
     

 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 3  DE ABRIL DE 2017.- 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día tres de abril  de dous mil dezasete; as dez 
horas   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 , Don Javier Iglesias Sendín.e 
Don Ricardo González Amaro.- 
 
Está presente o Secretario, Don Francisco Gaspar Fernández Castro. 
Está presente o Sr. 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 vinte de marzo do dous mil dezasete (ordinaria) coa seguinte 
rectificación de erros efectuada ao abeiro do artigo 109.2 da Lei 39/2015 no     acordo de 
Reestruturación de servizos da policía local no punto 2 e 3 onde dice Cabo-xefe debe decir 
policía nº de identificación profesional 235009. 
 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 
-PROXECTO DE AGREGACIÓN E SEGREGACIÓN DE PARCELAS PARA CREAR 
A PARCELA DO CENTRO DE SAÚDE-PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA 
,PAC, CAMPO DA FEIRA CONCELLO DE RIBADAVIA. 
 
 
 
Visto o “ Proxecto de agregación e segregación de parcelas para crear a parcela do Centro de 
Saúda –Punto de Atención Continuada , PAC, Campo da Feira, concello de Ribadavia de data 
31 de marzo de 2017, redactado polas arquitectas municipais dona Mercedes Alvarez López e 
dona Begoña Arregui González, promotor Concello de Ribadavia 
Vista a Lei do Solo de Galicia: 
-artigo 150.6:” Toda parcelación urbanística, segregación ou división de terreos quedará suxeita 
a licenza municipal, agás que o concello declare a súa innecesariedade.” 
-artigo  147.2:” as obras públicas municipais entenderase autorizadas polo acordo de 
aprobación do proxecto logo da acreditación no expediente do cumprimento da lexislación 
urbanística e sectorial, así como do planeamento en vigor”  
 
Vista  a Memoria Urbanística, punto 3.2 Xustificación do cumprimento da normativa 
urbanística no que se conclúe:” En base a todo o sinalado, considerase que a segregación 



     

proposta se asusta ás condicións da normativa urbanística vixente, respectando as condicións 
fixadas na Sección 2ª Parcelacións do Capítulo II, Intervención na edificación e uso do solo da 
LSG,    así como na Sección 6ª , Parcelacións do Título VI intervención na edificación e uso do 
solo e disciplina urbanística do seu regulamento”. 
 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 
 
 
 
Aprobar  o “ Proxecto de agregación e segregación de parcelas para crear a parcela do Centro 
de Saúda –Punto de Atención Continuada , PAC, Campo da Feira, concello de Ribadavia de 
data 31 de marzo de 2017, redactado polas arquitectas municipais dona Mercedes Alvarez 
López e dona Begoña Arregui González, promotor Concello de Ribadavia” 
 
 
Presentar declaración catastral de agregación e segregación de inmobles ante a Delegación de 
Economía y Hacienda aos efectos do cumprimento do previsto no artigo 16.2 do Texto 
Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario. 
 
 
 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 
-Escrito de don Marcos Blanco Jorge e dona Susana Lamas Alvarez  solicitando o 
compromiso por parte do concello de Ribadavia de que os locais propiedade do concello e 
numerados co nº5 e nº7 e ubicados na mesma fachada da rúa Progreso que os dos 
solicitantes sexan pintados en consonancia co resto da carpintería de planta baixa para 
cumprir co estipulado no artigo 51 do Plano Especial de Reforma interior do núcleo de 
Ribadavia. 
Tómase coñecemento. 
 

 
 
4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos seguintes : 
 
-Expediente de autorización para reposición con carácter de emerxencia dos servizos 
afectados na rúa Carballiño, na zona de policía do río Maquiáns, termo municipal de 
Ribadavia. 
 
-Escrito do Posto de Ribadavia da Guardia Civil comunicando incidencias/ denuncias 
existentes  na unidade en relación a perros propiedade de don Leandro Montoya Montoya. 
 
-Protocolo de colaboración entre a  Axencia de Turismo de Galicia, Abanca Corporación 
bancaria SA e o concello de Ribadavia para a celebración da Feira de Viño do Ribeiro. 



     

 
-Acordo entre a Axencia Galega de Emerxencias e o concello de Ribadavia para a entrega 
dunha embarcación  para rescate e salvamento en Ríos, lagunas ,embalses, etc cofinanciado 
nun 80% polo FEDER no marco do programa operativo FEDER 2014-2010  , OT 05, 
prioridade de inversión 05.02 , obxectivo específico 05.02.01 , liña de actuación 40.  
 
