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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO DE LOBIOS A VINTE E SEIS DE 
FEBREIRO DE DOUS MIL DEZASEIS 

No Salón de Plenos da Casa Consistorial do Concello de Lobios, sendo as dez horas e corenta e cinco 
minutos do día vinte e seis de febreiro de dous mil dezaseis, tras a correspondente convocatoria, e baixo a 
presidencia da Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dna. María del Carmen Yáñez Salgado, tivo lugar a sesión 
ordinaria do Pleno deste Concello que contou coa asistencia dos/as seguintes Concelleiros/as: 

 Jesús Rodríguez Rodríguez 

 Domingo Veloso Silva 

 Prudencio Pérez Pérez 

 Elsa Susana Pena Fernández  

 Manuel López Álvarez 

 Francisco Veloso González 

 Juan Manuel Ferreira Ferreira 

 Javier Vieira da Cuña 

 David Fernández Delgado 

 Manuel Fernández Vázquez 

Actúa como Secretaria, a da Corporación, Dª Marta Izquierdo Gamallo. 

Sendo a hora sinalada, pásase a tratar os asuntos que conforman a orde do día que foron legal e 
previamente notificados.  

 

PRIMEIRO.- ACORDO DE CELEBRACIÓN DAS SESIÓNS PLENARIAS NUN LOCAL CON ACCESO DE 
MINUSVÁLIDOS. 

Intervén en primeiro lugar o Sr. Concelleiro, D. Francisco Veloso González, para manifestar que vai gravar 
o pleno. Continúa a súa intervención referíndose xa ao presente punto da orde do día explicando  que as 
sesións plenarias antes se celebraban abaixo. Que descoñece os motivos polos que se cambiou a súa 
ubicación, advertindo que non será responsables dos accidentes que se poidan producir, ademais do posible 
delito de prevaricación. Solicita o traslado do asunto ás autoridades competentes. Manifesta que o seu 
obxectivo é colaborar, propoñendo outras ubicacións para o salón de plenos, como son o edificio multiusos 
ou o local da actual biblioteca municipal.  

O Sr. Concelleiro, D. Juan Manuel Ferreira Ferreira engade que o salón de plenos debería ser abaixo, onde 
estaba antes. 

Toma a palabra a Sra. Alcaldesa quen manifesta que este punto xa foi tratado en varios plenos. Informa aos 
presentes que con data 19 de xaneiro de 2016 se lle enviou un informe motivando o traslado de local onde 
se celebraban os plenos, non sendo recollida a notificación. A Sra. Alcaldesa da lectura ao expresado 
informe:  

Atendendo o escrito achegado no rexistro do Concello con data 27 de novembro de 2015 e núm. 1947, por 
D. Francisco Veloso González, como portavoz do Grupo Socialista do Concello de Lobios,  referente ao 
local de celebración de sesión plenarias, 

Pola presente ponse en coñecemento do interesado das actuacións municipais levadas a cabo en relación 
ao citado local a través do presente 

INFORME 
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PRIMEIRO.- O Concello de Lobios ten a súa sede ou Casa Consistorial dende hai máis de vinte e cinco anos, 
na rúa Estrada de Portugal, nº 27. 

SEGUNDO.- A cidadanía, os equipos de goberno que me precederon e o equipo de goberno que presido 
foron e somos plenamente conscientes de que este inmoble non cumpriu no seu momento coa Lei 8/1997, 
de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas na Comunidade Autónoma de 
Galicia -DOG núm. 166, do 29 de agosto de 1997- e, non cumpre coa lexislación vixente recollida na Lei 
10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade -DOG nº 241, do 17 de decembro de 2014. 

TERCEIRO.- Un dos obxectivos fundamentais da actuación pública é a mellora da calidade de vida de toda 
a poboación e, especialmente, das persoas con mobilidade reducida, polo que atendendo as demandas 
diarias dos nosos veciños en relación cos servizos de asuntos sociais e do xulgado de paz situados ata fai 
uns meses no segundo andar da Casa Consistorial, este equipo de goberno decidiu trasladar os servizos 
anteriores a novas ubicacións de maneira que os usuarios puideran acceder sen tantas dificultades os 
mesmos. Priorizouse a prestación destes servizos básicos a cidadanía en  detrimento do salón de plenos 
situado ata aquela data nos baixos da Casa Consistorial, xa que entre outras razóns, a celebración dos 
plenos é periódica :un pleno cada dous meses e o número de asistentes aos mesmos é moi inferior os 
veciños que acoden diariamente. 

