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No Salón de sesións da
Casa do Concello de
Ribadavia, sendo as
20:00 horas do día
VINTESEIS
de
OUTUBRO de 2006
reúnese
en
sesión
ordinaria e primeira
convocatoria, o Concello
Pleno,
baixo
a
presidencia
do
Sr.
Alcalde, coa asistencia
dos
Sres./as.
Concelleiros/as
relacionados na marxe,
actuando
como
Secretario, Vicente Soto
Rordriguez, asistindo o
responsable
do
departamento
de
Intervención,
Vicente
Soto Rodríguez.

Comprobada a existencia de quórum suficiente para a válida celebración da
sesión, o Sr. Presidente declara aberto o acto e, seguidamente procédese ao análise dos
puntos da orde do día.
1.-APROBACIÓN DO BORRADOR DA ACTA DA ÚLTIMA SESIÓN
CELEBRADA, QUE FOI A DO 28 DE SETEMBRO PASADO (ORDINARIA).
Pola Presidencia pregúntase aos asistentes se existe algunha obxección á acta do
28 de Setembro de 2006, ao que se lle resposta negativamente, resultando aprobada por
unanimidade dos asistentes.
2.- DACIÓN DE CONTA DE:
A) RESOLUCIÓNS DA ALCALDIA DE ACORDO CO 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 de Alcaldía
ditadas dende a sesión anterior, e que se relacionan de seguido:
Do 13 de xullo, unha, sobre aboamentos.
Do 1 de agosto, unha, sobre aboamentos.
Do 24 de agosto, unha, sobre aboamentos.
Do 1 de setembro, unha, sobre aboamentos.
Do 3 de setembro, unha, sobre aboamentos.
Do 9 de setembro, dúas, sobre aboamentos.
Do 14 de setembro, unha, sobre aboamentos.
Do 15 de setembro, unha, sobre aboamentos.
Do 18 de setembro, dúas, unha en materia de asuntos fiscais (I.V.T.M, IBI, Lixo,
Fraccionamento de pago de débedas, Taxa por ocupación de via pública, Plusvalía) e
unha sobre aboamentos.
Do 19 de setembro, unha, sobre aboamentos.
Do 20 de setembro, dúas, sobre aboamentos.
Do 21 de setembro, dúas, sobre aboamentos.

Do 25 de setembro, unha, sobre contratación de persoal para realización de servicios
municipais.
Do 26 de setembro, unha, sobre aboamentos.
Do 27 de setembro, cinco, dúas sobre arquivo de expediente , unha sobre expediente
destinado ao restablecemento da legalidade urbanística , unha sobre imposición de
multa coercitiva e unha sobre aboamentos.
Do 28 de setembro, dúas, sobre aboamentos.
Do 29 de setembro, cinco, unha sobre contratación de persoal para realización de
servicios municipais , unha en materia de obra e outras da súa competencia e tres sobre
aboamentos.
Do 1 de outubro, unha sobre aboamentos.
Do 2 de outubro, catro, unha sobre contratación de persoal para realización de servicios
municipais, unha en materia de asuntos fiscais (I.V.T.M, Lixo, Fraccionamento pago
débedas, IBI, Prescripción de débedas) e dúas sobre aboamentos
Do 3 de outubro, catro, sobre aboamentos.
Do 4 de outubro, catro, unha sobre arquivo de expediente e tres sobre aboamentos.
Do 5 de outubro, dúas, sobre aboamentos.
Do 6 de outubro, tres, unha en materia de obras e outras da súa competencia e dúas
sobre aboamentos.
Do 7 de outubro, dúas, sobre aboamentos.
Do 9 de outubro, catro , unha sobre contratación de persoal para realización de servicios
municipais e tres sobre aboamentos.
Do 10 de outubro, unha, sobre aboamentos.
Do 11 de outubro, unha, sobre aboamentos.
Do 13 de outubro, dúas, sobre aboamentos.
Do 16 de outubro, tres, unha en materia de asuntos fiscais (I.V.T.M, Lixo,
Fraccionamento de pago de débedas) e dúas sobre aboamentos.
Do 17 de outubro, dúas, unha en materia de asuntos fiscais (I.V.T.M) e unha sobre
aboamentos.
Do 18 de outubro, dúas, unha sobre decreto de delegación de competencias na
celebración dunha voda civil en D. Jose Ignacio Gómez Pérez e unha sobre aboamentos.

