
MARÍA DO PILAR SAMPEDRO LARANGA, Concelleira do Grupo Municipal do BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO (BNG) neste Concello, presenta a seguinte moción a debater, ante o 
Pleno da Corporación Municipal, a Xunta de Goberno e o Alcalde; en relación ao estado actual e de 
acontecementos no PARQUE GARCÍA BAYÓN.

EXPÓN:

Ribeira non está sobrada de zonas verdes, de ocio e de expansión. Cítanse a continuación algún dos 
principais problemas que se dan nunha das máis transitadas de ditas zonas, o Parque García Bayón:

a) Os días de chuvia (meirande parte do ano) fórmanse embolsamentos de auga nas partes onde se 
presentan oscilacións de pequenos afundimentos no enlousamento do recinto.

b) As atraccións que se establecen no parque os días de festas permanecen durante longos períodos 
na mesma posición na que foran estacionadas, aínda meses despois de se deixaren de usar; case que 
a xeito de almacén ao aire libre. Entre outras cousas obstaculizando o paso e ocupando un espazo 
imprescindible.

c) Que se ben existe o costume de facer grelladas en pobos da nosa contorna, estas deberían estar 
controladas e efectuándose en zonas onde causen as mínimas molestias. Este non é o caso dado que 
no mencionado parque xorden sen control causando molestias a viandantes, veciños de vivendas e 
usuarios de terrazas (os cales nos fixeron constar a problemática). Non pode ser que o beneficio de 
algúns establecementos supoña o perxuízo de outros.

SOLICITA:

1) O arranxo das zonas pavimentadas que xeran o problema dos embalsamamentos de auga e o 
acondicionamento ornamental do parque na medida do posible.

2) O pertinente comunicado municipal aos responsables das atraccións para que estas sexan 
retiradas unha vez concluídos os eventos nos que lle sexan concedidos os permisos.

3) Que se regule o uso de grellas no parque  ao libre albedrío.

        Ribeira, 17 de Xullo deAsdo.:
                                                             María do Pilar Sampedro Laranga
                                                             Concelleira do Grupo Municipal do BNG.   
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