Caballero, por exemplo. 

Alcalde.- Eu non me queixo, aínda que tivese razóns. Só hai vinte catro GES en Galicia, 
Ribadavia o mantén; outros desapareceron. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O campo de herba está clausurado , o dín os feitos. 

 Sometida a votación a proposta é aprobada por unanimidade. 

 
 
 
 
 
7.-         MOCIÓN RBC  PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA 
RECLAME A REFORMA DO ACTUAL CENTRO DE SAÚDE E PAC  DE 
RIBADAVIA, E REALICE UNHA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM 
REFORZANDO A SÚA CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 
Dase lectura ao ditame da Comisión de Benestar Social, Sanidade e Participación 
Cidadan de data 20 de decembro de 2018: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Ribeiro en Común leva reclamado toda esta lexislatura un Centro de Saúde digno para 
Ribadavia. Fixémolo fai xusto dous anos no Pleno de decembro de 2016. Fixémolo 
tamén en marzo de 2017. Vimos de facelo una vez máis neste mesmo mes de decembro 
de 2018 como emenda aos Orzamentos da Xunta de Galicia 2019. 
Todos os intentos de Ribeiro en Común atopáronse impedimentos por parte das 
instancias responsables, mais non nos damos por vencidos nin vencidas. 
A día de hoxe o Centro de Saúde de Ribadavia dispón de servizo de medicina xeral e de 
pediatría. Ofrece tamén servizos de apoio ou especiais como odontoloxía, enfermería, 
xinecoloxía, matrona, farmacia, fisioterapia, traballo social, orientación familiar, así 
como radioloxía, extracción periférica e urxencias. Ademais de ser o centro de saúde de 
Ribadavia é un Punto de Atención Permanente (PAC) para toda a comarca do Ribeiro, 
co conseguinte incremento de público obxectivo.  
A promesa electoral dun novo Centro de Saúde, unha promesa fallida desde fai 
máis de 10 anos. 



 
O planeamento recollido no PXOM de Ribadavia que será aprobado con bastante 
probabilidade no ano 2019, e con 13 anos de retraso, sitúa a este centro de saúde nunha 
área fora de ordenación. Este  PXOM 2006 aínda sen vigor contempla un centro de 
saúde novo e ubicado noutra localización, no campo da feira de Ribadavia. Coa 
aprobación do PXOM o actual edificio do centro de saúde quedaría fora de ordenación, 
e destinando o uso dos seus terreos dotacionais a un vial público. 
Pero unha cuestión é o recollido no proxecto de ordenación do urbanismo e outra ben 
distinta é a disposición dos recursos necesarios para levar adiante a construción dun 
novo centro de saúde en Ribadavia. 
Volvemos recordar, como xa temos feito en anteriores Mocións, que en decembro de 
2008, co denominado bipartito,  asinouse un Protocolo de cooperación entre o Servizo 
Galego de Saúde (SERGAS) e o Concello de Ribadavia para a execución da construción 
dun novo centro de saúde. Tamén é bo remarcar que a través deste Protocolo a xestión, 
mantemento e conservación deste novo centro de saúde correspóndelle ao Concello de 
Ribadavia, supoñendo unhas obrigas e custes importantes para as arcas municipais. 
No ano 2010 aprobouse por parte da Xunta o Proxecto técnico- arquitectónico para o 
edificio do novo centro de saúde de Ribadavia, co conseguinte gasto público por parte 
da Xunta de Galicia. Para o noso grupo o proxecto de desfacer un edificio con bastantes 
boas cualidades como é o actual centro de saúde, derrubalo e construír un novo edificio 
nuns terreos sen urbanizar e que aínda se atopan nun estado nada favorables para a 
instalación dun novo centro de saúde, non foi nin é unha boa medida de xestión pública 
nin de racionalización dos recursos públicos, tanto por parte da Xunta como do 
Concello. 
A pesar da aprobación do PXOM, o edificio actual do centro de saúde podería 
reformarse e mellorarse, sempre e cando non se modifique a súa estrutura nin se amplíe 
o seu volume, co conseguinte aforro de recursos públicos e realización práctica que non 
menoscabaría a oferta nin o servizo de sanidade para os e as ribadavienses. 
O noso grupo é defensor do edificio actual e da súa calidade que sen embargo, sempre 
sufriu de abandono nos últimos anos por parte das diferentes administracións.  
Nesta década tanto a Xunta, o Sergas, como o actual goberno do Concello de Ribadavia 
foron e seguen a ser incapaces de conseguir instalar un novo centro de saúde en 
Ribadavia, non somos nós quen o di senón os feitos. Ribeiro en Común non vai 
permanecer impasible mentres os partidos políticos e actuais mandatarios continúan 
mentíndolle á cidadanía con vellas promesas. A realidade é teimuda, 10 anos despois a 
construción dun novo edificio e a súa financiación dista moito de estar cerca.  Sucesivas 
chapuzas municipais na delimitación das parcelas destinadas ao novo edificio serviron 
para que a Xunta dilatara o seu compromiso utilizándoas de escusas para non facer o 
investimento en Ribadavia. Quen o paga é a cidadanía que usamos o Centro de Saúde 
actual e o PAC de Ribadavia, que non podemos nin queremos agardar máis por unhas  
melloras que son necesarias e que nunca chegan para o actual centro de saúde e os seus 
usuarios e usuarias. 
Este edificio debe adaptarse xa sen máis demora aos novos tempos, sen máis promesas 
nin escusas. 
 