-Concesión de subvención ao Concello de Ribadavia por importe de 4.500 euros  pola 
Deputación Provincial para o Programa Provincial de cooperación cos concellos para a 
realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial 
durante o exercicio 2017. 
 
-Escrito do Institutuo Nacional da Seguridade Social comunicando a concesión da prestación 
de incapacidade permanente en grado de total a  MCGM  
  
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
 
POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS. 
 A xunta de goberno local por unanimidade acorda: 
Abrir un listado para que as persoas interesadas en    obter a concesión de postos na Praza de 
Abastos se anoten na mesma.  
 
-CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES PARA MANTEMENTO 
DE CAMPOS DE FÚTBOL 
 
Visto o acordado no Consello Rector do Consello Municipal de Deportes , celebrado o 29 de 
marzo de 2017, “Aprobación, se procede, da proposta de regulación das subvencións para 
mantemento de campos de fútbol a través do SMD   con cargo á partida orzamentaria 
2/212.00/342 .Acordase, por unanimidade, aprobar a proposta de bases para regular estas 
axudas, redactado polo técnico ( Director do SMD) e dar comenzo ao procedemento para a 
súa  oferta . Acordouse revisar de cara ao orzamento do 2018, o mecanismo de concesión de 
estas axudas. 
 
Vista a proposta de bases da convocatoria presentada polo Director do Servizo de Deportes 
de data 30 de marzo de 2017. 
En exercicio de competencia delegada por Decreto de Alcaldía de 15 de xuño de 2015, a 
xunta de goberno local, por unanimidade acorda: 
-Aprobar a convocatoria de subvencións a entidades para mantemento de campos de fútbol 
por procedemento de concorrencia competitiva. 
-Aprobar  as Bases Reguladoras da convocatoria de subvencións a entidades deportivas para 
mantemento de campos de fútbol no 2017. 
-Autorizar o gasto con cargo á partida 2.212.00/342 do vixente orzamento municipal. 
-Publicar anuncio no taboleiro de anuncios do concello, polideportivo municipal e páxina                         
web do concello. 
 



     

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DEPENDENTES DO CONSELLO 
MUNICIPAL DE DEPORTES. 
 
Visto o acordo da xuntanza ordinaria celebrada o   29 de marzo de 2017 do consello rector 
do Consello Municipal de Deportes : Aprobación, se procede, da proposta de contratación ou 
renovación da póliza de Responsabilidade Civil das instalacións deportivas municipais. 
 
 
 
Vista a proposta de prego de prescripcións técnicas particulares. 
 
Vista a proposta de prego de cláusulas administrativas particulares. 
Visto o informe de secretaría no que se conclúe : o prego de cláusulas administrativas 
particulares e de prescripcións técnicas son axustadas a dereito. 
 
A xunta de goberno local , por unanimidade, acorda: 
-Aprobar o expediente de contratación do servizo do seguro de responsabilidade civil das 
instalacións deportivas dependentes do consello municipal de deportes mediante a 
modalidade de contrato menor dado o importe e solicitando oferta a , alomenos, tres 
empresas capacitadas. 
-Autorizar o gasto polo importe máximo de 792,25 euros con cargo á  partida 
correspondente do orzamento vixente. 
 
-Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas. 
-Solicitar oferta ás seguintes empresas: 
 
Gestoría Bouzas y Rodríguez Sl. 
José Casas Seguros. 
Reale Seguros. 
 
 
 
PETICIÓN DE SUBVENCIÓNS 
 
Dase conta dos seguintes tres decretos de alcaldía de data 30 de marzo de 2017 solicitando 
subvencións en relación á medida Leader ( submedidas 19.2 e 19.4) cofinanciadas co Feader 
no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia  2014-2020.  
 
 
Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de 
Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das 
axudas que se tramitan ao abeiro da medida Leader ( submedidas 19.2 e 19.4 ), 
cofinanciadas co Feader no marco   do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 
2014-2020 (PDR). 
 
 



     

Vista a Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de 
Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas 
que se tramitan ao abeiro da medida Leader ( submedidas 19.2 e 19.4 ), cofinanciadas co 
Feader no marco   do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), e 
tendo en conta as bases recollidas nesta Resolución, acordo: 
 
1ºSolicitar subvención ao abeiro da  Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se 
publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban 
as bases reguladoras das axudas que se tramitan ao abeiro da medida Leader ( submedidas 
19.2 e 19.4 ), cofinanciadas co Feader no marco   do Programa de desenvolvemento rural de 
Galicia 2014-2020 (PDR), para o proxecto denominado “ MELLORA DE 
ACCESIBILIDADE E HUMANIZACIÓN DA RÚA NORTE, RÚA CORRAL E TRAMO 
DE BEIRARRÚA  NA RÚA PROGRESO,RIBADAVIA, ( OURENSE)   por importe total 
de 94.831,52 €. 
 
