
 

 
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE 
O DIA 16 DE MAIO DE 2017.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día dezaseis  de maio  de dous mil dezasete; 
as  nove horas e trinta e tres  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 16 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 nove  de maio do dous mil dezasete (ordinaria) 
 
  2.- OBRAS MAIORES.- 
 

OUTORGAMENTO LICENCIA DE OBRAS 887/2017 . RIB/ N/74/17.-  
 

Visto o escrito presentado por Don Jesús Oitavén Barcala, secretario xeral técnico da 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Secretaría Xeral de Cultura, Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, con domicilio en Edificio Administrativo San Caetano 
Bloque 3, 2º , onde solicita Licenza para  Proxecto básico e de execución Reparación da cuberta da 
Igrexa e do ala oeste do Convento de San Francisco redactado pola arquitecta Dona Maricarmen 
González Iglesias, arquitecta colexiada nº 1309 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
 

Consta  proxecto básico e de execución  Reparación da cuberta da Igrexa e do ala oeste do 
Convento de San Francisco redactado pola arquitecta Dona Maricarmen González Iglesias , arquitecta 
colexiada nº 1309 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

 
 

 Consta informe da Arquitecto Municipal de data 12 de maio de 2017. 
 
 Consta informe do Secretario municipal de data 12 de maio de 2017. 
 
  

 



 

 
 
 

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

Conceder licencia a Don Jesús Oitavén Barcala, secretario xeral técnico da Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural . Secretaría Xeral de Cultura, Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria , con domicilio en Edificio Administrativo San Caetano Bloque 3, 2º ,  
para  Proxecto básico e de execución Reparación da cuberta da Igrexa e do ala oeste do Convento de 
San Francisco según redactado pola arquitecta Dona Maricarmen González Iglesias, arquitecta 
colexiada nº 1309 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
 
 1.- Condicións xerais: 
 En todo caso é de ter en conta que as licencias outórganse a salvo o dereito de propiedade  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 reparación  de cuberta da igrexa e ala oeste  
do Convento de San  Francisco 
 Contía na que se orzan as obras:85.578,97 € euros 

Situación e emprazamento das obras : San Francisco nº2/ Praza Samuel Eiján nº1.. 

Clasificación urbanística do solo: Solo urbano 

Referencia catastral:  1025901NG7802N  



 

 
 
 

Nome ou razón social do promotor: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de 
Galicia. 

Prazos: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de (6) meses e o prazo de remate de 
tres  anos , a contar dende o día seguinte ó de notificación da concesión da Licenza de Obras. 
Liquidación do ICIOExento en base ao Acordo entre o Estado Español e a Santa Sede de 3 de 
xaneiro de 1979 e Orde do Ministerio de Economía e Facenda de 5 de  xuño de 20011. 
 

OUTRAS CONDICIONS.- 
 
 -As obras executaranse segundo  proxecto básico e de execución  Reparación da cuberta 

da Igrexa e do ala oeste do Convento de San Francisco redactado pola arquitecta Dona Maricarmen 
González Iglesias, arquitecta colexiada nº 1309 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

 
-Antes do inicio das obras deberán achegarse os Oficios de dirección das obras, de  dirección da 

execución das obras e de Coordinación en materia de seguridade e saúde. 
 

- Respecto da seguridade dos traballadores, adoptaranse as medidas mínimas de seguridade e 
saúde recollidas na normativa aplicable. 

Así mesmo tomaranse ás medidas necesarias para garantir a seguridade dos usuarios do vial 
público. 

-Manterase en todo momento a limpeza do vial público. 
-Unha vez rematadas as obras presentarase a documentación regulamentaria e notificarase 

ao Concello coa finalidade de realizar a correspondente visita de comprobación previa á Licenza de 
Primeira Ocupación.  
 
 

3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 

EXPEDIENTE RIB/S/282.7/14 DE LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.- 
 
 Visto o escrito de Don Manuel Alonso Pereiras, con domicilio en Avenida Alejandro 
Ferrer, nº15,Castrelo de Miño, onde solicita licencia de primeira ocupación para vivenda unifamiliar 
sita en Praza García Boente nº 10/ Rúa San Martiño nº 26 , para a cal se tiña concedido licenza para 
rehabilitación pola Xunta de Goberno Local de data 14 de setembro de 2015. 
 
 Visto o informe favorable da Arquitecto Municipal de data 8 de maio de 2017 

A Xunta de Goberno Local,  en uso das facultades delegadas pola Alcaldía, por unanimidade 
dos asistentes, acorda: 

 Primeiro.- Conceder Licenza de PRIMEIRA OCUPACIÓN a   Don  Manuel Alonso 
Pereiras ,  para vivenda unifamiliar sita en Praza García Boente nº 10/ Rúa San Martiño nº 26 , para 
a cal se tiña concedido licenza para rehabilitación pola Xunta de Goberno Local de data 14 de 
setembro de 2015. 
 Segundo.- Comunicar o presente acordo ao interesado. 
 



 

 
 
 

 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA.- 
 
- Solicitude de información urbanística interesada por DON PABLO VILLUENDAS DE 

CELIS en representación de TERMAS PREIXEGUEIRO SL, con domicilio en Rúa do Hórreo nº 
19 – 1º esquerda  , con número de expediente RIB/N/75/17  sobre a parcela con referencia catastral 
32007A057005170000YJ. A proposta do Sr. Alcalde e visto o correspondente informe técnico de data 
8.07.2015 
 

- A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus asistentes aprobou a información 
urbanística que se contén naquel, relati a solicitude de Don Pablo Villuendas de Celis en 
representación de Termas Preixegueiro SL , de xeito que se entregará ó solicitante copia selada e 
cotexada do devandito informe para coñecemento e efectos. 