Medidas urxentes de mellora 
Desde Ribeiro en Común pedímoslle á Xunta de Galicia que se execute o proxecto de 
mellora do actual centro de saúde de Ribadavia, así este edificio como o servizo en xeral 
de atención sanitaria de Ribadavia necesitan con urxencia unha serie de melloras e 
reforzos que deben de levarse a cabo sen escusas nin demoras agochadas en promesas 
dun novo centro: 



 
- Proxecto de reforma integral axeitado e cumprindo a normativa que estea vixente no 
momento da súa aprobación. No caso de ser de aplicación o PXOM 2006 deberán ser 
obras de reforma e mantemento importantes sen chegar a ser estruturais. 
- Reforzar e restablecer todos os servizos que se viron recortados por parte do SERGAS. 
Establecer atención sanitaria urxente de pediatría aos nenos e nenas dos municipios da 
comarca do Ribeiro no Punto de Atención Continuada (PAC) de Ribadavia. 
- Mellora do servizo de ambulancia de urxencia, xa que na actualidade continúa a existir 
unha única ambulancia de garda, dándose situacións nas que ten que vir a unha 
intervención a Ribadavia ou a o Ribeiro unha ambulancia desde Ourense, por atoparse a 
nosa ocupada en servizo. 
- Reforma total dos accesos peonís, salvando as barreiras arquitectónicas, que impiden 
ou dificultan o acceso ao centro de saúde desde a rúa da Veronza, e desde a rúa do 
Carballiño. 
- Reforma total do acceso de vehículos, retirando valados e aumentando a entrada nos 
accesos desde a rúa do Carballiño e rúa Veronza. Crear un acceso/ saída do aparcadoiro 
desde a rúa Veronza. Establecemento dun espazo para o servizo de urxencias. 
 
Por estes motivos propomos ao Pleno do Concello de  Ribadavia a adopción dos 
seguintes ACORDOS: 

1. Que o Pleno de Ribadavia adopte como acordo a petición ao SERGAS da 

reforma do actual Centro de Saúde de Ribadavia e PAC do Ribeiro, e que 

se realicen as melloras demandadas nesta Moción no actual edificio, así 

como nos seus accesos peonís, de vehículo e de servizo de urxencias. 

2. Que desde o Concello se lle trasladen aos responsables sanitarios do 

SERGAS a demanda de mellora no servizo de atención sanitaria no Punto 

de Atención Continuada (PAC) de Ribadavia. 

3. Que desde o Concello se realice unha modificación parcial do PXOM unha 

vez entre en vigor para reforzar a cualificación urbanística deste edificio 

para uso dotacional sanitario.  

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

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Esta é unha moción máis reivindicando a mellora do 
Centro de Saúde. Nos orzamentos da Xunta houbo unha emenda a ese respecto e o PP votou 
en contra. Nos enteramos de que hai problemas catastrais cos terreos, o concello de 
Ribadavia non fixo os deberes. Na campaña electoral había a promesa do Centro de Saúde 
no Campo da Feira. Non é real, é excusa tras excusa. O actual edificio está obsoleto, cun mal 
acceso e un mal mantemento. A ubicación é inmellorable, o edifico ten unha boa calidade 



 
técnica, pero o sótano é inundable. Se inviste en infraestruturas co mesmo status.Aos veciños 
lles da igual se están ou non os papeis no catastro, o que importa é si está ou non o Centro de 
saúde. Non hai unha ubicación para as emerxencias. O    pleno se debe posicionar e reclamar 
ao Sergas que se fagan melloras de calado no Centro de Saúde.Entendemos que o edificio de 
volume está sobrado, leva moitos anos sen renovar. Que se transmita o acordo ao Sergas. 