 
2º Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na Resolución 
do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de 
decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramitan ao 
abeiro da medida Leader ( submedidas 19.2 e 19.4 ), cofinanciadas co Feader no marco   do 
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR). 
 
3º Poñer a disposición os terreos onde se pretenden realizar as actuacións que integran o 
proxecto para o cal solícitase subvención. 
 
4º Dar conta do presente decreto á xunta de goberno local na primeira sesión ordinaria a 
celebrar. 
 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
 
Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de 
Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das 
axudas que se tramitan ao abeiro da medida Leader ( submedidas 19.2 e 19.4 ), 
cofinanciadas co Feader no marco   do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 
2014-2020 (PDR). 
 
 
Vista a Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de 
Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas 
que se tramitan ao abeiro da medida Leader ( submedidas 19.2 e 19.4 ), cofinanciadas co 
Feader no marco   do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), e 
tendo en conta as bases recollidas nesta Resolución, acordo: 
 
1ºSolicitar subvención ao abeiro da  Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se 
publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban 



     

as bases reguladoras das axudas que se tramitan ao abeiro da medida Leader ( submedidas 
19.2 e 19.4 ), cofinanciadas co Feader no marco   do Programa de desenvolvemento rural de 
Galicia 2014-2020 (PDR), para o proxecto denominado “ MELLORA E POSTA EN 
VALOR DO ENTORNO DA CAPELA PRERROMÁNICA DE SAN XÉS,EN 
FRANCELOS   por importe total de 99.331,66 €. 
 
 
2º Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na Resolución 
do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de 
decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramitan ao 
abeiro da medida Leader ( submedidas 19.2 e 19.4 ), cofinanciadas co Feader no marco   do 
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR). 
 
3º Poñer a disposición os terreos onde se pretenden realizar as actuacións que integran o 
proxecto para o cal solícitase subvención. 
 
4º Dar conta do presente decreto á xunta de goberno local na primeira sesión ordinaria a 
celebrar. 
 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
 
Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de 
Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das 
axudas que se tramitan ao abeiro da medida Leader ( submedidas 19.2 e 19.4 ), 
cofinanciadas co Feader no marco   do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 
2014-2020 (PDR). 
 
 
Vista a Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de 
Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas 
que se tramitan ao abeiro da medida Leader ( submedidas 19.2 e 19.4 ), cofinanciadas co 
Feader no marco   do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), e 
tendo en conta as bases recollidas nesta Resolución, acordo: 
 
1ºSolicitar subvención ao abeiro da  Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se 
publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban 
as bases reguladoras das axudas que se tramitan ao abeiro da medida Leader ( submedidas 
19.2 e 19.4 ), cofinanciadas co Feader no marco   do Programa de desenvolvemento rural de 
Galicia 2014-2020 (PDR), para o proxecto denominado “ MELLORA DO ENTORNO DA 
IGREXA E DO CONVENTO DE STO DOMINGO, DA CAPELA DA VIRXE DO 
PORTAL E DO CASTELO DOS CONDES DE SARMIENTO   por importe total de 
90.048,90  €. 
 
 



     

2º Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na Resolución 
do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de 
decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramitan ao 
abeiro da medida Leader ( submedidas 19.2 e 19.4 ), cofinanciadas co Feader no marco   do 
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR). 
 
3º Poñer a disposición os terreos onde se pretenden realizar as actuacións que integran o 
proxecto para o cal solícitase subvención. 
 
4º Dar conta do presente decreto á xunta de goberno local na primeira sesión ordinaria a 
celebrar. 
 
 
A xunta de goberno local toma coñecemento  dos  tres decretos de alcaldía de data 30 de 
marzo de 2017 solicitando subvencións en relación á medida Leader ( submedidas 19.2 e 
19.4) cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia  
2014-2020.  
 
 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
 
  
 E sendo as dez  horas  e quince  minutos da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, 
estendéndose a presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 
 
 
                  ALCALDE                                                                   SECRETARIO 
 
 
 
 
 
D José Ignacio Gómez Pérez                           Francisco Gaspar Fernández Castro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


