
LUÍS TEIRA PARADA,  Concelleiro do Grupo Municipal  do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
(BNG),  neste  Concello,  presenta  a  seguinte  solicitude ante  o  Pleno da Corporación  Municipal  e  ante  o 

Alcalde en relación coa demanda da mellora de varios aspectos nos barrios de Cubeliños e Abesadas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O barrio de Abesadas, de recente creación, fusionouse ao tradicional barrio de Cubeliños dentro da 

parroquia  ribeirense.  O  espectacular  cremento  urbanístico  desta  zona  debe  de  ir  acompañado  dunha 
importante de dotación de equipamentos e servizos que cubran as necesidades da moita veciñanza que vive 
nestes barrios.

Son moitas as demandas feitas polos  veciños e veciñas e que o BNG fai  súas e que goberno 
municipal debería dar cumprida e rápida solución.

Polo tanto o Grupo Municipal do BNG

SOLICITA:
1º A colocación de papeleiras e doutros mobiliarios urbanos nas rúas destes barrios.

2º O arranxo de beirarrúas que levan anos rotas (por exemplo na Rúa Estatuto e na Rúa Xosé 
Ramón Barreiro entre outras).

3º A colocación de sinalización vertical e horizontal (pasos de peóns).

4º A  regulación do tráfico en todo o barrio e en  especial na rúa Carlos Casares (facendo un 
extremo da rúa como entrada e outro como saída), xa que as marcas viarias que recentemente se pintaron 
non semellan dar fluidez ao tráfico.

5º A instalación de farolas na rúa de Cubeliños que está comprendida entre unha urbanización de 
vivendas adosadas e un valado dunha obra pendente de iniciar (próxima á gardería municipal). A colocación 
destas  farolas  semella  algo urxente  xa que hai  uns ferros  colocados  nas beirarrúas que  soportarán  as 
farolas, supoñendo esto un claro risco para as persoas que camiñan pola nomeada rúa.

6º  Na  mesma  rúa  que  no  punto  anterior,  o  arranxo  e  reposición  de  arquetas  e  tapas  de 
alcantarillas.

7º A limpeza dos sumidoiros de pluviais nas rúas do barrio.

8º A amplización do parque de Abesadas logo da ordenación do tráfico da rúa Carlos Casares.

9º A mellora e reparación das farolas en todas as rúas dos barrios.

10º A regulación do aparcamento na Avenida da Constitución.

11º A limpeza das silvas das fincas lindantes que invaden á Avenida da Constitución, ou no seu 
defecto indicarlle aos seus propietarios/as a necesidade de que as corten 

Ribeira, 29 de Novembro de  2007

Asdo.: Luís Teira Parada

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBEIRA

Grupo Municipal
RIBEIRA
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