Hai que reforzar a cualificación urbanística do terreo; é mellor o Plan Xeral que as Normas 
Subsidiarias Municipais. O  Plan Xeral prevé o derrubo do edificio , para construir unha vía 
que atraviese o río Avia, iso está fóra da realidade de 2019. 

 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Me centro no espíritu da moción que é bó. Que se 
mellore no posible o actual Centro de Saúde na súa funcionalidade propia.Esperemos que a 
Xunta e a Consellería de Sanidade tomen nota. 

 

D Xacobe García Soto (BNG).- Esta moción amosa o pouco que avanza Ribadavia.Todas as 
campañas electorais as promesas son : piscina, ambulatorio e campo de fútbol. Os cidadáns 
de Ribadavia non poden perder o ambulatorio porque a Xunta non queira facer un PAC en 
Ribadavia. Hai neglixencia de dúas Administracións , a municipal e a Xunta. 

Eu non vou a renunciar a un novo PAC en Ribadavia, que é de toda a comarca do Ribeiro. O 
goberno se ten que poñer as pilas, o Plan Xeral está para aprobarse, agora o impedimento é a 
situación catastral das fincas.Non avanzamos nas grandes cuestións, non podemos renunciar 
nin ao PAC ,nin ao resto das cuestións. Expresar a nosa negativa a renunciar ás aspiracións 
de Ribadavia. 

 

D César Manuel Fernández Gil (PP).- É unha cuestión que xa se debatiu,  houbo unha 
moción similar en decembro de 2016. 

 

D Javier Iglesias Sendín (PSOE).- Estou de acordo coa intervención de Xacobe. O problema 
non é a infraestrutura física , senón os servizos humáns con que se dota o servizo. Houbo 
unha moción na que se falaba da situación no Centro de Orientación Familiar, se nos acusou 
de alarmistas, a ver cantos telediarios lle quedan a ese servizo. Estase privatizando cada vez 
máis a sanidade, que os cidadáns teñan cada vez menos servizos sanitarios. Parece ser que o 
edificio é do INSS. O edificio non é o problema, son os recursos, a asistencia sanitaria. 

D Manuel Vázquez López (CXG).- Temos un dos mellores ambulatorios da provincia. 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Agradecer que non haxa votos en contra. Pediría que se 
traslade ao Sergas esta demanda. Non hai contradicción entre mellorar o edificio e mellorar o 
servizo. Hoxe hai unha manifestación histórica en Vigo pola sanidade pública. O punto 
segundo da moción está claro, non hai contradicción entre mellora do edificio e do servizo. 
Houbo mocións de RBC pedindo a mellora do servizo. Nunha moción de RBC se pedíu a 
mellora do servizo de ambulancias. Hai que tomar medidas concretas, o concello se debe 



 
activar. O INSS é o titular do edificio, pero non do servizo, ao Sergas lle corresponde toda a     
xestión. O concello non pode asumir o custe do mantemento do edificio. 

 

Alcalde.- A cuestión do convenio quedou obsoleta, houbo convenios coa FEGAMP. Ese 
convenio xa non ten validez. Eu en campaña electoral nunca dixen nada do Centro de Saúde. 
A xunta requeriu ao concello para cambiar a ubicación porque non cumplía a normativa, o 
concello fixo un vial, dúas modificacións puntuais do Plan Xeral, comprou os terreos, nuns 
trámites moi complicados., segregou  a zona pública da privada; se hai un erro no catastro 
non é cuestión do concello. Hai concellos non moi lexanos onde o Centro de saúda abriu sen 
ter a licenza municipal. Non nos botemos a culpa a nos mesmos. Este tema ten problemas 
burocráticos moi complicados. A realidade do ano 2019 non é a do ano 2008.En Vigo neste 
momento hai unha manifestación de cen mil persoas polo tema da sanidade. O 061 quere 
retirar o contrato, non o garante ata marzo de 2019, é un problema moi grave ,¿ entón de qué 
falamos? ¿ Cantas emendas lle aceptou a Xunta aos seus orzamentos ao  grupo parlamentario 
de En Marea? 

