
     
 

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

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día nove de outubro 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 Ricardo González  Amaro  e Don Javier Iglesias Sendín.-  

 
Está presente o Secretario do Concello, Don Francisco Gaspar Fernández Castro. 
Está presente o Interventor do Concello, Don Vicente Soto Rodriguez. 
 

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 dous de outubro  do dous mil dezasete (ordinaria). 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 

 
Non hai. 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 
-Escrito de don Brais Fidalgo Martínez, voceiro de Ribeiro en Común, solicitando visitar as 
obras do Castelo de Ribadavia; a Xunta de goberno acorda que , aínda que o dereito de acceso á 
información dos concelleiros non abrangue o acceso ás obras públicas en execución, pode 
acceder á obra, fora do horario de traballo, e acompañado pola Directora de Obra. 
 
-Escrito de don Brais Fidalgo Martínez, voceiro de Ribeiro en Común, solicitando copia do 
proxecto de Os Xardinillos. A xunta de goberno acorda, que dado que a consultoría redactora 
do proxecto     somentes remitiu un proxecto en papel , e o mesmo ten sido remitido a 
Patrimonio para tramitar a autorización sectorial; se ten solicitado unha nova copia do proxecto 
á consultoría e, tan pronto se reciba no concello ,  queda autorizado á acceder a dito 
proxecto.Asemade indicar que o proxecto é susceptible de modificacións; no período de tempo 
en que se atopou en dependencias municipais foi visionado por un concelleiro da oposición, e 
que o proxecto foi contratado pola Deputación Provincial, non  polo concello de Ribadavia,coa 
incidencia que dito dato ten en relación ao dereito de propiedade intelectual ,e que , o proxecto 
non ten sido aprobado polo concello. 

 
ACOMETIDAS DE AUGA PARA USO DOMÉSTICO.- 
 

1.- Visto o escrito presentado por Don Ahmad Begun Shabaz  solicitando 
acometida de auga na rúa San Martiño nº9,  1º 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 doméstico 
que será supervisada pola empresa concesionaria do servizo. 

 
E visto que en data de 4-10-2017 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. 

 
 
2.- Visto o escrito presentado por Don Jorge Souto Pérez , solicitando acometida de 

auga na rúa San Martiño nº9,3º 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 doméstico que será 
supervisada pola empresa concesionaria do servizo. 

 
E visto que en data de 18-9-2017 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. 

 
 
3.- Visto o escrito presentado por Don José Manuel Dabarca Cuiñas solicitando 

acometida de auga en Pouso,nº15 baixo Francelos  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 doméstico 
que será supervisada pola empresa concesionaria do servizo. 

 
E visto que en data de 2-10-2017 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. 

 
ACOMETIDAS DE AUGA PARA USO INDUSTRIAL.- 
 

1.- Visto o escrito presentado por Dona Marta Mojón Rodríguez   solicitando 
acometida de auga na rúa Carballiño 6 baixo, 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 28-8-2017 a interesada 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. 
-Escrito de dona María Isabel Quintáns Vázquez , con rexistro de entrada no concello de 12 
de abril de 2017,  solicita “ que se haga una rectificación en la información gráfica catastral 
de la finca 32070A014006270000YP en el sentido de que dichos caminos y patio son 
privados y pertenencen a la citada finca” A xunta de goberno acorda requerir á solicitante 



     
 

para que aporte o título de propiedade do terreo para su incorporación ao expediente con 
carácter previo á adopción de calquera decisión municipal ao respecto do solicitado. 
-Escrito de dona María Isabel Quintáns Vázquez, con rexistro de entrada no concello de 12 
de abril de 2017, no que  solicita “ que se haga una rectificación en la información gráfica 
catastral de la finca 32070A014005770000YX en el sentido de que dicho camino es privado 
y pertenence a la citada finca”  A xunta de goberno acorda requerir á solicitante para que 
aporte o título de propiedade do terreo para su incorporación ao expediente con carácter 
previo á adopción de calquera decisión municipal ao respecto do solicitado. 
 

  

 
4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
-Escrito del Defensor del Pueblo, sobre vertido incontrolado de residuos y rotura de 
infraestructura de depuración, promotor don Pablo Enrique Martínez Vázquez, número de 
expediente 15011670, la Junta de Gobierno Local acuerda comunicar que los depósitos 
irregulares de residuos y los problemas en la red de saneamiento se intentarán solventar de  
forma íntegra en el Plan Marco del presente año. En cuanto a “ si se ha adoptado 
formalmente la decisión de instalar una nueva depuradora y cuándo está previsto iniciar los 
trabajos”, la instalación de una nueva depuradora conlleva un coste económico inasumible 
en el momento actual para un ayuntamiento de 5.500 habitantes, en el presupuesto de la 
próxima anualidad se intentará incluir partida presupuestaria al efecto. 
 
