
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBEIRA 

 

 
Xosé Luís Groveiro González, concelleiro do grupo Municipal do BLOQUE NACIONA-
LISTA GALEGO (BNG) neste Concello, presenta a seguinte solicitude diante da Corpora-
ción Municipal en relación cos rebordamentos de augas fecais no centro urbano de Ribei-
ra. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

No Pleno do Concello celebrado o pasado26 de Novembro, o Grupo de Goberno rexei-
tou unha iniciativa do BNG no que se instaba a que “ O Goberno Municipal realizará un estudo 
técnico da situación da rede de sumidoiros na zona de Rosalía Castro con Xeneral Franco así 
como na do Parque García Bayón- Pza. da Concordia para determinar as causas dos cheiros. 
Este estudo incluirá as medidas correctoras que se propoñen para minimizar as molestias exis-
tentes”  

Como manifestamos no mencionado Pleno, a xa longa duración do problema e a demos-
trada incapacidade deste Goberno para poñer solución require dun estudo serio e rigoroso desde 
o punto de vista técnico que sinale as actuacións a levar a cabo. Como lle consta a este Grupo 
Municipal que nestas zonas se teñen realizado actuacións por parte do Goberno Local, parece 
lóxico pensar que ou ben foron insuficientes ou ben non foron as acertadas: non será dando 
“paus de cego”como se porá fin a este grave problema. 

Pese a que polos responsables municipais se recoñeceu a gravidade do problema e a súa 
longa persistencia no tempo, a moción do BNG foi rexeitada en base a argumentacións tales 
como: “os técnicos están neso”, “estámolo solucionando”, “co vento saen olores pero imos po-
ñer sifóns” ou “imos limpar o río de Rosalía Castro”.  

O pasado 14 de maio, unha simple chuvieira de a penas 10 minutos volveu poñer en evi-
dencia, medio ano despois de rexeitar a nosa proposta, que a situación segue igual nos mesmos 
lugares e especialmente na confluencia de Rosalía Castro con Xral. Franco onde volveron a des-
bordar augas fecais para desesperación da cidadanía.  

Por estas razóns o Grupo Municipal do BNG,   

SOLICITA: 

1.- Que o Goberno Municipal explique diante do Pleno da Corporación Municipal as actua-
cións levadas a cabo ate o día de hoxe para dar solución aos cheiros e desbordamentos de fecais 
en Rosalía Castro/ Xeral Franco e en García Bayón ( Praza da Concordia). 

2.- Que así mesmo se dea información sobre que medidas, dada a persistencia dos problemas, 
ten previsto levar a cabo neses mesmos lugares e  

3.- En que informes técnicos se basean as actuacións levadas a cabo ou previstas. 

Ribeira, 15 de maio de 2008 
Asdo.: Xosé Luís Groveiro González  
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