
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 20  DE NOVEMBRO DE 2017.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día vinte de novembro de dous mil 
dezasete; as nove    horas e cincoenta  minutos da maña xuntanse 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,  Francisco Fernández Castro. 
Está presente o Interentor do Concello, D 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 trece de novembro  do dous mil dezasete (ordinaria). 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 

OUTORGAMENTO LICENCIA DE OBRAS RIB/C/45.2/17.-  
 
Visto o escrito presentado por Dona Olga Merzlenkova  en representación de Pazo 
Esposende SLU ,  onde solicita Licenza de Obras  para Obras Menores de Pintado e 
acabado de interiores , según memoria técnica redactada polo arquitecto don Manuel 
Lorenzo Lista colexiado do COAG nº 2953. 
 
Visto o artigo 142.2 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia:” Estarán suxeitos a licenza 
municipal, sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo coa 
lexislación sectorial aplicable, os seguintes actos: 
B) As intervencións en inmobles declarados bens de interese cultural ou catalogados 
polas súas singulares características ou valores culturais , históricos, artísticos, 
arquitectónicos ou paisaxísticos. 
 
Considerando que: 
 
-Con  data de 20 de xuño de 2017 presentase unha memoria técnica co título Obras 
Menores de Pintado e Acabados Interiores,   redactadado polo arquitecto don Manuel 
Lorenzo Lista. 
 
-Con data de 16 de novembro de 2017 achégase Resolución sobre actuación que afecta a 
un ben incluido no catálogo do patrimonio cultural de Galicia , en dita resolución 
acordase autorizar as actuacións solicitadas. 
 



 
 

 
 
Constando no expediente: 

  
- informe favorable da Arquitecto Municipal de data 17 de novembro de 2017. 

 
 -informe do Secretario municipal de data 17 de novembro de 2017. 
 

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

 
 Conceder licencia a Dona Olga Merzlenkova en representación de  Pazo Esposende 
SLU  para OBRAS MENORES DE PINTADO E ACABADO DE INTERIORES , según 
memoria técnica redactada polo arquitecto don Manuel Lorenzo Lista, colexiado do 
COAG nº2953. 
 
As actuacións autorizadas consisten en : 
 
-Nos teitos das habitacións , formación de falso teito de cartón-xeso formado por placa 
de 15 mm e estrutura de aceiro galvanizado .Totalmente rematado e listo para pintar ou 
decorar. 
-Vernizado de parquet madeira de solos. 
-Nos paramentos verticais , pintura plástica lisa mate color branco, sobre paramentos 
horizontais ou verticais,  lavable dúas mans, incluso man de imprimación de fondo, 
plastecido e man de acabado. 
-Modificación de tomas de auga fría/ quente nos lavabos dos baños,     con desmontaxe 
do existente, adaptación e montaxe para billas frontais novas. 
 
do interesado.  
 
Contía na que se orzan as obras:8.700 €. 

Situación e emprazamento das obras: Esposende nº 20, Ribadavia. Referencia catastral 
32070A021001570001UP 

Prazos: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de tres  (3) meses e o prazo de 
remate de doce  (12) meses, a contar dende o día seguinte ó de notificación da concesión 
da Licenza de Obras. 
Liquidación do ICIO: Tendo en conta que con data 20/06/2017, o interesado abonou en 
concepto de liquidación provisional do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras a 
contía de 226,2 euros, e visto orzamento estimado que figura no informe técnico e que 
ascende a 8.700 euros, non procede a práctica de liquidación complementaria. 
 
Respecto da seguridade e execución nos traballos: 

 
Adoptaranse as medidas mínimas de Seguridade e Saúde , recollidas na Ordenanza 
Laboral de Construcción e demais normativa aplicable. 
 
