
     
 

 ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 26  DE DECEMBRO DE 2017.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día vinteseis 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 Maria López Touza e Don Javier Iglesias Sendín.-  

 
Está presente o Secretario do Concello, Don Francisco Gaspar Fernández Castro. 
 
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 dezaoito de decembro do dous mil dezasete (ordinaria). 
 

2.- OBRAS MAIORES.- 
 
OUTORGAMENTO LICENCIA DE OBRAS RIB/S/54/01.-  

 
Visto o escrito presentado por Dona María Concepción González González ,rexistro de 
entrada no concello 5860 de 13 de decembro de 2017,  onde solicita Licenza de Obras  
segundo “ Proxecto básico e de execución de reforzo puntual de forxado en edificación e 
ademais presentase Orzamento incluíndo obras de instalación de calefacción , reapertura do oco 
da   cociña e rasgar os do salón, substitución do azulexado en cociña, execución de instalacións 
, azulexado e pavimento en novo carto de baño, colocación de chanzo de pedra na porta de 
acceso, colocación de soleira de pedra nos ocos de plantas altas, colocación de pavimento de 
pedra en balcón e substitución de cano e baixante de pluviais por outros de cinc-titanio. 
 
Considerando que: 
 
-Con  número de rexistro de entrada 5860 de 13 de decembro de 2017 solícitase licenza de 
obras  achegando Proxecto básico e de execución de reforzo puntual de forxado en edificación 
redactado pola arquitecta técnica dona Patricia Armada Iglesias, colexiado nº312 do Colexio 
Oficial de Aparelladores,  Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de edificación de Ourense.  

 
Constando no expediente: 

 
 

- informe favorable da Arquitecto Municipal de data 21 de decembro de 2017. 
 
 -informe do Secretario municipal de data 21 de decembro de 2017. 
 



     
 

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda : 
 
 Conceder licencia a Dona María Concepción González González segundo Proxecto básico 
e de execución de reforzo puntual de forxado en edificación redactado pola arquitecta técnica 
dona Patricia Armada Iglesias, colexiado nº312 do Colexio Oficial de Aparelladores,  
Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de edificación de Ourense e  Orzamento incluíndo obras 
de instalación de calefacción , reapertura do oco da   cociña e rasgar os do salón, substitución 
do azulexado en cociña, execución de instalacións , azulexado e pavimento en novo carto de 
baño, colocación de chanzo de pedra na porta de acceso, colocación de soleira de pedra nos 
ocos de plantas altas, colocación de pavimento de pedra en balcón e substitución de cano e 
baixante de pluviais por outros de cinc-titanio. 
 
 
1.- Condicións xerais: 

 En todo caso é de ter en conta que as licencias outórganse a salvo o dereito de 
propiedade  e sen prexuízo de terceiros, polo que a Administración concedente non lle 
incumbe a acreditación da propiedade do solicitante, senón unicamente o acomodo á 
legalidade urbanística das obras ou actividades. Por outra banda, e segundo é xurisprudencia 
reiterada, a concesión da licenza levará implícito o condicionamento de acomodo da 
actividade á legalidade vixente e aplicable en cada caso, debendo acomodarse deste modo, 
non só os condicionamentos expresamente sinalados senón tamén ás normas de directa 
aplicación segundo a lexislación urbanística. 

A licenza concédese con independencia doutro tipo de Autorizacións 
administrativas que foran procedentes. 

.  
Unha vez rematadas as obras deberá obterse a licenza de primeira ocupación, so 

pena da posibilidade de incoación de expediente de reposición de legalidade urbanística. 
 En lugar ben visible da obra colocará un cartel no que figurarán os nomes dos técnicos 
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a 
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas 
e o número de expediente. Colocarase por seguridade un valo protector. 
 Penalización: O incumprimento das condicións fixadas dará lugar a apertura de 
expediente de protección da legalidade urbanística (artigo 152 e ss. da Lei 2/2016), sen 
prexuízo das sancións a que puidera haber lugar. 
 Caducidade: A caducidade será declarada pola Administración municipal logo do 
procedemento con audiencia do interesado.  
 