CUARTO.- Como consecuencia da nova ubicación do salón de plenos realizáronse obras no segundo andar, 
de forma que o novo salón de plenos é unha sala ampla, cunhas dimensións similares á anterior e cos 
conseguintes aseos.  

QUINTO.- Unha vez realizadas as obras, esta sala utilizouse por primeira vez como salón de plenos en 
febreiro do ano 2.015. 

SEXTO.- A carencia na accesibilidade do novo salón de plenos é común a carencia que teñen o resto dos 
servizos que se ofrecen na casa consistorial, entre outros: Servizo de urbanismo, atención ao público, 
secretaría, alcaldía etc. Sendo esta carencia, como todos sabemos dende fai anos por non dicir décadas. 

Atendendo o exposto nos puntos anteriores e sendo conscientes das necesidades e das limitacións deste 
Concello, consideramos que a día de hoxe, e por razóns unicamente  orzamentarias non podemos realizar 
as obras necesarias para a adaptación da casa Consistorial a citada Lei 10/2014, do 3 de decembro, de 
accesibilidade. 

Si lle informo, que na medida das nosas posibilidades intentaremos promover as condicións e remover os 
obstáculos que impiden ou dificulten a participación da cidadanía na vida política, económica, cultural e 
social. 

Na promoción e impulsión de tales medidas agradecemos poder contar coa súa colaboración. 

Tras a intervención da Alcaldesa, toma a palabra o Sr. Veloso quen comenta que non recolleu a notificación 
porque non figuraban correctamente os seus datos: nome e apelidos e dirección. Do contrario sempre 
recolle o correo. Manifesta que o dito pola Alcaldía non é legal. Advirte dun posible delito de 
prevaricación, debendo responder a persoa que tomou a decisión co seu patrimonio persoal. Se votan en 
contra da súa proposta anuncia que impugnará o acordo. Reitera que as sesións se poden celebrar en 
calquera lugar. 

A Sra. Alcaldesa lle contesta que xa se valorou a posibilidade de celebrar as sesións no edificio multiusos, 
pero que non sería posible o traslado do mobiliario. 

Preguntada polo Sr. Veloso, a Secretaria municipal responde que a actual ubicación do salón de plenos non 
cumpre coa normativa sobre accesibilidade. Do mesmo xeito que non cumpre a práctica totalidade do 
consistorio. 

Pregunta logo a Sra. Alcaldesa onde propoñen ubicar as dependencias de servizos sociais. 

O Sr. Concelleiro, D. Juan Manuel Ferreira Ferreira propón abrir unha porta polo outro lado e dividir a 
parte de abaixo entre salón de plenos e servizos sociais. 
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O Sr. Veloso manifesta que solo quere evitar a súa responsabilidade e que os veciños poidan acudir aos 
plenos a formular as súas preguntas. 

A Sra. Alcaldesa plantexa a posibilidade de cambiar o museo numismático e baixar o salón de plenos. 

O Sr. Ferreira Ferreira manifesta que o problema continuaría. 

A Alcaldía expón que aínda que se resolvese o tema do salón de plenos, o resto das dependencias 
municipais seguirían sen cumprir. Entende que tiña prioridade a cuestión da ubicación das dependencias 
destinadas a servizos sociais, considerando o perfil dos seus usuarios e a necesidade de favorecer a este 
colectivo. Manifesta que non se van opor a buscar solucións a algo cando xa o están recoñecendo por 
escrito. Entende que esta cuestión é unha prioridade pero dentro das posibilidades de que dispoña o 
Concello. 

Tras este debate, os/as presentes conveñen que o acordo que se someterá a votación sexa o seguinte: 
adaptar a Casa Consistorial na medida das dispoñibilidades orzamentarias e liñas de axuda para facelo, 
para cumprir coa normativa de accesibilidade. 

Non habendo mais intervencións sométese a votación a antedita proposta que resulta aprobada pola 
unanimidade dos/as Sres./as. Concelleiros/as presentes. 

 

SEGUNDO.- ACORDO SOBRE A AUGA TERMAL DE LOBIOS EN RIOCALDO, COA APERTURA DUNHA PISCINA 
TERMAL MUNICIPAL DE USO PÚBLICO E TERCEIRO.- ESTUDIO DUN ACORDO ENTRE O CONCELLO DE 
LOBIOS E A FUNDACIÓN SAN ROSENDO PARA O APROVEITAMENTO DA AUGA TERMAL DE USO PÚBLICO. 