-Notificación da Resolución de aprobación da 1ª liquidación de 2017 Réxime de 
cofinanciamento para as Escolas Infantís xestionadas a través do Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e Benestar. A xunta de goberno toma coñecemento. 
-Escrito da Axencia de Turismo de Galicia comunicando a inscripción no Rexistro de 
empresas e actividades turísticas de Galicia. 
 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
Resolución de recurso de reposición interposto contra a resolución da convocatoria de 
subvencións a entidades deportivas 2017  
 
Recurso de reposición interposto por dona  Olga Regueiro Dieguez , en representación 
do Ribeiro FC, con número de rexistro de entrada 4202 de 16 de agosto de 2017 . 
 
 
 
Con data de 18 de xullo de 2017  a Xunta de Goberno Local adoptou o seguinte acordo: 
 
 
 
 
 



     
 

“Convocatoria de subvencións a entidades deportivas 2017 
 
 
Vistos os informes emitidos polo Director do Servizo Municipal de Deportes , proponiendo 
admitir a alegación presentada por Irmandade Deportiva Sarmientos , e inadmitir a alegación 
presentada por Ribeiro Fútbol club e  e proposta de resolución definitiva , a xunta de goberno 
local , por unanimidade acorda: 
 
 Conceder as seguintes subvencións en base á convocatoria de subvencións a entidades 
deportivas 2017: 
 
Ribadavia atlético                                417,3 € 
I.D. Sarmientos                                     706,2 € 
Club Marusia Ribadavia                      1300,5 € 
Club Mizukami Karate                         834,6€ 
Asoc.Dep.Cultural Ribeiro                    898,8€ 
Escola Balonman Ribadavia                 1027,2 € 
Ribeiro Fútbol Club                                 1284€ 
Agrupación Deportivo Natural                 513,6€ 
 
A xustificación deberá realizarse ante o  concello de Ribadavia , tendo o beneficiario un mes de 
prazo  dende que se faga pública a resolución definitiva. Para o que deberá presentar a conta 
xustificativa, composta polos seguintes documentos: 
-Relación de gastos con identificación do acreedor, importe e data de emisión. 
-Factura xustificativa en orixinal ou duplicado ou copia cotexada do documento. No caso de 
gastos de arbitrase, achegarase certificación do colexio de árbitros. No caso de gastos de 
desprazamentos, deberase presentar documento asinado polo preceptor co VºBº do presidente , 
onde se reflictan nome, apelidos, e NIF do preceptor e o CIF da entidade ao prezo máximo de 
0,19 €/km. 
 
Acreditación dos medios de difusión onde aparezan os logos do concello de Ribadavia, e do 
Servizo Municipal de Deportes , tales como carteles, dípticos, páxina web e outros.” 
 
Dito acordo foi notificado con data de 1 de agosto de 2018 vía correo electrónico polo secretario do 
concello tal e como se admitía nas bases da convocatoria. 
 
 
Con número de rexistro de entrada  no concello 4202 de 16 de agosto de 2017 , dona Olga 
Regueiro Dieguez , en representación do Ribeiro FC interpón recurso de reposición contra 
dito acordo. 
 
 
Vista a Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das Administracións Públicas: 
 
Artigo 123.1 “ Os  actos administrativos que poñan fin á vía administrativa poderán ser 
recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou ou ser recorridos 
directamente ante o orde xurisdiccional contencioso administrativo” 



     
 

Artigo 124.1 “ O prazo para a interposición do recurso será dun mes se se trata dun acto 
expreso” 
 
 
Vistas as bases da convocatoria de subvencións a entidades deportivas para o ano 2017 : 
Documentación punto b 11) Certificado expedido pola respectiva federación galega , 
acreditando o número/ relación de equipos  nas distintas categorías en competición oficial así 
como o número de licenzas en cada categoría especificando masculino / feminino da entidade 
na tempada 2016/2017.. 
 
 
Visto o informe do Director do Servizo Municipal de Deportes no que se indica” Que sin 
menoscabo do informe dos servizos xurídicos do concello , técnicamente quedaría acreditada 
a promoción do deporte feminino, incrementando 1 punto a baremación da entidade Ribeiro 
FC, según o recollido nas bases da convocatoria, de terse en conta debera mudarse a 
baremación recollida na resolución definitiva aprobada en xunta de goberno local que 
afectaría a todolos beneficiarios. Adxunto nova baremación” 
 
Concedido trámite de audiencia aos interesados previsto no artigo 118.2 da Lei 39/2015 da 
Lei de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, sen que se 
formulasen alegacións. 
 
