
     

 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 13  DE XUÑO  DE 2017.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día trece de xuño 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: Don Ricardo González Amaro, 
Dona Maria López Touza ,  Don Javier Iglesias Sendín.-  

 
Está presente o Secretario do   concello Francisco Fernández Castro e  o 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 cinco de xuño do dous mil dezasete (ordinaria) coa 
seguinte rectificación na contratación da Mostra Internacional de Teatro faise constar que se 
produciu un erro de feito  ao incluir a Construcciones Rumajo o que se rectifica en base ao 
previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das 
administracións públicas. 
 

2.- OBRAS MAIORES.- 
 

Non hai. 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 

 
 

RENUNCIA DE POSTO DA PRAZA DE ABASTOS.- 
 

Vista a solicitude presentada nesta Administración Local por Dona María del Portal 
González Domínguez, con domicilio na rúa Muñoz Calero nº6 4ºI, no que solicita a renuncia do 
posto núm. 3 da Praza de Abastos, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder 
o solicitado. 
 

Acordase comunicar dito acordo os departamentos de Intervención e Tesoureria os 
efectos oportunos. 

 
 

ACOMETIDAS DE AUGA PARA USO INDUSTRIAL.- 
 

1.- Visto o escrito presentado por Don José Manuel Míguelez  Domínguez  
solicitando acometida de auga na rúa San Martiño 34  Ribadavia, no que prega se lle 
autorice a correspondente acometida de auga para o devandito inmoble, a Xunta de Goberno 



     

Local, por unanimidade dos seus asistentes, acorda conceder o dereito de acometida para uso 
industrial, que será supervisada pola empresa concesionaria do servizo. 

 
E visto que en data de 1-6-2017 o interesado abonou a cantidade de 42,07 euros, en 

concepto de dereitos de acometida, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa polo 
subministro de auga, artigo 4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se lle 
comunique este acordo á empresa concesionaria do servizo. 

 
Como Secretario fago referencia  aos acordos adoptados en Xunta de Goberno Local de 

12 de decembro de 2011. 
 

 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA.- 
 
Solicitude de información urbanística interesada por dona Maria Luz Pérez González, 

con número de expediente  RIB/C/40/17 1106/2017  sobre a parcela con referencia catastral 
32070A014001910000YO. A proposta do Sr. Alcalde e visto o correspondente informe técnico 
de data 7.06.2017 
 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus asistentes aprobou a 
información urbanística que se contén naquel, relativa a solicitude de dona María Luz Pérez 
Gonzalez, de xeito que se entregará ó solicitante copia selada e cotexada do devandito 
informe para coñecemento e efectos. 

 
 

.-Escrito de don Amando Martínez Deaño en representación de AOPIL SL, número de 
rexistro de entrada 2312 de 25 de maio de 2017,   solicitando que se proceda a dar por 
restaurada a legalidade urbanística e a dar por finalizado o procedemento incoado respecto da 
existencia de movemento de terras e escombros na parcela catastral 32070A005000200000YJ.  
A xunta de goberno acorda incorporar dito escrito e documentación adxunta ao expediente en 
trámite. 
 

.-Escrito de don  Brais Fidalgo Martínez solicitando, en relación ao expediente de 
restauración da legalidade urbanística  solicitado por RBC con data de 16 de maio: 

-Informe municipal pertinente no que se recolla a comprobación de dita afirmación de 
que non hai escombro da obra municipal na parcela obxecto do expediente. 

-xustificación ou mecanismo xustificativo de que o escombro municipal de non atoparse 
en dita parcela , tal e como recolleu no seu día un informe da Policía Local , concrete a súa 
actual ubicación. 

-xustificación ou mecanismo xustificativo de que o escombro da obra municipal  seguiu 
un tratamento dacorde á normativa vixente de obrigado cumprimento, tal e como recolle o 
propio proxecto municipal. 
 

A xunta de goberno acordar remitirlle copia da documentación obrante no expediente 
aportada polo contratista da obra municipal relativa a cuestión obxecto de solicitude. 
 