 

D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Ningunha. Pero unha cousa é o  xogo parlamentario , é 
outra trasladar unha moción do pleno , que está máis lexitimada que unha emenda dun grupo 
parlamentario. 

 

Alcalde.-Respecto á modificación do Plan Xeral hai que estar ao que digan os técnicos por 
iso nos abstemos.Cando se advertiu do Centro de Orientación Familiar algún grupo nos 
chamou alarmistas. O concello sí que fai labores de mantemento do ambulatorio.  

 

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

8.-ADHESIÓN DO CONCELLO DE RIBADAVIA AO CONVENIO GES. 

Solicitar a adhesión do concello de Ribadavia ao Convenio de colaboración entre a Xunta de 
Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais, en 
materia de  emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais , para o 
desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipais. 

Manifestar a vontade do concello de Ribadavia de adherirse formal e expresamente a todas e 
cada unha das cláusulas do convenio mencionado, asumindo as obrigas e compromisos 
derivados do mesmo e con suxeición plena a todas elas. 

Habilitar ao alcalde do concello para asinar a documentación que resulte necesaria para 
formalizar a adhesión ao convenio mencionado 
 
Alcalde.- A urxencia ven motivada porque o convenio aprobouse onte. No convenio hai 
cousas que son mellorables, é un mal menor.Houbo que traballar moito para conquerir 



 
isto. Houbo concellos que se negaron a incorporación, houbo un concello que 
renunciou.Se non houbera convenio os traballadores corresponderían ao concello. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Entendo que non cabe debate ao respecto, é un 
convenio normado. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O noso grupo vai a votar a favor. O GES fai unha 
labor imprescindible para a veciñanza, senón tería que asumir a labor o concello. O 
convenio redunda no negativo do anterior, a competencia tería que ser autonómica. O 
GES fai moitos traballos de desbroces e non de emerxencias.Non menciona a cláusula 
de vinte catro horas de emerxencias é un punto negativo.Quero facer unha emenda que 
se cumplan as mocións acordadas sobre o GES, senón se presentaría como moción de 
urxencia. 
D Xacobe García Soto (BNG).-  O noso voto vai ser favorable, o texto do convenio xa 
ven debatido. 
Alcalde.- Non cabe incorporacións á proposta de acordo, é o que hai que trasladar á 
xunta para adherirse. O convenio fala dun 7% de financiación, antes parecía que os 
concellos base debían financiar o servizo aos outros. A aportación da Deputación é moi 
importante, grazas ao vicepresidente da Deputación , don Plácido Alvarez. Se reflicte o 
que aporta o concello. 
 
 Sometida a votación a urxencia e a proposta fican aprobadas por unanimidade. 
 
 
9 MOCIÓN RBC DE URXENCIA PARA QUE O CONCELLO DE RIBADAVIA 
A TRAVÉS DO SEU GOBERNO CUMPRA AS MOCIÓNS E ACORDOS 
APROBADOS PARA A MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DO 
SERVIZO GES EMERXENCIAS RIBADAVIA. 
 
Exposición de motivos 
 
Ribeiro en Común presentou en maio de 2018  a moción para mellorar as condicións de 
traballo das Emerxencias GES de Ribadavia, esta moción foi aprobada e sen embargo 
na súa inmensa maioría e no máis substancial non foi cumprida polo goberno. 
 
En febreiro de 2017 reclamabamos tamén que desde o concello se mellorara o día a día 
dos traballadores do GES: 
-Reclamando a mellora da base –sede do GES Emerxencias de Ribadavia. 
-Que os traballadores do GES pasen a ter contratos indefinidos, en todo caso conforme á 
lei. 
 
Ningunha destas medidas aprobadas no concello de Ribadavia  foi cumprida polo seu 
goberno. 
 
O día 26 de decembro, fai un día, os grupos recibimos a notificación de que ía a vir a 
este Pleno a proposta de acordo para aprobar o convenio do GES entre a Xunta de 
Galicia e o Concello de Ribadavia, dentro do marco dos convenios FEGAMP. 
 