Previamente á exposición deste punto, o Sr. Francisco Veloso González fai entrega á Secretaria municipal e 
á Alcaldía dunha copia da seguinte documentación: Acta do Pleno de data 16 de maio de 2000, Decreto de 
Alcaldía de data 26 de maio de 2000 e proposta de Convenio de colaboración asinado entre o Concello de 
Lobios e a Fundación San Rosendo. A referida documentación xa fora achegada pola Secretaría ao Sr. 
Concelleiro con data 19 de febreiro de 2016. 

Inicia a continuación a súa exposición sinalando que os dous partidos levan nos seus programas o tema da 
auga termal. Pon como exemplos a Ourense, Mondariz ou Baños de Molgas. Manifesta que tras a construción 
do balneario o único que quedou alí foi unha charca de uso público. Pódese ver un tubo que tira auga 
termal sobrante ao río. Sinala que trouxo ao notario de Celanova para levantar acta. Afirma que están 
facendo un traballo que lle correspondía facer ao goberno municipal. Informa que a auga termal ten unha 
saída de emerxencia de 12 litros/segundo. O seu obxectivo e acadar un acordo coa Fundación San Rosendo 
para que lle cedan a auga. Para negociar con eles hai que saber que instrumentos ou documentos ten o 
concello. Sinala que existe un acta onde se ven os incumprimentos do balneario: contratación de persoal, 
servizos de cafetería, prestación do servizo durante 30 anos. Examinado o censo de habitantes e os 
negocios existentes vese que todo foi a menos. De revitalización da zona nada. Advirte que segundo a 
norma 12.e) dos Estatutos da Fundación San Rosendo  esta pode allear ou facer o que queiran co balneario 
e os terreos. Que é o que se teme que vai a pasar a cabo dos trinta anos. Hai que tomar exemplo da 
actuación feita en Baiona co Parador de turismo ao que lle quitaron a praia dos Frailes que agora é de 
todos. Algo similar pasou en Baños de Molgas. Manifesta que fixo indagacións en Industria onde lle 
informaron que sería normal e lóxico que lle cederan o excedente. Refírese ademais á petición dun informe 
a Secretaría sobre este tema e que non lle foi facilitado. Reitera a necesidade de estudar a posibilidade de 
chegar a un acordo coa Fundación San Rosendo, e en caso contrario proceder á reversión dos terreos de Os 
Baños de Riocaldo por incumprimento do contrato. Manifesta que o balneario non pode alegar crise nin 
nada. 

Intervén a continuación a Secretaria municipal quen explica aos presentes que en efecto non puido elaborar 
o informe solicitado fundamentalmente debido á carga de traballo na Secretaría-Intervención, motivada 
polas operacións de peche e apertura do novo exercicio económico e as actuacións que comportan, ademais 
do traballo acumulado pola baixa de longa duración da contable municipal. Manifesta ademais que en 
relación co informe solicitado pediu á Notaría de Celanova unha copia dunha escritura pública da que fala o 
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interesado e que non se atopou entre a documentación do balneario, aos efectos de poder emitir un 
informe en base a tal documento e a proposta de convenio referida inicialmente. 

O Sr. Veloso González non comparte a explicación da funcionaria e advirte que non vai a parar con este 
tema. Pregunta a continuación polos ingresos feitos polo balneario á conta da cesión. A Secretaria-
Interventora explica que segundo os acordos recollidos na Resolución de Alcaldía de data 26 de maio de 
2000 e no acordo de Pleno de data 16 de maio de 2000, a Fundación San Rosendo lle tiña que abonar ao 
Concello de Lobios a cantidade de 24.000.000 de pesetas. Examinada a contabilidade municipal resulta que 
figura un primeiro ingreso de data 14/12/2000 por importe de 14.000.000 de pesetas, e un segundo ingreso 
con data 22/11/2001 por importe de 10.000.000 de pesetas. Igualmente hai un ingreso con data 31/01/2003 
por importe de 122.290,08 euros en concepto de ICIO. 

O Sr. Veloso González advirte que no vindeiro Pleno, se non lles interesa resolver o tema de Riocaldo, 
traerá a prensa e pedirá a reversión. 