-Escrito de don Iñigo Domínguez González, con rexistro de entrada de 2 de xuño de 
2017. A xunta de goberno acorda remitir copia da Ordenanza municipal de tráfico, e no relativo 
á solicitude de copia íntegra de todos os boletíns de denuncia por infracción da ordenanza de 



     

tráfico , non se pode acceder ao solicitado en base ao artigo 15.1  parágrafo 2 da Lei de 
Transparencia e Buen Gobierno “se a información solicitada incluise datos especialmente 
protexidos aos que se refire o apartado 3 do artigo 7 da Lei Orgánica 15/1999 , de 13 de 
decembro, ou datos relativos á comisión de infraccións penais ou administrativas que non 
conlevasen a amonestación pública ao infractor, o acceso somentes se poderá autorizar no caso 
de que se conte con o consentimento expreso do afectado ou si aquel estivera amparado por 
unha norma con rango de lei”.No relativo á solicitude de certificación de aplicación íntegra da 
ordenanza de tráfico, consonte ao previsto no artigo 204 do Regulamento de Organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, a certificación refirese aos actos, acordos 
e documentación obrante nas dependencias municipais, polo cal o solicitado non pode ser  
obxecto de certificación. 
 

-Escrito de don José Míguelez Sales, en representación do comité de empresa do persoal  
laboral, solicitando unha entrevista co alcalde para tratar o tema da antigüedade do persoal 
laboral e outros temas pendentes. Acordase que a próxima semana en horario de maña, o 
alcalde está a súa disposición no concello para celebrar dita reunión. 
 

-Escrito do Director do Servizo Municipal de Deportes dando coñecemento da relación 
de alumnos admitidos para o curso de natación 2017, meses de xullo e agosto, según solicitudes 
presentadas logo de pecharse o prazo de solicitudes o 12 de xuño de 2017, seguindo os criterios 
de adxudicación das prazas. A xunta de goberno toma coñecemento. 
 

- Escrito de don César Manuel Fernández Gil, en representación do Grupo Municipal do 
Partido Popular de Ribadavia, solicitando o acondicionamento e selado inmediato da fosa 
colectora de As Chabolas. A xunta de goberno local toma coñecemento. 
 

-Escrito de don César Manuel Fernández Gil, en representación do Grupo Municipal do 
Partido Popular de Ribadavia, solicitando  a inmediata limpeza e acondicionamento do  espazo 
da Alameda de Ribadavia, consistente, cando menos , no corte de herba, podado da parra, 
colocación dos maceteros no seu lugar, reparación dos equipamentos de recreo infantil e 
retirada  do lixo  que se agolpa o pe do palco. A xunta de goberno local toma coñecemento. 
 
 

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
 

- Escrito da Confederación Hidrográfica Miño-Sil comunicando resolución de 
expediente de inscripción no rexistro de augas dun aproveitamento de augas captadas mediante 
un pozo denominado da Finca, no lugar de Beronza, con destino a rego,  a favor de Victoria 
Raña Iglesias. 
 

- Escrito da Garda Civil, sección SEPRONA  de Ourense, remitindo denuncia por 
infracción a Lei 2/2016 do Solo de Galicia, consistente en realizar recheo sen licenza ou 
comunicación previa na parcela con referencia catastral 320070A00500020000YJ. A xunta de 
goberno  comunícalle que existe un expediente de reposición da legalidade en trámite respecto 
a díta actuación. 
 
 



     

- Escrito de ADIF ,con rexistro de entrada no concello 2465 de 2 de xuño de 2017, no 
que comunica a  deficiencia de sinalización no paso a nivel ubicado no p.k. 75/240 da líña 
férrea, no pasaxe denominado camiño das Pouzas, parroquia de Francelos. Acorda solicitar de 
ADIF que proceda á sinalización de dito punto nas mesmas condicións que no p.k. 75/580 , 
seguento o sentido de denominación dirección Vigo , no paraxe denominado camino da 
congostra, entendendose o presente acordo como autorización municipal para a realización da 
actuación, caso de ser precisa a mesma. 
 

