
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA  11  DE DECEMBRO DE 2017.- 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día once  de decembro de dous mil 
dezasete; as once  horas e vinte e cinco   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 María López Touza 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 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  catro  de decembro do dous mil dezasete (ordinaria). 

 
2.- OBRAS MAIORES.- 

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

 
 
Non hai. 
 
4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos seguintes: 
 
-Escrito da Delegación Provincial do Instituto Nacional de Estadística comunicando a 
cifra de poboación do Padrón municipal a 1 de xaneiro de 2017. 
 
 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
CUALIFICACIÓN DEFINITIVA 
 



 
 
Visto o expediente a nome de dona María Asunción  Touza Alonso , co DNI 76697161QG, relativo á 
subvención para actuacións no 13ª Convenio de Actuacións na Area de Rehabilitación do Casco    
Histórico de Redondela , na obra sita na rúa Santiago nº17/ Xerusalén nº8. 

A xunta de goberno local , tendo en conta o informe emitido dende a oficina de 
Rehabilitación do Casco Histórico de Ribadavia, por unanimidade. Acorda prestar 
aprobación á certificación fin de obra e a proposta de subvención a cargo do Ministerio 
de Vivenda por importe de 3.526,25  euros, xa que as obras foron executadas de acordo 
coa Ordenanza reguladora das actuacións de rehabilitación no ARI do Casco Histórico e 
o Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Fomento, IGVS e o Concello , 
remitindo o devandito expediente ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. 
 
PETICIÓN ÁS ADMINISTRACIÓNS CON COMPETENCIAS 
HIDROLÓXICAS DE REPARACIÓN DE DANOS 
 
A xunta de goberno acorda dirixir unha petición ás Administracións competentes en 
materia hidrolóxica solicitando axuda técnica e económica para reparar os danos 
causados polo desbordamento dos ríos Maquiáns e Avia ; danos dos que se está 
realizando unha valoración económica que se lle remitirá cando se dispoña da mesma. 

6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 

 
Non houbo.- 
  
E sendo as  once    horas e  trinta   minutos    da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, 
estendéndose a presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 
 
 
                  ALCALDE                                                       SECRETARIO 
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