O noso grupo votará a favor de que o concello asine dito convenio, xa que  neste 
aspecto apenas existe marxe de mellora nin de prazo de dito convenio. 



 
 
Aínda así, unha vez máis reclamamos que se cumpra a moción e acordos anteriores 
relativos á mellora das condicións de traballo e do propio servizo do   GES-
Emerxencias Ribadavia. 
 
Por estes motivos  propomos ao pleno do concello de Ribadavia a adopción dos 
seguintes acordos: 
 
1 Que o concello de Ribadavia cumpra a través    do seu goberno todos os acordos 
plenarios relativos a mellora do Servizo GES- Emerxencias Ribadavia , e sempre de 
acordo á normativa vixente.. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- A urxencia é que nos enteramos onte do     convenio 
, é non houbo tempo material para rexistrar a moción. Nos pensamos que había 
posibilidade de emenda. 
Alcalde.- Non hai urxencia, o urxente era aprobar o convenio, pero votamos a favor da 
urxencia para facilitar o debate.  
 
 Sometida a votación a urxencia fica aprobada por unanimidade. 
 
D Brais Fidalgo  Martínez (RBC).- O debate ven da anterior moción, o debate xa está 
dado.  Nos deron a documentación do convenio, pero sin anexos.Os concellos sede dos 
GES deben ter unhas instalacións base, que son mellorables. Se debe cumprir coa 
normativa vixente de riscos laborais.Que se cumpran todos os acordos respecto aos 
GES. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Voume abster, non cabe este tipo de moción. 
D Xacobe García Soto (BNG).- Imos votar a favor. 
 
D César Manuel Fernández Gil (PP).- 
 
Alcalde.- Un dos puntos de acordo é que os traballadores do GES pasen a ter contratos 
indefinidos. Según a normativa vixente a condición de indefinido non a pode outorgar a 
Administración, únicamente un xuíz a través dunha sentenza. Por iso o noso voto é 
abstención. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Isto xa está debatido. Outros traballadores por unha 
vía xudicial “ amistosa” consolidaron a súa posición como indefinidos. Se fixera falta 
quitar ese punto da exposición de motivos se quita, o importante é as instalacions base e 
a prevención de riscos laborais. 
 
Alcalde.- O concello de Ribadavia non ten resolucións amistosas de contratos 
indefinidos, o concello defende sempre a súa posición no xulgado. A condición de 
indefinido a ten que conceder un xuíz nunha sentenza xudicial. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- O de amistoso é entrecomillado que conste en acta. 
 
 Sometida a votación a proposta obténse o seguinte resultado, votos a favor RBC 
e BNG, abstencións PSOE, PP e CXG, fica aprobada. 
 



 
10.-ROGOS E PREGUNTAS. 
 
D Manuel Vázquez López (CXG).- Lembrar o tema da Fonte dos Canos. 
 
D Brais Fidalgo Martínez (RBC).- Lembrar dous escritos presentados no mes de 
decembro , un con demandas da Asociación Amechir  o outro solicitando o cese do 
actual tenente de alcalde , que seguimos reivindicando. Desexar un bo ano aos membros 
do pleno e aos veciños e veciñas. 
Alcalde.- Sobre ese tema xa sabe o que penso, a competencia é do alcalde, e non vai a 
ocurrir en tanto eu sexa alcalde. 
 
D Celso Sotelo Barroso (PP).- Na obra dos Xardinillos , sobre o tema da partida de 
pintura quería preguntar. 
 
Alcalde.- Se pedíu un informe ao técnico da obra para que quede por escrito. 
 
D Celso Sotelo Barroso (PP).- Sería necesario botar unha man na Alameda para 
adecentarla. 
Os contenedores subterráneos hai un que pecha mal e hai un contenedor roto. 
Preguntar se as atraccións do pavillón ten seguro de responsabilidade civil. 
Alcalde.- Sï. A empresa ten todos os requisitos de seguridade. 
 
D Celso Sotelo Barroso (PP).- Se sabe cantos gardas se van a xubilar. 
Alcalde.- É unha decisión persoal. 
 
D Celso Sotelo Barroso (PP):Que se coloque unha sinal na estación de autobús cara a 
Ribadavia. Hai un árbol que caiu no xardín da estación de autobús.  
Desexar a todo o mundo un bo ano.  
E sendo as nove  horas  e trinta e tres    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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