- Escrito da Sociedad General de  Autores recordando ao concello as obrigas 
establecidas polo Regulamento de Espectáculos públicos e actividades recreativas no relativo á 
verificación municipal do cumprimento da lexislación de propiedade intelectual. A xunta de 
goberno acorda comunicar que o concello xa actúa nese sentido. 
 
 

- Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de 
Municipios e Provincias ( FEGAMP) para a integración das bibliotecas públicas 
municipais no catálogo colectivo da rede de bibliotecas públicas de Galicia. 
 
 

Visto o Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de 
Municipios e Provincias ( FEGAMP) para a integración das bibliotecas públicas municipais no 
catálogo colectivo da rede de bibliotecas públicas de Galicia. 
 
 

A Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia manifesta  a adhesión formal e 
expresa a todas e cada unha das cláusulas do   Convenio de colaboración entre a Xunta de 
Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias ( FEGAMP) para a integración das 
bibliotecas públicas municipais no catálogo colectivo da rede de bibliotecas públicas de Galicia, 
asumindo as súas obrigas e compromisos e con suxeición plena a todas elas. 
 
 

 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
 APROBACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO 
 

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes procede a aprobar a 
Normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a provisión temporal 
de postos de traballos no Concello de Ribadavia. 
 Prazo de presentación de solicitudes: 20 dias naturais seguintes contados dende a 
publicación desta normativa no BOP e poderanse formular perante o Rexistro Xeral do 
Concello de Ribadavia. 
As solicitudes presentaranse de conformidade co disposto nas Bases no Rexistro Xeral do Concello.  
 Bases da Convocatoria:Poderán ser consultadas no taboleiro de anuncios da Casa do 
Concello, en horario de oficina, durante o prazo de presentación de solicitude e na páxina web do 
concello. 
 Prazas ofertadas: As previstas nas bases da convocatoria. 
 
 



     

APROBACIÓN DE BASES DE SELECCIÓN DE OPERARIO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 
    

Considerando que as funcións do posto son imprescindibles para o normal funcionamento 
das instalacións deportivas do concello e que a promoción do deporte e instalacións deportivas 
constitúe unha competencia municipal  das máis relevantes dado que contribúe a formación da 
xuventude e a ofertar alternativas de ocio saúdables. Visto  o expediente tramitado. 

 
 No expediente constan os seguintes elementos: 

 
1. Bases de selección asinadas polo Alcalde en data de  12  de xuño de 2017 

 
2. Informe de intervención de data 12  de xuño de 2017. 

 
3. Informe xurídico de data  12 de xuño de 2017. 

 
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 un posto de operario de instalacións deportivas. 
 
APROBACION DAS BASES PARA A CONCESION DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR DO 
CONCELLO DE RIBADAVIA. CURSO 2017/2018. 
 
 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, presta aprobación as bases para a 
concesión de axudas para material escolar do Concello de Ribadavia, Curso escolar 2017-
2018 e que de seguido transcríbense: 
 

BASES DAS AXUDAS de MATERIAL ESCOLAR para educación infantil do 
concello de ribadavia  (CURSO 2017/2018) 
 
A. Requisitos 
 
- Que os ingresos totais da unidade familiar non superen os 1.198€. 
- Estar empadroado/a no Concello de Ribadavia na data de convocatoria da subvención. 
- Ser alumno/a de Educación Infantil en calquera dos centros educativos pertencentes Concello 

de Ribadavia. 
- Aportar a factura de compra do material con firma e selo de pagado. 
 
B. Documentación a presentar 
 
- Certificado de matricula do centro escolar para o curso 2017-2018 do/a alumno/a. 
- Fotocopia do libro de familia e DNI dun/unha  dos proxenitores ou tutor/a legal. 
- Certificado de convivencia da unidade familiar. 
- Fotocopia compulsada e completa da declaración da renda referida ó exercicio 2016. En caso 

de non estar obrigados a facela ou de non presentala voluntariamente, deberá presentar un 
certificado negativo de Facenda. 

- No caso de traballar, deberán presentar fotocopia da última nómina ou documento que   
acredite os ingresos familiares. Así mesmo presentarán certificado doutras axudas que 
perciban doutros organismos ou entidades (RISGA, Axuda a Integración do Menor, 



     

pensións non contributivas, prestación por fillo/a cargo...ou pensión de orfandade, 
xubilación, viuvez...). 