 
 

- Solicitude de don César Manuel Fernández Gil, en representación do   grupo municipal do 
Partido Popular de Ribadavia, solicitando copia en soporte físico da gravación en vídeo da 
totalidade do pleno ordinario de 29 de setembro de 2016. A xunta de goberno acorda darlle traslado 
á empresa contratista para que o facilite. 
 

- Solicitude  de don César Manuel Fernández Gil, en representación do grupo municipal do  
Partido Popular de Ribadavia, solicitando información da razón pola que o orzamento de 2017 
recolle só partida económica para dous meses na praza do responsable do departamento de 
promoción económica , e, se existe intención polo goberno municipal de amortizar a praza      de 
responsable do departamento de promoción económica. A xunta de goberno local acorda 
comunicarlle que, dado que a persoa  que ocupa a praza ten recoñecida unha incapacidade temporal, 
con carácter preventivo se contempla no orzamento e se dota a praza , en previsión do suposto, 
improbable, de que a persoa obteña a alta médica  e se reincorpore. 
 

- Solicitude de don José Iván Martínez Arias de permiso para asistir a dous cursos na EGAP 
de formación específicos para AEDL . A xunta de goberno acorda acceder ao solicitado. 
 

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
 

-Escrito da Confederación Hidrográfica Miño Sil de recepción de solicitude e recabando 
información complementaria sobre expediente de aproveitamento de auga a derivar do río Maquiáns o 
Carballedo con destino a abastecemento de Ribadavia. 
 

5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
 APROBACIÓN DE BASES DE SELECCIÓN DE PEÓN FORESTAL.- 
    

 Dase conta por parte do Secretario da proposta de alcaldía de data 27.06.2016, en base a 
Convenio de Colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o concello de 
Ribadavia, pola que se autoriza a contratación de catro peóns forestais e un capataz,  relativa a 
aprobación dunhas bases para selección de persoal para cubrir catro prazas de peón forestal. 

 



 

 
 
 
 No expediente constan os seguintes elementos: 

 
1. Bases de selección asinadas polo Alcalde en data de . 

 
2. Informe de intervención de data . 

 
3. Informe xurídico de data . 

 
A Xunta de Goberno Local deliberado sobre o particular acorda por unanimidade dos seus 

asistentes proceder a aprobación e convocatoria das Bases de selección de persoal laboral temporal 
para cubrir catro prazas de peón forestal. 
 
 APROBACIÓN DE BASES DE SELECCIÓN DE CAPATAZ FORESTAL.- 
    

 Dase conta por parte do Secretario da proposta de alcaldía de data 27.06.2016, en base a 
Convenio de Colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o concello de 
Ribadavia, pola que se autoriza a contratación de catro peóns forestais e dun capataz,  relativa a 
aprobación dunhas bases para selección de persoal para cubrir unha praza de capataz forestal. 

 
 No expediente constan os seguintes elementos: 
 
 1. Bases de selección asinadas polo Alcalde en data de  
 
 2. Informe de intervención de data . 
  
 3. Informe xurídico de data . 
 

A Xunta de Goberno Local deliberado sobre o particular acorda por unanimidade dos seus 
asistentes proceder a aprobación e convocatoria das Bases de selección de persoal laboral temporal 
para cubrir unha praza de capataz. 

 

Contratación de espectáculos musicais das Festas do Portal 2017  
 

 Visto o expediente tramitado, vistos os informes de Intervención e de Secretaría de data 16 de 
maio de 2017; vistas as tres ofertas presentadas respecto á actuación de  Efecto Pasillo: 

 
Zouma Producciones 26.015 euros IVE  engadido. 
 
Manuel Otero Civeira 26.620 euros IVE engadido. 
 
On The Air Leisure Time  24.200 euros IVE engadido. 
 
 
Considerando que a oferta máis económica das presentadas é a de On the air leisure time. 
 

 A Xunta de Goberno Local acorda: 



 

 
 
 

- Aprobar o gasto por importe de  8700 euros máis 21% de IVE , e levar a cabo  a    contratación da 
actuación do artista Manu Tenorio o día 8 de setembro de 2017 con Zouma Producciones SL CIF B-
32260208    representada por don Carlos Barandela Vila 

-Aprobar o gasto por importe de 20.000 euros, máis 4.200 euros de IVE , importe total 24.200 
euros e contratar  con On  the air  leisure Time SLL , representada por don Javier Tomás Tío, para a 
actuación de Efecto Pasillo. 
 
 

LIQUIDACION DE TAXA POLA OCUPACION DE TERREOS DE USO PUBLICO CON MESAS E 
CADEIRAS.- 
 

A Xunta de goberno Local, por unanimidade, presta a aprobación as seguintes liquidacións:  
 
 1.- Da Taxa pola ocupación de terreos de uso público por mesas, cadeiras e elementos 
auxiliares con finalidade lucrativa, no mes de abril 2017, por importe de 1.350 euros, de acordo coa 
liquidación feita pola Intervención e que se adxunta a esta Resolución. 
 
 

6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non se producen. 
 
  
 E sendo as nove  horas e cincoenta e cinco  minutos  da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a 
sesión, estendéndose a presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 
 
 
                  ALCALDE                                                       SECRETARIO 
 
 
 


