
 

 
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE 
O DIA 9 DE MAIO DE 2017.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día nove  de maio de dous mil dezasete; as  
nove horas e cincoenta minutos  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, Don Ricardo González Amaro.- 
 

Está presente o Secretario,  Francisco  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: 
 

Faise constar ao abeiro do previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015 de procedemento 
administrativo común das administracións públicas que na convocatoria se producíu un erro  numérico, 
de transcripción debendo figurar o día 9 de maio de 2017 como data. 
 

1.- ACTA ANTERIOR.- 
 

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

PRÓRROGA DE LICENZA DE OBRA MAIOR  
 
Vista a solicitude formulada por dona Paula Andrea Ortiz con rexistro de entrada no concello 

2004 de 4 de maio de 2017 de “ ampliación da licenza de obra e o prazo dado ó efecto ata o máximo 
permitido solicitando se me conteste sinalando expresamente o mesmo” 
 

Considerando que con data de 31.10.2016 a Xunta de goberno local do concello de Ribadavia 
concede licenza de obras segundo “ Proxecto execución de vivenda unifamiliar e vivenda comunitaria 
para anciáns autónomos en Ribadavia ( Ourense)”  firmado polos arquitectos don Alberto  Monreal 
Aliaga e dona Elisa Durán Pérez. 
 

Visto o informe favorable da arquitecta municipal dona Mercedes Alvarez López de data 5 de 
maio de 2017. 
 

A xunta de goberno local , por unanimidade, acorda: 
 

-Conceder unha prórroga do prazo de inicio das obras de seis meses e do prazo de remate de 
tres anos  , a contar dendo o día seguinte ó da recepción da notificación da presente, para a licenza de 
obras de “ Proxecto execución de vivenda unifamiliar e vivenda comunitaria para anciáns autónomos 
en Ribadavia (Ourense)” proxecto redactado polos arquitectos don Alberto Monreal Aliaga e dona 
Elisa Durán Pérez. 



 

 
 
 

 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 

 
 

Vista  a solicitude formulada por Galicia  Auto Estampación , con rexistro de entrada de 21 de 
abril de 2017, solicitando retranqueo da valla perimetral na zona trasera da nave no Parque Empresarial 
de Ribadavia por seguridade e insuficiente espacio para acceso de camións de emerxencias, se acorda 
solicitar informe ao respecto á Policía Local e ao Grupo de Emerxencias. 

 
 

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 

-Procedimento Ordinario 253/2017 do Xulgado do Social nº2 de Ourense ,demanda de don 
Maximino Lama Miguez, demanda en reclamación de cantidade–indemnización por 
responsabilidade civil derivada de accidente de traballo  solicitude de proba polo demandante. 

 
-Resolución do  Xulgado de 1ª instancia e instrucción nº 1 de Ribadavia en execución de títulos 

xudiciais 32/2017  tendo por terminado o procedemento de execución de títulos xudiciais 32/2017 , 
seguido a instancia de ACEVIN frente ao concello de Ribadavia, remitíndose as actuacións a 
archivo. 

 
-Sentenza de 28 de abril de 2017 do Xulgado Contencioso nº2 de Ourense, procedemento 

abreviado 311/2016 , desestimatorio de recurso contencioso administrativo  
 
- Escrito da Axencia de Turismo de Galicia comunicando inscripción no  Rexistro de Empresas 

e Actividades Turísticas de Galicia o establecemento denominado Tubular sito en Rúa San Martiño 
34, a nome de Jose Manuel Míguelez Domínguez. 

 
- Escrito da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural comunicando verteduras incontroladas 

na parcela 617 do polígono 501 no termo municipal de Ribadavia. 
 
- Escrito da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural de acordo de incoación de 

procedemento sancionador , por cravar carteis nos árbores  coa prohibición de aparcar nas 
inmediacións do Balneario de Prexegueiro. A xunta de goberno acorda comunicar que ditos terreos 
son titularidade da comunidade veciñal , non do concello, e que por parte do concello non se 
efectuou dita sinalización, co cal ao non ser titular dos terreos nin ter realizado a actuación non pode 
dirixirse un expediente sancionador contra o concello de Ribadavia que carece de toda 
responsabilidade na actuación que motiva o expediente sancionador, co cal non concurre o esixido 
polo artigo 28 da Lei de Réxime Xurídico do Sector Público.artigo 28.1: “somentes poderán ser 
sancionados por feitos constitutivos de infracción administrativa as persoas físicas e xurídicas ... 
que resulten responsables dos mesmos a título de dolo ou culpa. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 

CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN DE TELLADO E VESTIARIOS PAVILLÓN DEPORTES DE 
RIBADAVIA.- 
 
 

Vista a memoria valorada de “Medición e presuposto reparación tellado e vestiarios pavillón 
deportes Ribadavia ( Ourense)” redactado polas arquitectas municipais dona Begoña Arregui 
Rodríguez e dona Mercedes Álvarez López. 
 

Acreditada a  necesidade e idoneidade da contratación exixida polo artigo 22 do TRLCSP  
polo Informe de danos causados polas humidades no pavillón de deportes de Ribadavia de data 
febreiro de 2017 elaborado polas arquitectas municipais dona Begoña Arregui Rodríguez e dona 
Mercedes Alvarez López. 
 

Considerando que o  importe do contrato ascende ao importe, IVE engadido de 14.999,92 
euros; por conseguinte, e vistos os artigos 111.1 e 138.3 é susceptible de adxudicación directa pola 
modalidade de contrato menor. 
 

