
     

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA  27  DE NOVEMBRO DE 2017.- 

 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día vintesete de novembro de dous mil 
dezasete; as once horas e trinta 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 
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  vinte de novembro do dous mil dezasete (ordinaria). 

 
2.- OBRAS MAIORES.- 

 
 Non houbo.- 
 

3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 

 DEVOLUCION DE AVAL.- 
 
Visto o escrito presentado por Don Avelino Armada Seoane de data 15 de 

novembro de 2017, para continuar coa tramitación da devolución de aval respecto 
de obra en O Seixo nº2 , As Chavolas RIB/C/57.2/17,  no que indica que “ a arqueta 
que se observa no camiño, son as chaves de paso da traída da auga, que estaban 
pegadas o cerre vello. E que debido á retirada do cerre nese punto de case 57 
centímetros , foi mais visible a arqueta” . 

 
Consta informe da arquitecta municipal de data 21.11.2017.  no que se 

conclúe:” infórmase desfavorablemente a devolución do aval, deberá o promotor 
baixar a cota do pavimento do camiño, na zona da rampla de acceso a súa parcela”. 
O citado informe incorpórase como motivación ao presente acordo e copia do 
mesmo dárase traslado ao interesado. 
 



     

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

1.- Non acceder á devolución do aval,  ata que o promotor baixe a cota do pavimento do 
camiño, na zona da rampla de acceso a súa parcela. 
2.- Que se de traslado do presente acordo o interesado con réxime de recursos. 
 
 
 
Escrito de dona Manuela Míguelez Gómez no que solicita “ se lle de contestación as 
solicitudes presentadas e para non ser discriminada en relación a outros praceiros, a quen se 
lles autorizou a ampliación do posto, se lle  outorgue a concesión do posto contiguo ó que 
ten actualmente en explotación”. A xunta de goberno acorda comunicarlle que no Boletín 
Oficial da Provincia de data 25 de novembro de 2017, número 271 , se publica a apertura 
do prazo para presentar ofertas para optar a adxudicación dos postos vacantes da Praza de 
Abastos de Ribadavia, aos que calquera persoa interesada pode concurrir. 
 
Escrito de don César Manuel Fernández Gil  no que expón que ,tras ter coñecemento das 
goteiras existentes no auditorio da casa da cultura, que o venres 24 de novembro impediron 
o ensaio da Banda A Lira de Ribadavia ; solicita do goberno municipal , que se proceda de 
inmediato a arranxar estas goteiras para evitar que poida desprenderse o falso teito  ou que 
se produzan desperfectos no escenario do auditorio. A xunta de goberno acorda 
comunicarlle que ditas deficiencias foron reparadas o propio día 24 de novembro, venres, 
polos GES de Rivadavia, quedando o problema totalmente solucionado esa mesma noite, 
como a maña seguinte procedeuse a comprobar polos propios GES. 
 
 
Escrito de don Brais Fidalgo Martínez , voceiro de RBC no que  en relación á aprobación 
pola xunta de goberno local o día 6 de novembro, do prego de cláusulas administrativas 
particulares para a adxudicación dos postos da Praza de abastos, solicita: 
“1 Que se aumente a oferta pública en número de postos aos que se pode optar, e aís se 
oferten públicamente os postos número 10,14,16 e 15 da parte superior da praza, xa que na 
práctica estes postos venceron o seu contrato a través do incumprimento do contrato por 
parte do particular que o vincula con este concello, polo que deben pasar inmediatamente a 
mans municipais” 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que a persoa que é titular dunha concesión 
demanial , somentes pode ser privada da mesma, cando incorra nalgún dos supostos 
determinantes da extinción da mesma, previa tramitación do legalmente esixido expediente, 
con carácter contradictorio, con trámite de audiencia ao interesado, en ningún caso de forma 
automática, de plano, sen tramitar expediente e conceder a posibilidade de alegar e de 
recurrir ao titular. 
“2 Que no prego de bases de adxudicación , se introduza un apartado que reserve algúns 
postos para que poidan optar os praceiros/as xa establecidos no mercado municipal que 
queira ampliar os seus postos nun máximo de un posto más por praceiro.” 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que: 
Consonte a legalidade vixente, na adxudicación dunha concesión demanial, como en xeral 
en calquera contratación administrativa,  todas as persoas interesadas deben concorrer 
nunhas condicións de absoluta igualdade, o feito de prever unha reserva de algúns dos 