Do 19 de outubro, unha, sobre aboamentos.
Do 20 de outubro, dúas, unha en materia de obras e outras da súa competencia e unha
sobre aboamentos.
Do 23 de outubro, unha, en asuntos da súa competencia.
B) ACORDOS ADOPTADOS RELATIVOS O CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE A CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL,
OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE E O CONCELLO PARA A POSTA EN
SERVIZO DA ESTACION DE AUTOBUSES DE RIBADAVIA.Pola Presidencia dáse conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local de
data 16 de outubro pasado relativos o Convenio de Colaboración entre a Conselleria de
Política Territorial, Obras Públicas e Transporte e o Concello para a posta en servizo da
estación de autobuses de Ribadavia, quedando todolos membros da Corporación enterados
dos mesmos.
3.- APROBACION, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE
CREDITO Nº 1/2006.O Sr. Secretario de orde do Sr. Alcalde procede a dar lectura ao dictame da
Comisión Informativa de Facenda e Especial de Contas celebrada o pasado día 19 de
Outubro que dí: “Intervén Don Javier Iglesias Sendín, Presidente efectivo da Comisión
para dar conta do expediente de modificación de créditos nº 1/2006 que se acha no
expediente; sinala que o mesmo realizase para implementar diversas partidas do capítulo II
de gasto corrente, adquisición de camión de primeira intervención, gastos do servicio
municipal de deportes e retribucións complementarias da Policia Local.
De seguido sométese a consideración dos señores asistentes a aprobación ou non
da devandita Modificación, co teor que que acha no expediente, obténdose o seguinte
resultado: votos a prol, catro (P.S.O.E. e B.N.G.); reservánse para o Pleno os membros do
P.P..- Por conseguinte, por maioría absoluta dos presentes, fica dictaminada
favorablemente”.
Intervén Don Francisco Xabier Carreira Sebio, voceiro do grupo municipal do
B.N.G., para sinalar que as modificacións presupostarías son algo normal a fin de ano, e
neste caso existen aforros en determinadas partidas e un defícit noutras de gastos, polo que
se cubre unhas con outras. Finaliza a súa intervención manifestando a súa conformidade
coa proposta presentada.
Intervén Don Celso Sotelo Barroso, voceiro do grupo municipal do P.P., para
manifestar a súa disconformidade coa modificación proposta; di que lle sorprende o
posicionamento do voceiro do B.N.G., xa que cando estaba na oposición manifestaba todo
o contrario, en concreto que as partidas non gastadas debíanse adicar a pagar débedas,
como por exemplo a operación de tesourería que o grupo de goberno renovou na
derradeira Xunta de Goberno; en canto a modificación proposta indica que era previsible

xa que cando se aprobou o presuposto o seu grupo xa manifestou a insuficiencia de
determinadas partidas e en canto o da Policía Local considérao un erro voluntario co
obxecto de cadrar os números do presuposto. Finaliza a súa intervención indicando que se
gasta con alegría, sobre todo no gasto corrente, polo que pide o grupo de goberno un maior
control, sobre todo se temos en conta a subida dos tipos de interes, cuestión que nos afecta
polos prestamos que temos e que xa vai contemplada na modifcación presentada hoxe.
Intervén Don Javier Iglesias Sendin, concelleiro do grupo municipal do P.S.O.E.,
para dicir que se esta a facer referencia a lexislaturas pasadas, se ben a comparación non é
a mesma, xa que antes solo se pagaban intereses dos prestamos e agora aparte dos intereses
estase amortizando débeda e de feito este grupo de goberno o final do seu mandato terá
reducida a débeda en 600.000-700.000 euros; en canto a modificación di que nun
presuposto de 4,5 millons de euros, un desfase en partidas de 91.000 euros parécelle que
non está mal, sobre todo se temos partidas sobrantes con que facerse cargo. Finaliza a súa
intervención dicindo que o da Policía Local foi un erro involuntario o igual que o do
persoal do Grumir, se ben di que lle extraña que se pregunte polo da Policía Local e non
polo do Grumir.
Intervén o Sr. Carreira Sebio, para dicirlle o voceiro do grupo municipal do P.P.
que se deixe de falar e traiga as actas dos plenos da anterior lexislatura; en canto as
operacións de tesourería segue manifestando o mesmo, e dicir, que son un crédito
encuberto, indicando que a súa internción é en convertilas en débedas a longo prazo; di que
o Concello en materia económica leva feito moito, como por exemplo a mellora na
recadación, tanto voluntaria como executiva; en canto a modificación di que dende que se
aprobou o presuposto producíronse acontecementos que levaron a un maior gasto, como
por exemplo a suba dos carburantes, en canto o camión contra-incendios di que xa tiña que
estar no Concello fai un ano, se ben debido o capricho de dous señores foise para a
Mancomunidade onde esta infrautilizado. Finaliza a súa intervención ratificando o sinalado
polo concelleeiro de facenda na súa intervención.
Intervén o Sr.Sotelo Barroso, para dicir que non falou do Grumir porque
descoñecia a cuestión, reiterando que cando se aprobaron os presupostos xa dixo que había
partidas insuficientes; di que nos mandatos do P.P. a situación económica do Concello era
mala e se saíron adiante foi pola carencia dos prestamos e pola politica restrictiva que
aplicaron os grupos de goberno; dille o Sr. Carreira Sebio que non cambie de criteiro e se
lle quere dicir algo o Presidente da Deputación ou da Mancomunidade dígallo
persoalmente xa que el non leva recados, indicando que tivo oportunidade de facelo no
seno da Mancomunidade e alí sempre estivo moi caladiño. Finaliza a súa intervención
dicindo que existen outras débedas que tamén debense ter en conta, como por exemplo os
custos da Mancomunidade.
Intervén o Sr. Iglesias Sendin, para dicir que respecto a Mancomunidade hai unha
partida no vixente presuposto e no do vindeiro exercicio consignarase outra, se ben este
Concello non vai a pagar o que quera a Mancomunidade, senón o xusto e o legal; en canto
o manifestado polo Sr. Sotelo sobre as derradeiras lexislaturas, recórdalle que eles
venderon Patrimonio, polo que se tiveron liquidez. Finaliza a súa intervención reiterando o
manifestado na primeira intervención.
Intervén o Sr. Alcalde para facer dúas puntualizacións, unha primeira relativa que é
normal que haxa un desfase presupostario sobre todo se temos en conta que o presuposto