 



 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 
-Escrito de dona María Goretti Gómez Gómez, traballadora do concello, solicitando o 
permiso de lactancia acumulado , para ser disfrutado unha vez rematado  o permiso de 
maternidade, comprendendo dende o día 13 de decembro a 26 de decembro. A xunta de 
goberno local , visto o artigo 37.4 do  Real Decreto Lexislativo 2/2015 que aproba o  
Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores , acorda  conceder o permiso de 
lactancia acumulado a dona Maria Goretti Gómez Gómez dende o día 13 de decembro 
ata o 26 de decembro. 
 
 
-Escrito de don Eva María Freijido Veloso, traballadora do concello, no que expón:” 
Que con data de 9 de outubro de 2014 preséntase a través do rexistro de entrada no 
concello de Ribadavia solicitude de revisión de antigüedade de traballo e trienios 
correspondentes. 
Presentanse novas solicitudes a través do mencionado rexistro con datas 25 de 
novembro de 2015, 2 de febreiro de 2017 e 5 de xullo de 2017, sen obter resposta nin 
notificación ao respecto. 
 No caso concreto do persoal do Departamento de Servizos Sociais, todos os 
traballadores menos eu, comenzaron a percibir o primerio trienio en maio de 2013 e o 
segundo trienio en xullo de 2014. Esto implica que , a data de 31 de decembro de  2016 
correspondería a cantidade de 2598,88 € que tiña que  haber cobrado en concepto de 
antigüedade e que non percibín. ( E tendo en conta as datas en que comenzaron a 
percibilos os meus compañeiros, non a data real en que se cumpre cada trienio)” 
 
E solicita que: “ se concedan os atrasos non percibidos ata 31 decembro de 2016 polo 
concepto de antigüedade en igualdade de  condicións o persoal de Servizos Sociais” 
 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que: o acordo cos delegados sindicais respecto 
aos trienios é o vixente. 
 
-Escrito de dona Antonia Almuiña solicitando “ un nicho para depositar las cenizas de 
mis padres en el cementerio” . A xunta de goberno acorda comunicarlle que non cabe 
acceder ao solicitado, dado que o número de nichos disponibles é limitado e están 
adicados ao enterramento dos  cadáveres dos falecidos , non ao depósito das cinzas das 
persoas falecidas. 

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 

A xunta de goberno toma coñecemento dos seguintes escritos: 
 
-Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do Social,de 9 de novembro 
de 2017 desestimando o recurso de suplicacion interposto por don    Francisco Javier 
Pérez Martínez , contra a sentenza do xulgado do  social número catro de Ourense , en 
xuízo instado polo recorrente contra o Concello de Ribadavia, D Marcos Blanco Jorge e 
don Jose Ignacio Gómez Pérez, que a Sala confirma plenamente. 
 
-Decreto do Sr Delegado deputado de Facenda da Deputación Provincial declarando 
xustificada a subvención de “ Actividades feira do viño do Ribeiro” 



 
 
 
 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
 
Contrato de subministración por procedemento negociado sen publicidade de 
materiais e productos de limpeza destinado ás instalacións deportivas dependentes 
do Consello Municipal de Deportes 
 
 
Vista a proposta de apertura do procedemento para contrato de subministro de materiais 
e productos de limpeza destinado ás instalacións deportivas dependentes do Consello 
Municipal de Deportes e Informe de necesidade , asinado polo Director do Servizo 
Municipal de Deportes de data 17 de novembro de 2017. 
 
Visto o informe de secretaría de esta mesma data. 
 
A xunta de goberno local por unanimidade acorda: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratación , mediante procedemento negociado 
sen publicidade de materiais e productos de limpeza destinado ás instalacións deportivas 
dependentes do Consello Municipal de Deportes. 
 
SEGUNDO.- Autorizar , en contía de 3.500 euros, IVE engadido, o gasto que para este 
concello representa a contratación. 
TERCEIRO.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares e de 
prescripcións técnicas que rexerán o contrato. 
CUARTO.- Solicitar ofertas ás seguintes empresas: 
 
-Kifort SL 
-Darlim SL 
-Tesis SL. 
 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN 
REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
  
 E sendo as dez  horas      da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, estendéndose a 
presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 
 
 


