
     

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 20  DE MARZO DE 2017.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día vinte de marzo de dous mil dezasete; 
as nove e media da maña xúntanse os señores que de seguido se sinalan para celebraren a 
sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local correspondente a esta data: Alcalde-Presidente,  
Don José Ignacio Gómez Pérez.- Concelleiros: Dona Maria López Touza e Don Javier Iglesias 
Sendín.- Non asiste Don Ricardo González Amaro.- 

 
Está presente o Secretario-Interventor do Concello, Don Vicente Soto Rodríguez. 

 
Aberta a sesión polo Sr. Alcalde, pásase de seguido ó estudio dos asuntos que conforman a 

anunciada Orde do Día, que resultan se-los seguintes: 
 
1.- ACTA ANTERIOR.- 
 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, aproba o borrador da Acta da sesión 
anterior, que foi a celebrada o pasado catorce de marzo do dous mil dezasete (ordinaria). 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 

 
OUTORGAMENTO LICENCIA DE OBRAS RIB/N/129.4/16.-  

 
Visto o escrito presentado por Don José Luis López Vázquez, na representación de 

Abantiare Sociedad Inversora S.L.,  onde solicita Licenza de Obras  para construcción de 
edificio para 21 vivendas, garaxes, local comercial e rochos no inmoble sito na rúa Piñeiral nº 1, 
esquina rúa Rodríguez de la Fuente, segundo o proxecto básico e modificado redactado polo 
arquitecto Don Marcos Domínguez de Diego. 
 

Consta proxecto básico e modificado redactado polo arquitecto Don Marcos 
Domínguez de Diego que consta no expediente. 

 
 Consta Proxecto Técnico de Infraestruturas Comúns de Telecomunicación  asinado 
polo enxeñeiro de telecomunicacións D. Marcos González González e visado polo Colexio 
Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación con data de 30 de decembro de 2016. 
 
 Consta informe favorable da Arquitecto Municipal de data 17 de marzo de 2017. 
 
 Consta informe do Secretario municipal de data 20 de marzo de 2017. 
 

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda : 
 

 Conceder licencia a Abantiare Sociedad Inversora S.L.,  onde solicita Licenza de 
Obras  para construcción de edificio para 21 vivendas, garaxes, local comercial e rochos no 
inmoble sito na rúa Piñeiral nº 1, esquina rúa Rodríguez de la Fuente, segundo o proxecto 
básico e modificado redactado polo arquitecto Don Marcos Domínguez de Diego. 



     

 
1.- Condicións xerais: 
 En todo caso é de ter en conta que as licencias outórganse a salvo o dereito de pro-
piedade  e sen prexuízo de terceiros, polo que a Administración concedente non lle 
incumbe a acreditación da propiedade do solicitante, senón unicamente o acomodo á 
legalidade urbanística das obras ou actividades. Por outra banda, e segundo é 
xurisprudencia reiterada, a concesión da licenza levará implícito o condicionamento de 
acomodo da actividade á legalidade vixente e aplicable en cada caso, debendo acomodarse 
deste modo, non só os condicionamentos expresamente sinalados senón tamén ás normas 
de directa aplicación segundo a lexislación urbanística. 

A licenza concédese con independencia doutro tipo de Autorizacións 
administrativas que foran procedentes. 

De coñecerse o destino do local e tratarse este do exercicio dunha actividade 
sometida ó deber de previa obtención de licenza de apertura, por imperativo do disposto 
no Art. 22 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais e Art. 144.3 da Lei do 
Solo de Galicia, en todo caso subordínase expresamente a concesión da licenza urbanística 
á obtención da correspondente licenza de apertura, de xeito que, se non se chegara a obter 
esta a anterior entenderíase non concedida. Xa que logo, a eficacia da licenza de obras 
condiciónase nestes casos á obtención da licenza de apertura preceptiva, non podendo 
comezarse as obras ata a concesión  desta última.  

Unha vez rematadas as obras deberá obterse a licenza de primeira ocupación, so 
pena da posibilidade de incoación de expediente de reposición de legalidade urbanística. 

 En lugar ben visible da obra colocará un cartel no que figurarán os nomes dos técnicos 
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, 
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas 
autorizadas e o número de expediente. Colocarase por seguridade un valo protector. 
 Penalización: O incumprimento das condicións fixadas dará lugar a apertura de 
expediente de protección da legalidade urbanística (artigo 152 e ss. da Lei 2/2016), sen 
prexuízo das sancións a que puidera haber lugar. 
 Caducidade: A caducidade será declarada pola Administración municipal logo do 
procedemento con audiencia do interesado.  
 