 2.-  Condicións particulares:   
Finalidade da actuación e uso ó que se destinara: Reforzo puntual de forxado en 
edificación. 
Contía na que se orzan as obras:10.515,30   €. 
Situación e emprazamento das obras: San Martiño 6. 
Nome ou razón social do promotor:Dª María Concepción González González. 
Clasificación urbanística: Solo Urbano Consolidado. 
Referencia Catastral: 0823119NG7802S 



     
 

Prazos: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis (6) meses e o prazo de 
remate de dezaoito (18) 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 13/12/2017, o interesado abonou 
en concepto de liquidación provisional do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras a 
contía de 273,40 euros, e visto orzamento estimado que figura no informe técnico e que 
ascende a 10.515,30  euros, prácticase liquidación complementaria polo Sr. Interventor aos 
efectos do imposto de construccións, por importe de  0 euros.. 

 
OUTRAS CONDICIONS.- 

 
-As obras axustaranse ao Proxecto básico e de execución de reforzo puntual de forxado 

en edificación e ao Orzamento presentado incluíndo obras de instalación de calefacción , 
reapertura do oco da   cociña e rasgar os do salón, substitución do azulexado en cociña, 
execución de instalacións , azulexado e pavimento en novo carto de baño, colocación de chanzo 
de pedra na porta de acceso, colocación de soleira de pedra nos ocos de plantas altas, 
colocación de pavimento de pedra en balcón e substitución de cano e baixante de pluviais por 
outros de cinc-titanio. 
 
 
RESPECTO DA SEGURIDADE NA EXECUCIÓN DOS TRABALLOS: 
Respecto da seguridade dos traballadores, adoptaranse as medidas mínimas de Seguridade e 
Saúde recollidas na normativa aplicable. Así    mesmo  tomaranse as medidas necesarias 
para garantir a seguridade    dos usuarios do vial público. Manterase en todo momento a 
limpeza do vial público. 
 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 

-Escrito de don Amando Martínez Deaño, en representación de AOPIL SL, empresa 
adxudicataria do contrato de MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO ÁS 
EXPLOTACIÓNS AGRARIAS, no que solicita a devolución do  aval por importe de 2.090,75 
euros depositado para garantir a correcta execución das obras. 
A xunta de goberno acorda solicitar informe á arquitecta municipal dona Begoña Arregui para 
constatar se ,a data de hoxe, a citada obra de Mellora de    camiños municipais de acceso ás 
explotacións agrarias atópase en bo estado . 
 

-Escrito de don Guillermo López Míguez en representación de Construcciones López  
Carballal , solicitando a devolución do imposto de construccións, instalacións e obras por 
importe de 7.587,23 euros , abonada correspondente á solicitude de licencia de obra para 
construcción de edificio para catro vivendas e sótano para garaxes na rúa San Lázaro 19, para a 
que se ten presentado renuncia. Visto o artigo 31 da Lei Xeral Tributaria “ A administración 
devolverá as cantidades que procedan de acordo ao previsto na normativa de cada tributo. Son 
devolucións derivadas da normativa de cada tributo as correspondentes a cantidades ingresadas 
ou soportadas debidamente como consecuencia da aplicación do tributo”, A xunta de goberno 
acorda proceder á devolución da cantidade ingresada en concepto de liquidación provisional do 



     
 

imposto de construccións, instalacións e obras por importe de 7.587,23 euros a Construcciones 
López Carballal. 
 

-Escrito de dona Beatriz Domínguez Cendón manifestando non estar de acordo cos 
trienios recoñecidos , dado que entende que lle corresponden oito trienios e adxuntando vida 
laboral.A xunta de goberno acorda recoñecerlle os oito trienios e, e de cara ao vindeiro 
orzamento efectuar o pago de forma  axeitada. 
 

