
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBEIRA 
 

Mª DOMINGA BRION SANMIGUEL, Concelleira-portavoz do grupo Municipal do 
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG), no Concello de Ribeira, presenta a seguinte 
solicitude diante do Pleno Municipal en relación coa construción dunha urbanización no 
Touro. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Dende o  BNG temos que seguir denunciando a nefasta xestión do Goberno do PP en 
materia de urbanismo así como a política de escurantismo que nesta materia quere impoñer, 
negándolle a este Grupo Municipal o acceso aos expedientes de obras dende o mes de 
xaneiro. No que vai de ano non se nos permitiu ver ningún expediente, mesmo téndoo 
solicitado por escrito nalgúns casos dende hai xa tres meses.  

Entendemos que nun tema tan sensíbel para toda a cidadanía como é o urbanismo, debería 
existir absoluta transparencia. Resúltanos, polo tanto, incomprensíbel a actitude do goberno 
popular de agachar a información e dificultar a labor de fiscalización da oposición, incumprindo a 
normativa vixente. Cabe lembrar tamén que descoñecemos os temas que se trataron nas Xuntas de 
Goberno porque no que vai de ano tampouco se nos entregaron as actas, cando a normativa 
vixente indica que no prazo de 10 días deberíamos dispor desa información. A Xunta de Goberno 
(formada integramente por representantes do PP) é a que se encarga, entre outras cousas, da 
concesión das licencias municipais. 

Nesta ocasión queremos que se comprobe por parte dos servizos técnicos,  a urbanización 
que a  promotora Vivendas Caselas, S.L. esta construíndo lugar do Touro, a carón da estrada 
C7307 (de Ribeira a Aguiño por Castiñeiras). Trátase dunha edificación de 6 bloques, cun total de 
36 vivendas, nunha finca en parte afectada por costas.  

Por todo isto o Grupo Municipal do BNG de Ribeira,   

SOLICITA: 

1. Que o Goberno Municipal dea as ordes oportunas para que os servizos 
técnicos municipais comproben se a urbanización de 6 bloques de edificios e 
36 vivendas que está a construír Vivendas Caselas, S.L. no Touro, se axusta á 
licencia concedida polo Xunta de Goberno Local acorde co Plan Xeral de 
Ordenación Municipal (PXOM) de Ribeira, especialmente no tocante a 
alturas, retranqueos, ocupación e edificabilidade. De non ser así, que se 
proceda á súa paralización inmediata e a restitución da mesma á legalidade 
vixente. 

2. Que se autorice ao Grupo Municipal  do BNG o acceso ao expediente desta 
obra. 

Ribeira, 7 de maio de  2008 
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