2.-  Condicións particulares:   
Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: Construcción de edificio para 21 vivendas, 
garaxes, local comerciais e rochos. 
Contía na que se orzan as obras:  495.600 €. 
Situación e emprazamento das obras: Rúa Piñeiral nº 1-esquina Rodríguez de la Fuente.. 
Nome ou razón social do promotor: Abantiare Sociedad Inversora S.L.. 
Director de Obra: Don Marcos Domínguez de Diego. 
Prazos: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis (6) meses e o prazo de remate 
de tres (3) anos, a contar dende o día seguinte ó de notificación da concesión da Licenza de 
Obras. 
Liquidación do ICIO: Tendo en conta que con data 01/12/2016, o interesado abonou en 
concepto de liquidación provisional do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras a contía 
de 12,885,60 euros, e visto orzamento estimado que figura no informe técnico e que ascende a 
495.600 euros, prácticase liquidación complementaria polo Sr. Interventor aos efectos do 
imposto de construcións, coincidindo coa contia xa aboadas. 



     

 
OUTRAS CONDICIONS.- 
 
 -As obras axustaranse ao “Proxecto Básico Modificado para edificio de 21 vivendas, 
garaxes, local comercial e rochos en Ribadavia”. 
 
 -Ós efectos de garantir a correcta execución da urbanización deberá depositar un aval 
por importe de 21.408,43 euros, de acordo co sinalado no capítulo 3. Urbanización do 
Presuposto do Proxecto,  14.868, €, incluíndo gastos xerais, beneficio industrial e ive, 
resultando unha contía total de 21.408,43 € (vinte unha mil catrocentos oito euros con 
corenta e tres céntimos). 
 
 - Antes do inicio das obras presentarase o Proxecto de Execución, así como os 
correspondentes Oficios de Dirección das Obras, de Dirección de Execución das Obras e de 
Coordinación en Materia de Seguridade e Saúde. 
 No citado Proxecto de Execución definirase o detalle construtivo, incluíndo o 
illamento térmico, da sección, pola zona do estar da vivenda D da planta cota 7,80. 
 
 -Respecto das condicións de conexión coas redes municipais de saneamento e de 
abastecemento de auga, estarase o informe da empresa concesionaria dos servizos, Aqualia. 
 
 - Á vista do Proxecto presentado e das carencias existentes nos viais inmediatos á 
parcela, considerase da necesidade de que na execución da urbanización se inclúa a 
instalación dunha boca de incendios tipo Barcelona de 70 mm en aluminio; que unha vez 
executada deberá ser aprobada polo Servizo Municipal de Extinción de Incendios, 
Salvamento, e Análogos antes da súa recepción. 
 
 -En caso de ser necesaria a ocupación do vial público, deberá tramitarse segundo o 
Anexo 3. Solicitude Autorización de Ocupación de Dominio Público da citada Ordenanza 
Reguladora da Intervención Urbanística Municipal en Obras e Actividades, BOP nº 19 do 24 
de xaneiro do 2015.  
 
 -Se a execución das obras conlevan afección á estrada OU-405, de titularidade 
autonómica, considerase da necesidade de que por parte do promotor se presente ademais a 
autorización da AXI previo o inicio das obras. 
  
 MODIFICACION DE LICENZA DE OBRAS RIB/N/102.11/15. -  
 
 Visto o escrito presentado por Don Guillermo López Carballal, na representación de 
Construccións e Excavacións López Carballal S.L.,  con domicilio na rúa Redondela nº 18, 
Ribadavia, onde solicita modificación da Licenza de Obras para Edificio no inmoble sito na rúa 
Martínez Vázquez nº-3-esquina Virxe do Portal,desta Vila, según Proxecto Reformado de 
Básico e de Execución de Edificio para sete vivendas e dous locais”, visado polo Colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia con data  01 de marzo de 2016, está firmado polo 
arquitecto D. Luís A. Chao Gómez, e “Proxecto Reformado de Básico e de Execución de 
Edificio para sete vivendas e dous locais. Anexo a Refundido Xuño 2016”, con visado 
colexial de data  15 de xullo de 2016 e asinado polo mesmo técnico., concedida por acordo da 
Xunta de Goberno Local de data 26.07.2016. 