aprobase en xaneiro, cuestión que non era normal en presupostos aprobados en xuño ou
xullo como se fai antes; a segunda, relativa a débeda da Mancomunidade, di que o
Concello non vai a pagar o do restantes Concellos senón o custo real dos servizos
prestados a Ribadavia, sinalando que se comprobou que dende que abandonamos a
Mancomunidade os servizos están sendo mellores e a un menor custo.
De seguido o Sr. Alcalde somete a votación ordinaria a aprobación ou non da
devandita modificación, obténdose o seguinte resultado: votos a prol, sete (P.S.O.E. e
B.N.G.); votos en contra, seis (P.P.).- Por conseguinte e, por maioría absoluta fica
aprobado o devandito expediente de modificación de créditos nº 1/2006, por importe de
91.397,95 euros e co teor que consta no expediente.
4.- APROBACIÓN DA REVISIÓN DA RETRIBUCIÓN A AQUALIA
CORRESPONDENTE AO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE SETEMBRO
2004 A SETEMBRO 2005.
O Sr. Secretario de orde do Sr. Alcalde procede a dar lectura ao dictame da
Comisión Informativa de Facenda e Especial de Contas celebrada o pasado día 19 de
Outubro que dí: “Polo Presidente, don Javier Iglesias Sendín, explícase aos membros da
comisión que a revisión faise en función de fórmulas polinómicas contempladas nas bases
para a adxudicación a empresa e interveñen coeficientes e factores diversos, facéndose dita
revisión todos os anos.
Explica que dita fórmula prexudica ao Concello xa que a man de obra e os
materiais aumentan polo que isto repercute no que percibe o Concello que diminúe.
De seguido procedese á votación, resultando ditaminado favorablemente, cos
votos a favor dos membros do grupo municipal do PSOE e do BNG, coa abstención dos
membros do grupo municipal do P.P., o seguinte acordo:
“Aprobación da revisión da retribución a AQUALIA correspondente ao período
comprendido entre setembro 2004 a setembro 2005.”
Intervén o Sr. Carreria Sebio, voceiro do grupo municipal B.N.G., para solicitar
que cando se fagan alusións persoais se de un novo turno para respostar, xa que no caso
contrario utilizará o turno de rogos e preguntas; en canto o asunto do orde do día, di que
esta revisión ven determinada polo Prego de claúsulas Administrativas, indicando que se
trata dunha revisión en base a diversos factores. Finaliza a súa intervención dicindo que se
o Concello cumpre coas súas obrigas haberá que esixirlle a empresa que cumpra coas súas.
Intervén o Sr. Sotelo Barroso, voceiro do grupo municipal do P.P., para sinalar que
non ten nada que dicir da revisión xa que é algo que está no Prego, se ben sorpréndelle a
actitude do actual grupo de goberno cando na anterior lexislatura adicabanse a criticar a
empresa polo seu mal funcionamento; di que o seu grupo vai a votar en contra polo mal
funcionamento da empresa, di que o servizo está abandonado xa que adicanse a exeuctar
obra que vostedes lle dan, utilizando o persoal adscrito o servizo, facendo unha
competencia desleal con outras empresas do sector e coa agravante de que non as estan a
executar correctamente, como por exemplo o Saneamento de Santo André e a Quinza, que
estos días pasados bordou.