     

postos ofertados aos praceiros xa instalados, de maneira que o resto dos interesados non 
pudieran optar aos mesmos, vulnera frontalmente a rigurosa condición de igualdade que a 
administración ten a obriga de garantir aos interesados para que non se produza ningún tipo 
de trato discriminatorio.  
“3 Que o prazo para solicitudes desde a publicación deste prego  no BOP da provincia sexa 
reducido á 15 días hábiles ou 20 días naturais. Que se lle dea difusión por todos os medios 
disponibles a esta oferta co obxectivo de garantir que a poboación sexa informada desta 
oferta.  
A xunta de goberno acorda comunicarlle que o prazo fixado para presentar proposicións é o 
legalmente estabelecido non sendo susceptible de disminución. Así artigo 96.3 da Lei de 
Patrimonio das Administracións Públicas” A iniciación de oficio realizarase mediante 
convocatoria aprobada polo órgano competente, que se publicará no BOE, ou no da 
Comunidade autónoma, ou provincia, según cal sea a administración actuante, sen prexuízo 
da posibilidade de utilizar outros medios de difusión. Os interesados disporán dun prazo de 
trinta días para presentar as correspondentes peticións” Asemade as bases se publicaron na 
páxina web do concello o mesmo día da súa aprobación. 
“ 4 Que se cumpra o procedemento análogo ao percorrido na adxudicación pública no local 
municipal da Alameda. No cal os grupos da oposición puidemos participar , ao contrario 
que neste no que se nos impón unhas bases sen lugar a aportar ou opinar.” 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que a Disposición Adicional Segunda do Texto 
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público atribúe  a competencia para a aprobación 
das bases e a tramitación do procedemento á alcaldía, atopandose delegada en xunta de 
goberno local. 
 
“ 5 Que se convoque con urxencia a Mesa Local de Comercio , na cal está presente o tecido 
asociativo do comercio local, e que comencen a formar parte da Mesa un representante de 
todos os grupos municipais de Ribadavia.  Marcarase como mínimo, o obxectivo de 
actualizar a mellorar a Ordenanza Fiscal nº10 e a Ordenanza do mercado municipal de 
abastos, ordenanzas que son competencia do Pleno municipal. 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que a súa proposta será tida en consideración. 
 
 
-Visto o escrito de dona Marta Rodríguez Casares, con número de rexistro de entrada no 
concello 5444 de 13 de novembro de 2017,no que solicita licenza de venda ambulante,a 
xunta de goberno, vista a documentación presentada, e de acordo coa  Ordenanza sobre 
venda ambulante do Concello de Ribadavia,acorda conceder a licenza para venda 
ambulante , debendo axustarse, en todo caso, a Ordenanza fiscal reguladora da venda 
ambulante do concello de Ribadavia, publicada no BOP núm 272 de data 25.11.2008. 
 
Escrito de dona Marta Souto Caride , persoal laboral do concello de Ribadavia, que expón 
que o día 3.10.2017 consolidou o seu carto trienio e solicita que se lle recoñeza e se lle teña 
en conta a tódolos efectos ese carto trienio. 
 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que o concello primeiro ten que cumprir o acordo 
a que se chegou cos delegados sindicais, e unha vez cumprido dito acordo, esta solicitude se 
toma en consideración cara ao novo exercicio orzamentario. 
 



     

 
Escrito de don Guillermo Treinta Gomez, persoal laboral  do concello de Ribadavia, que 
expón que o día 1.10.2017 consolidou o seu carto trienio e solicita que se lle recoñeza e se 
lle teña en conta a tódolos efectos ese carto trienio. 
 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que o concello primeiro ten que cumprir o acordo 
a que se chegou cos delegados sindicais, e unha vez cumprido dito acordo, esta solicitude se 
toma en consideración cara ao novo exercicio orzamentario. 
 

Escrito de dona Laura Rodríguez González, persoal laboral do concello de 
Ribadavia, , que expón que o día 1.10.2017 consolidou o seu sétimo trienio e 
solicita que se lle recoñeza e se lle teña en conta a tódolos efectos ese carto trienio. 

 
 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que o concello primeiro ten que cumprir o acordo 
a que se chegou cos delegados sindicais, e unha vez cumprido dito acordo, esta solicitude se 
toma en consideración cara ao novo exercicio orzamentario. 
 
 
Escrito de don Antonio Fernández Fernández, en representación de Carpintería Antonio 
Fernández SL ,con número de rexistro de entrada no concello 5573 de 22 de novembro de 
2017, interponiendo recurso de reposición contra Resolución do concello de  data de 26 de 
setembro de 2017 coas cartas de pago con número de referencia  0000335606 37 e 
0000376900 41 correspondentes ao concepto “ tasa por ocupación subsolo terreos de uso 
público” 
 
Considerando que a acta notarial de presenza aportada acredita únicamente que o día 31 de 
outubro de 2017 ás doce horas e media o contenedor atópabase dentro do recinto da 
empresa. 
 