     

 
 Visto o informe técnico da Arquitecto Municipal de data 16 de marzo de 2017 no que se 
conclue o seguinte: 
 
 “En base a todo ó exposto, infórmase favorablemente á concesión da Modificación da Licenza de 
Obras solicitada segundo “Reformado de Duplex. Febreiro 2017. Proxecto Reformado de Básico e de 
Execución de Edificio para seis vivendas e baixo para dous locais e rochos” presentado. 
 
 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda : 
 
 1.- Conceder licenza de obras a Construcciones y Excavaciones López Carballal 
S.L., para construcción de edificio para seis vivendas e e baixo para dous locais e rochos no 
inmoble sito na rúa Martínez Vázquez nº1 e 3 e esquina rúa Virxe do Portal, desta Vila de 
acordo co “Reformado de Duplex. Febreiro 2017. Proxecto Reformado de Básico e de 
Execución de Edificio para seis vivendas e baixo para dous locais e rochos”,  con visado 
colexial de 22 de febreiro de 2017 e demás documentación complementaria. 
 
 2.- Manter as condicions establecidas na licencia outorgada pola Xunta de Goberno 
Local de data 26.07.2016. 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.- 
 
Solicitude de información urbanística interesada por Dona Olga Merzlenkova, na 

representación de Pazo de Esposende, con domicilio a efectos de notificación na rúa Chano 
Piñeiro nº 8, 11G, Ourense, número de expediente RIB/C/16/17. A proposta da Alcaldia, e 
visto o correspondente informe técnico de data 14.03.2017. 
 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus asistentes aprobou a 
información urbanística que se contén naquel, para o inmoble sito en Esposende (Ref. 
Catastral núm. 32070A021001510000YQ), a solicitude de Dona Olga Merzlenkova , de 
xeito que se entregará á solicitante copia selada e cotexada do devandito informe para 
coñecemento e efectos. 

 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA.- 
 
Solicitude de información urbanística interesada por Dona Olga Merzlenkova, na 

representación de Pazo de Esposende, con domicilio a efectos de notificación na rúa Chano 
Piñeiro nº 8, 11G, Ourense, número de expediente RIB/C/16/17. A proposta da Alcaldia, e 
visto o correspondente informe técnico de data 14.03.2017. 
 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus asistentes aprobou a 
información urbanística que se contén naquel, para o inmoble sito en Esposende (Ref. 
Catastral núm. 32070A021001510000YO), a solicitude de Dona Olga Merzlenkova , de 
xeito que se entregará á solicitante copia selada e cotexada do devandito informe para 
coñecemento e efectos. 
 



     

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
 A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos seguintes: 

 
- Convocatoria do Consello Rector do Consello Municipal de Deportes para o vindeiro 

día 23.03.2017. 
 
- Auto do Xulgado de primeira instancia e instrucción nº 1, sobre procedemento 

abreviado núm. 0000088/2017. 
 

5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 

APROBACIÓN LISTADO COBRATORIO DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA 1º 
TRIMESTRE DO 2017.- 
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistente, presta a súa aprobación 
ao listado cobratorio da taxa polo subministro de auga, 1º trimestre do 2017, por importe de 
48.593,09 euros, tarifa de depuración por importe de 9.427,17 euros, máis 5.815,21 euros de 
IVE, resultando un total de 63.835,47 euros.- Así mesmo, a Xunta de Goberno Local, por 
unanimidade, acorda aprobar o listado cobratorio da taxa de depuración de residuais, 
correspondente ao 1º trimestre do 2017, por importe de 17.945,08 euros, Canon de auga fixo 
da Xunta, por importe de 8.378,23 euros e Canon de auga variable da Xunta, por importe de 
8.139,54 euros.- Asi mesmo, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda fixar 
como periodo cobratorio entre o 3 de abril e o 22 de maio de 2017”. 

 
PETICION DE SUBVENCIONS.- 
 

 ORDE do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas 
dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2017.- 

 
 O abeiro da Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases 

reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas 
encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da 
Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, a 
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 

 
UNICO.- Acollerse a devandita Orde solicitando a correspondente subvención, 

prestando aprobación o proxecto  denominado “Mellora de infraestructuras viarias do parque 
empresarial de Ribadavia”, por importe de 139.260,51 euros, aceptando as condicions de 
financiamento e demáis requisitos establecidos nela”. 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
  



     

 E sendo as dez e media da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, estendéndose a 
presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