- Se a situación é de desemprego, deberán presentar tarxeta do INEM e certificado de estar 
percibindo ou non prestación económica. 

-  Factura de compra do material con firma e selo de pagado. 
- Nº de Conta IBAN, onde ingresar o importe da axuda concedida, de ser o caso. 
 
C. Baremo 
  Nenos/as de 3 a 6 anos -Educación Infantil-:   

 
*Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) é un índice empregado en 
España como referencia  
para a concesión de axudas, becas, subvencións, subsidio de desemprego entre outros. 

 
D.- Contía das Axudas: 
 

O Departamento de Servicios Sociais informará o expediente de concesión da axuda, 
mediante un Informe Social, baseándose no apartado de C. Baremo. 
 

As solicitudes serán resoltas pola Xunta de Goberno Local, tendo en conta os criterios 
económicos dos baremos anteriores. 
  
E.- O prazo:  
O prazo de presentación das solicitudes será dende o 12 de setembro ó 5 de outubro de 2017. 
 
F-. Lugar de presentación:  

A presentación de solicitudes levarase a cabo no Dpto. de Servizos Sociais do Concello 
de Ribadavia. 
 

As referidas bases deberán expoñerse ao público mediante anuncio no taboleiro de 
anuncios do Concello". 
 

SOLICITUDE DE SUBVENCIONS.- 
 

 “A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aproba-la memoria 
denominada “Peon de Apoio o Servizo de Limpeza Viaria, mantemento e servicios 
múltiples", ó obxecto de solicita-la correspondente subvención o abeiro da Orde do 9 de 
maio de 2017, da Consellería de Economia, Emprego e Industria, pola que se establecen as 
bases que regulan a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a 
contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social preceptoras de 
Risga”.  

 
INGRESOS AXUDA 

1º Ingresos da unidade familiar de ata 1,50 do IPREM* (798€) 130€  

2º Ingresos da unidade familiar de ata 2,25 do IPREM (1.198€) 100€  



     

 
Convenio de colaboración do concello de Ribadavia e Cáritas Arciprestal do Ribeiro, 
para a atención o transeúnte. 
  

Visto o Convenio de colaboración do concello de Ribadavia e Cáritas Arciprestal do 
Ribeiro, para a atención o transeúnte. 
 

A xunta de goberno local, por unanimidade acorda aprobar o  Convenio de 
colaboración do concello de Ribadavia e Cáritas Arciprestal do Ribeiro, para a atención o 
transeúnte. E autorizar o gasto por importe de 700 euros. 
 
 
Contrato de subministro de camión por procedemento negociado con publicidade. 
 
A proposta de alcaldía, vista a documentación obrante no expediente( prego de prescripcións 
técnicas particulares, prego de cláusulas administrativas particulares, informe de 
intervención e informe de secretaria), de conformidade co establecido no artigo 110 do 
TRLCSP , en exercicio de competencia delegada por decreto de alcaldía de 15 de xuño de 
2015, a Xunta de Goberno Local acorda: 
 

PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratación da subministración dun camión 
basculante con grúa pinza mediante procedemento negociado con publicidade, convocando a 
súa licitación. 

SEGUNDO.- autorizar , en contia de 45.000 euros, IVE engadido, o gasto que para 
este concello representa a contratación referenciada, con cargo ao orzamento municipal           
deste concello para o exercicio vixente. 

TERCEIRO.-  Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de 
prescripcións técnicas que rexerán o contrato de subministración de camión basculante con 
grúa pinza por procedemento negociado sen publicidade. 

CUARTO.-Publicar no Boletión Oficial da Provincia de Ourense e no Perfil do 
Contratante anuncio de licitación para que durante o prazo de dez días os interesados poidan 
presentar solicitudes de participación. 
 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non se producen. 
 
  
 E sendo as  dez horas e cincoenta e quince  minutos  da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a 
sesión, estendéndose a presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 
 
 
                  ALCALDE                                                       SECRETARIO 
 
 
                      DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 