Visto o artigo 77.5 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas:” os documentos formalizados polos funcionarios aos que se 
recoñece a condición de autoridade e nos, que observándose os requisitos legais 
correspondentes se recollan os feitos constatados por aquellos farán proba de éstos salvo 
que se acredite o contrario” 
 
Visto o artigo 7 da Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade:” no exercicio das súas 
funcións, os membros das Forzas e Corpos de Seguridade terán a todos os efectos legais o 
carácter de axentes da autoridade” 
 
Visto o informe emitido polo Xefe da Policía Local de data 29 de setembro de 2017, que 
incorporase como motivación ao presente acordo, aos efectos previstos no artigo 88.6 da 
LPACAP e copia do cal dárase traslado ao interesado. 
 
A xunta de goberno por unanimidade acorda: 
-Desestimar o recurso de reposición interposto por don Antonio Fernández Fernández 
contra Resolucións do concello de data 26 de setembro de 2017, coas cartas de pago con 



     

número de referencia  0000335606 37 e 0000376900 41 correspondentes ao concepto “ tasa 
por ocupación subsolo terreos de uso público” 
 
 
-Escrito con número de rexistro de entrada no concello 5572 de 22 de novembro de 2017 da 
representación dos comerciantes da Venda ambulante  manifestando os desacordos cos 
cambios de ubicación da Feira. 
 
      
 

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 

A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos seguintes: 
 
Escrito do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar comunicando a 2ª liquidación 
do 2017 –Réxime de cofinanciamento para as Escolas Infantís xestionadas a través do Consorcio 
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. 

 
 

Vista a cédula de emplazamento do Xulgado de 1ª instancia e instrucción nº1 de Ribadavia , 
relativa ao Procedemento Ordinario 0195/2017 , sobre acción declarativa de dominio , 
demandante don Francisco Meiriño Iglesias, demandado concello de Ribadavia ,a xunta de 
goberno local acorda personarse no procedemento ordinario 195/2017 en defensa dos intereses 
municipais e nomear como letrado a don Angel Pazos Huete e como procurador a don José  
Merens Ribao. 

 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 

 
APROBACION DE CONTA XUSTIFICATIVA DE GASTOS DE MANTEMENTO DO 
G.E.S.- 

 
“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, presta aprobación a conta xustificativa da 
subvención concedida a esta entidade ao abeiro do Convenio de colaboración entre a Xunta 
de Galicia, a Fegamp e as Deputacións Provinciais en materia de emerxencias e prevención e 
defensa contra incendios forestais, para a creación e implantación dos Grupos de 
Emerxencias Supramunicipais, co teor que consta no expediente.” 

 
APROBACION DE CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCION CONCEDIDA POLA 
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA 
PARA A ESCOLA DE MUSICA.- 

 
 “A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, presta aprobación a conta 
xustificativa da subvención concedida a esta entidade para a escola de música 
municipal ao abeiro da Orde do 19 de maio de 2017 pola que se convocan axudas 



     

dirixidas a escolas de música non dependentes da Conselleria, co teor que consta 
no expediente.” 

 
 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION AS OBRAS E SERVICIOS MUNICIPAIS 
2018.- 

 
 Vistas as Bases do Plan Provincial de Cooperación as Obras e Servicios 
Municipais 2018, a Xunta de Goberno Local, en exercicio de competencia delegada 
por Decreto de Alcaldía de data 15 de xuño de 2015, por unanimidade dos asistentes 
adopta os seguintes acordos: 
 

1º.- Solicitar a inclusion no Plan Provincial como obra principal a denominada 
"CONSTRUCCION DE CAMPO DE HERBA ARTIFICIAL NO XESTAL. OBRA 
PLURIANUAL. ANUALIDADE 2018", por importe de 48.000 euros. 
 
2º.- Solicitar a inclusión no Plan Provincial como obra adicional a denominada 
"ACONDICIONAMENTO ENTORNO IGREXA DE SAN XES (RUA ALDEA), 
FRANCELOS", obra cun orzamento estimado de 48.000 euros. 
 
3º.- Dar traslado do presente acordo a Deputación Provincial de Ourense. 
 

XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº11/17.- 

 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación o Expediente de 
xeración de créditos nº11/17, por importe de 28.507,43 euros con cargo a compromisos firmes 
doutras Administracións Públicas para financiar gastos que pola natureza son competencia desta 
Administración Municipal”. 
CUALIFICACIÓN DEFINITIVA 

 
Visto o expediente a nome de dona Ruth Alvarez Valeiras García , DNI 34975525T en 
representación de Valeiras Dos SL, B 32326621 , relativo á subvención para actuacións no 13ª 
Convenio de Actuacións na Area de Rehabilitación do Casco    Histórico de Redondela , na obra 
sita na Praza Maior nº 6-2º de Ribadavia. 

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 Fomento  por importe de 1.110,55 
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. 

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



     

Non houbo.- 
  

E sendo as once horas e corenta e cinco minutos da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, 
estendéndose a presente, do cal, coma Secretario, certifico. 

 
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