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que lle vai respostar, xa que “este tío minte máis
que fala”; de seguido o Sr. Sotelo Barroso repróchalle de pé e voz en grito esta alusión de
“tío”, esixíndolle respeto e trato de vostede como o fai el, xa que ten o respaldo de 1.700
votos.
De seguido o Sr. Alcalde solicítalle reiteradas veces que deixe de gritar e se sente e
ante o caso omiso do Sr. Sotelo Barroso, solicítalle que abandone o salón de sesións ante
o cál suscitase unha discusión acalorada con intercambio de verbas entre ámbolos dous,
producíndose de seguido voluntariamente o abandono do salón de sesión polo Sr.
Sotelo Barroso, o cál acompañan os restantes membros dos grupo municipal do P.P.
(Don Secundino Rodríguez Gómez, Don Carlos A. Pinal Hermida, Dona María
Martinez Abal, Don Julio Dabarca Cuíñas e Don Braulio Expósito Sobrino).
Intervén o Sr. Alcalde para facer constar que con estas actitudes o único que se
consigue e faltar o respeto o pleno, concellerios e veciños de Ribadavia; di que non se pode
dicir que o grupo de goberno da obras a unha empesa determinada, sobre todo cando se
adxudican as mesmas en base o acordado na Mesa de Contratación, que esta composta
aparte dos técnicos por un representante de cada grupo municipal, non como antes que a
mesa estaba disvirtuada o non estar os representantes dos grupos da oposición.
Intervén o Sr. Iglesias Sendin, concelleiro do grupo municipal do P.S.O.E., para
dicir que eiqui estase a falar de todo menos do punto do orde do día; di que con este acordo
o único que se fai e comprir coas claúsulas do Prego.
Intervén o Sr. Carreira Sebio, para dicir que dita revisión repercutirá no Concello e
non nos veciños; en canto as obras executadas sinala que se hai algunha con defectos
haberá que subsanala xa que se atopa en prazo de garantía e senón temos a fianza para
solucionar o tema; en canto a obra da Quinza e Santo André, di que os problemas veñen
suscitados polo feito de que as augas pluviais van a rede e pola situación execpcional de
choivas que se produxeron estos días pasados.
De seguido o Sr. Alcalde somete a votación ordinaria a aprobación ou non da
devandita revisión, obténdose o seguinte resultado: votos a prol, sete (P.S.O.E. e B.N.G.).Por conseguinte e, por unanimidade dos presente, fica aprobada a devandita revisión da
retribución a Aqualia correspondente ao período comprendido entre Setembro 2004Setembro 2005, de acordo co teor que consta no expediente..
5..- MOCIÓNS, ROGOS E
REGULAMENTARIAMENTE.

PREGUNTAS

QUE

SE

FORMULEN

Don Marcos Blanco Jorge, Alcalde-Presidente do Concello, fai a presentación da
seguinte moción de urxencia:
“PROPOSTA DA ALCALDIA.- O que asina, Alcalde-Presidente do Iltmo.
Concello de Ribadavia, ten a honrra de propoñer o Pleno acade o acordo de
nomeamento de represenantes deste Concello no seguinte organismo:
C.R.A. “Amencer”: Dona Luísa del Carmen Escudero Centrón.-

Nembargantes, o Pleno, co seu superior criterio, acadará o acordo que coida
máis axeitado. Ribadavia, 24 de outubro de 2006.-“
De seguido sométese a votación ordinaria a urxencia da moción presentada,
obténdose o seguinte resultado: fica aprobada por unanimidade.
De seguido sométese a votación ordinaria a aprobación ou non da moción
presentada, obténdose o seguinte resultado: fica aprobada por unanimidade.
Non hai rogos e preguntas.Concluído o anterior, ás nove e cuarto da noite, non sendo outro o obxecto da
convocatoria, pola Presidencia rematouse a sesión no lugar e data ao principio
sinalados, estendéndose a presente acta, de todo o que, como Secretario, dou fe.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