Neste momento, toma a palabra a Sra. Alcaldesa para comentarlle ao voceiro do grupo socialista que os 
puntos segundo e terceiro da convocatoria realmente son o mesmo asunto. O Sr. Veloso amósase de acordo, 
pasando a tratarse ambos como un solo tema. 

A continuación, a petición do Sr. Veloso González, a Secretaria municipal da lectura dos documentos 
seguintes: proposta de Convenio de colaboración asinado entre o Concello de Lobios e a Fundación San 
Rosendo e a Acta do Pleno de data 16 de maio de 2000, que se incorporan á presente acta. 
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Tras a lectura dos documentos anexados, a Sra. Alcaldesa pídelle ao grupo socialista que concreten os 
termos do acordo que se quere someter a votación nos puntos 2º e 3º da orde do día. Explica ademais en 
relación con este asunto que o primeiro paso a facer é recuperar a titularidade dos terreos que están a 
nome da CHM-S en Catastro. Que se mantiveron reunións ao respecto con Servicat. Manifesta que Riocaldo 
precisa un proxecto integral e que están traballando nelo. Considera que en breve terá documentación 
para achegarlles. Plantexa un proxecto integral da zona: piscinas exteriores, vasos circulares e outras 
actuacións que se irán acometendo en varias fases. Non queren actuacións illadas. Caldaria será un 
interlocutor necesario que estará nas negociacións do referido proxecto, ao igual que o grupo da oposición. 
Respecto do proxecto integral que está levando a cabo Deputación, xa se tivo algunha reunión con 
representantes de Caldaria e veciños de Riocaldo.  

O Sr. Veloso González advirte que se antes de Semana Santa non hai un acordo coa Fundación terá que 
tomar medidas. 

Tras este debate, os/as presentes conveñen que o acordo que se someterá a votación sexa o seguinte: 
levar a cabo un proxecto de desenvolvemento integral da zona de Os Baños de Riocaldo. 

Non habendo mais intervencións sométese a votación a antedita proposta que resulta aprobada pola 
unanimidade dos/as Sres./as. Concelleiros/as presentes. 

 

CUARTO.- AUGAS FECAIS NOS RÍOS DE LOBIOS. MEDIDAS A TOMAR.  

Neste punto da orde do día, inicia a súa intervención o Sr. Francisco Veloso González afirmando que o 
perímetro de protección das augas termais está invadido polo verquido das augas fecais e que non funciona 
a depuradora de Riocaldo. 

Intervén o Sr. Concelleiro do grupo popular, D. Domingo Veloso Silva, quen afirma que iso é debido ao 
cambio no proxecto feito polo Sr. Lamela, o anterior Alcalde. 

O Sr. Concelleiro, D. Juan Manuel Ferreira Ferreira manifesta que este proxecto pasou por varios alcaldes e 
segue sen funcionar. 

Pola súa banda, a Sra. Alcaldesa manifesta que quen cambiou o proxecto é responsable dunha modificación 
de proxecto que non funciona. Explica a Alcaldía que naquel momento había subvencións para a execución 
de tales actuacións, e que non momento actual é moi complicado obter subvencións para a mesma 
finalidade. Amosa a súa sensibilidade polo tema dos verquidos, en particular en Riocaldo, e informa das 
melloras levadas a cabo por Augas de Galicia no saneamento de Torneiros. 

O Sr. Ferreira Ferreira afirma que hai vivendas que non teñen sumidoiros, que detrás da depuradora seguen 
sen acceso á rede de sumidoiros. 

Toma a palabra o Sr. Veloso González quen propón a todos os concelleiros que se despracen a ver lugares 
como Outariz en Ourense, Baños de Molgas, Mondariz ou Baiona, para ver o tipo de actuacións que se 
levaron a cabo alí. Non se pode consentir que haxa verquidos ao río. 

Rematado o debate, os/as presentes conveñen nun acercamento de posturas para a procura de solucións 
na problemática das depuradoras e termalismo entre outros. Acordo que resulta aprobado co voto unánime 
dos/as Sres./as. Concelleiros/as presentes. 

  

E non habendo mais asuntos que tratar a Sra. Alcaldesa-Presidenta, levanta a sesión, sendo as doce horas e 
corenta e cinco minutos do día anteriormente sinalado, do que eu como Secretaria dou fe. 

A Presidenta                                                                                                         A Secretaria-Interventora 

 

 

María del Carmen Yáñez Salgado                                                                            Marta Izquierdo Gamallo 