Visto o informe de secretaría de data 6 de setembro de 2017 no que se indica” o recurso 
interponse por persoa lexitimada en tempo e forma, en canto ao fondo do asunto procede á 
súa estimación” 
 
 
A xunta de goberno acorda conceder a subvención nas seguintes contías: 
 
 
Ribadavia atlético                                414,7 € 
I.D. Sarmientos                                     701,08€ 
Club Marusia Ribadavia                      1307,9 € 
Club Mizukami Karate                         829,4€ 
Asoc.Dep.Cultural Ribeiro                    893,2€ 
Escola Balonman Ribadavia                 1020,8 € 
Ribeiro Fútbol Club                                 1307,9€ 
Agrupación Deportivo Natural                 513,6€ 
 
 
A xustificación deberá realizarse ante o  concello de Ribadavia , tendo o beneficiario un 
mes de prazo  dende que se faga pública a resolución definitiva. Para o que deberá 
presentar a conta xustificativa, composta polos seguintes documentos: 
-Relación de gastos con identificación do acreedor, importe e data de emisión. 
-Factura xustificativa en orixinal ou duplicado ou copia cotexada do documento. No caso 
de gastos de arbitrase, achegarase certificación do colexio de árbitros. No caso de gastos 
de desprazamentos, deberase presentar documento asinado polo preceptor co VºBº do 



     
 

presidente , onde se reflictan nome, apelidos, e NIF do preceptor e o CIF da entidade ao 
prezo máximo de 0,19 €/km. 
 
Acreditación dos medios de difusión onde aparezan os logos do concello de Ribadavia, e 
do Servizo Municipal de Deportes , tales como carteles, dípticos, páxina web e outros.” 

 
 
 
 
XUSTIFICACION DA SUBVENCION CONCEDIDA PARA A PROMOCION DO USO DA 

LINGUA GALEGA.-  
 
O abeiro da Orde do 6 de Abril de 2017, da Conselleria de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, pola que se regula a concesión de subvencións ás entidades locais 
de Galicia para a promoción do uso da lingua galega,  a Xunta de Goberno Local,  por 
unanimidade dos asistentes, acorda: 

 
1º.- Prestar aprobación a conta xustificativa da devandita subvención que se adxunta 

o presente acordo. 
2º.- Que se cumpriu a finalidade da subvención e toma de razón en contabilidade. 
3º.- Que non se recibiron outros ingresos ou subvencións que financiasen a 

actividade subvencionada. 
 

XUSTIFICACION SUBVENCION CONCEDIDA POLA CONSELLERIA DE TRABALLO PARA 
ENTIDADES DE ACCION VOLUNTARIA E ENTIDADES LOCAIS ENMARCADAS NO PROGRAMA 
SERVICIO DE VOLUNTARIADO XUVENIL.- 

 
O abeiro da Orde do 15 de maio de 2017, polo que se regulan as bases que rexerán as 

subvencións dirixidas a entidades de accion voluntaria e entidades locais enmarcadas no 
programa servizo de voluntariado xuvenil,  a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade dos 
asistentes, acorda: 

 
1º.- Prestar aprobación a conta xustificativa da devandita subvención que se adxunta 

o presente acordo. 
2º.- Que se cumpriu a finalidade para a cál foi concebida a subvención. 
3º.- Que se realizaron as actividades que se describen na memoria que se achega. 
4º.- Que esta entidade non ten solicitado, aprobado, concedido nin pendente de 

resolución outras subvencións ou ingresos para a mesma finalidade. 
 
 
 
Solicitude de subvención 
 
Vista a Orde do 11 de setembro de 2017 pola que se convocan subvencións no ámbito de 
colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e 
desenvolvemento local para o exercicio 2017. A xunta de goberno local, por unanimidade, 
acorda: 
 



     
 

-Aprobar a contratación e/ ou prórroga da contratación de un axente de emprego e 
desenvolvemento local ( AEDL). 
 
-Que segundo consta nos documentos e antecedentes que figuran nesta secretaría ao meu 
cargo, resulta que en relación coa subvención solicitada existe crédito suficiente para 
financiar as partidas orzamentarias que non son financiadas pola consellería. 
 
-En relación co cálculo da subvención que se solicita, o convenio colectivo de aplicación aos 
AEDL por quen solicita subvención é o seguinte: Convenio  Colectivo do Concello de 
Ribadavia , publicado no BOE/ DOG nº 51 do 174/2008 , e que conforme este o salario que 
se lles aboará ao traballador é , en importe mensual, o  da seguinte táboa( táboa salarial 
vixente no momento da solicitude): 
 
Apelidos e nome do AEDL  Martínez Arias, José Iván 
 
 
Titulación académica                  Licenciado ADE 
 
Salario bruto mensual                     1327.11 
 
Grupo de cotización                       1 
 
CNAE 2009                                    84.11 
 
Cotización empresarial á  
SS mensual                                    426 
 
Total salario SS mensual                1753.11 
 
 
Custo bruto anual                                21037.32 
 
 
Subvención solicitada                   7363.02 

. 
 
 
XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº7/17.- 

 
“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación o 

Expediente de xeración de créditos nº7/17, por importe de 22.731,04 euros con cargo a 
compromisos firmes doutras Administracións Públicas( Consellería de Medio Rural) para 
financiar gastos que pola natureza son competencia desta Administración Municipal”. 
 

 
 
 



     
 

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. 
 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



     
 

 