Artigo 111.1:” nos contratos menores definidos no artigo 138.3 a tramitación do expediente 
somentes esixirá a aprobación do gasto e a incorporación ao mesmo da factura correspondente, que 
deberá reunir os requisitos que as normas de desenrolo de esta lei establezcan” 

Artigo 138.3:” Os contratos menores poderán adxudicarse directamente a calquera 
empresario que conte con capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria 
para realizar a prestación  cumprindo o establecido no artigo 111 de esta lei. 
 

Son contratos menores os de importe inferior a 50.000 , cando se trate de contratos de obras” 
 

Consta no expediente informe de intervención acreditativo da existencia de consignación 
orzamentaria acaída con cargo á partida 342.61900 do vixente orzamento. 
Consta no expediente informe de secretario indicativo da normativa  aplicable e procedemento a 
seguir. 
 

O órgano competente para aprobar o gasto e órgano de contratación é a Xunta de Goberno 
local por decreto de delegación de alcaldía de data 15 de xuño de 2015, á cal lle correspondía a 
competencia orixinaria consonte a Disposición Adicional Segunda do TRLCSP. 
 

Vista a declaración responsable  presentada por Rachid El Attar con rexistro de entrada no 
concello de 8 de maio de 2017 e documentación adxunta. 

 
A xunta de goberno local por unanimidade  acorda: 

 
Primeiro.- Levar a cabo as obras de “ Medición e presuposto reparación tellado e vestiarios 

pavillón deportes Ribadavia ( Ourense) redactado polas arquitectas municipais dona Begoña 
Arregui Rodríguez e dona Mercedes Alvarez López de data febreiro de 2017,     mediante o 
procedemento de contrato menor  co contratista Rachid El Attar,  NIF X6882187N, por un importe , 
IVE engadido de 14.999,92 euros. 



 

 
 
 

Segundo.- Aprobar o gasto correspondente á adxudicación da obra con cargo á partida 
orzamentaria 342.61900 do vixente orzamento. 
 

Terceiro.- Na execución da obra debe darse cumprimento ao Real Decreto 1627/1997 polo 
que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construcción e no Real 
Decreto 2177/2004 polo que se modifica o Real Decreto 1215/1997 polo que se establecen 
disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de 
traballo, en materia de traballos temporais en altura.  

 
Catro.-Na factura incluiranse, ademais dos datos e requisitos establecidos no               

Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación aprobado por Real Decreto 
1619/2012, de 30 de novembro, os extremos previstos no apartado segundo da Disposición 
Adicional Trixésimo Terceira do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público , así como 
a regulación sobre facturación electrónica. 
 

Quinta.-Unha vez realizada a obra, incorpórese a factura .Con carácter previo o abono da 
factura efectuarase un informe pola arquitecta municipal dona Mercedes Alvarez López de 
constatación de axuste das obras realizadas á Memoria Valorada obxecto de adxudicación. 
 

Sexta.-Notifíquese a presente resolución ao adxudicatario. 
 
 
APROBACIÓN DO PADRÓN COBRATORIO DA TAXA POLA RECOLLEITA DE LIXO.- 
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, préstalle aprobación ao Padrón 
Cobratorio da Taxa por a Recolleita de Lixo, correspondente ao exercicio 2017, por importe de 
231.289 euros. Así mesmo, acorda sinalar o período de cobranza voluntario da Taxa de Recolleita 
de Lixo correspondente ao presente exercicio económico fixando o prazo entre o 10 de Maio e o 10 
de Xullo de 2017.” 
 

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DAS ACTUACIONS DE 
REHABILITACIÓN NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA. Plan 
Estatal de Fomento de Aluguer de Vivendas, a Rehabilitación Edificatoria e a Rexeneración e Renovación 
Urbanas 2013-2016.-PR O G R A M A  D E  RE G E N E R A C I Ó N  Y  RE N O V A C I Ó N  UR B A N A S.-  

 
 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acordou:  
 
 1º) Aprobar as bases da convocatoria de subvencións do Programa de rexeneración e 
renovación urbana do Plan estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificatoria 
e a rexeneración e renovación urbanas 2013 – 2016 para as Áreas de Rexeneración e Renovación 
Urbanas (Áreas de Rehabilitación Integral) do Casco Histórico de Ribadavia.  
 2º) Aprobar a convocatoria de subvencións do Programa de rexeneración e renovación 
urbana do Plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a 
rexeneración e renovación urbanas 2013 – 2016 para as Áreas de Rexeneración e Renovación 
Urbana (Áreas de Rehabilitación Integral) do Casco Histórico de Ribadavia. 
 3º) Ordenar a publicación da convocatoria e do texto íntegro das bases no BOP para a 
apertura do prazo de presentación de solicitudes e o desenrolo da mesma. 

 
 



 

 
 
 

SOLICITUDE DE SUBVENCIONS.- 
 
“ A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aproba-las memorias denominadas

 “Grupo de Información Turística”, “Grupo de Auxilio na Piscina”, “Grupo de Limpeza 
Viaria” e “Grupo Oficina Municipal Información Xuvenil”, ó obxecto de solicita-la correspondente 
subvención o abeiro da Orde do 2 de maio de 2017, da Consellería de Traballo e Benestar, pola que 
se establecen as bases que regulan para o ano 2017, as axudas e subvencións para o fomento de 
emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais”. 
 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non se producen. 
 
  
 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 
 
 