-Escrito da Federación Provincial de empresarios de hostelería e turismo de Ourense 
solicitando que non se permita a realización de espectáculos e actividades recreativas en locais 
sen as debidas licencias administrativas. 
 
 

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
 A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos seguintes: 

-Escrito da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade achegando informe técnico 
elaborado pola Confederación Hidrográfica Miño Sil referente ao estudo da calidade das 
augas das captacións nas zonas afectadas polos incendios. 

 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 

 
XUSTIFICACION DO CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A 

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA 
E A FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS EN RELACION 
COS GASTOS DE LIMPEZA DOS CENTROS PUBLICOS INTEGRADOS.- 
 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes en relacion co 
asunto do epígrafe,  presta aprobacion a conta xustificativa da axuda outorgada para o 
financiamento dos gastos de limpeza do C.P.I. Tomás de Lemos, de acordo co seguinte teor: 
 

 1º.- Que os gastos ocasionados pola limpeza do citado CPI durante o ano 2017 
ascenderon, de acordo co sinalado en dita conta xustificativa, a un total de 22.723,52 € có 
seguinte desglose: 
 
 

Identificación do acredor 
Nº Factura ou 
documento 
equivalente 

Importe 
Data de 
emisión 

Data de 
Recoñecemen
to da obriga 

Fernández Devesa María José Nómina Xaneiro 495,76 30/01/17 30/01/17 
Fernández Devesa María José Nómina  

Febreiro 
695,76 27/02/17 27/02/17 

Fernández Devesa María José Nómina Marzo 695,76 30/03/17 30/03/17 
Fernández Devesa María José Nómina Abril 803,08 27/04/17 27/04/17 
Fernández Devesa María José Nómina Maio 495,76 29/05/17 29/05/17 
Fernández Devesa María José Nómina Xuño 495,76 28/06/17 28/06/17 



     
 

 
 

Identificación do acredor 
Nº Factura ou 
documento 
equivalente 

Importe 
Data de 
emisión 

Data de 
Recoñecement
o da obriga 

Gabián Mojón María Cristina Nómina Xaneiro 443,34 30/01/17 30/01/17 
Gabián Mojón María Cristina Nómina  

Febreiro 
477,16 27/02/17 27/02/17 

 
 

Identificación do acredor 
Nº Factura ou 
documento 
equivalente 

Importe 
Data de 
emisión 

Data de 
Recoñecemen
to da obriga 

Touza García Manuela Nómina Xaneiro 506,64 30/01/17 30/01/17 
Touza García Manuela Nómina  

Febreiro 
506,64 27/02/17 27/02/17 

Touza García Manuela Nómina Marzo 506,64 30/03/17 30/03/17 
Touza García Manuela Nómina Abril 506,64 27/04/17 27/04/17 
Touza García Manuela Nómina Maio 506,64 29/05/17 29/05/17 
Touza García Manuela Nómina Xuño 506,64 28/06/17 28/06/17 

 
 

Identificación do acredor 
Nº Factura ou 
documento 
equivalente 

Importe 
Data de 
emisión 

Data de 
Recoñecemen
to da obriga 

Vázquez Veiga Maria Carmen Nómina Xaneiro 482,52 30/01/17 30/01/17 
Vázquez Veiga Maria Carmen Nómina  

Febreiro 
682,52 27/02/17 27/02/17 

Vázquez Veiga Maria Carmen Nómina Marzo 682,52 30/03/17 30/03/17 
Vázquez Veiga Maria Carmen Nómina Abril 789,84 27/04/17 27/04/17 
Vázquez Veiga Maria Carmen Nómina Maio 482,52 29/05/17 29/05/17 
Vázquez Veiga Maria Carmen Nómina Xuño 482,52 28/06/17 28/06/17 

 
 

Identificación do acredor 
Nº Factura ou 
documento 
equivalente 

Importe 
Data de 
emisión 

Data de 
Recoñecemen
to da obriga 

Vázquez Padrón María Belén Nómina Xaneiro 482,52 30/01/17 30/01/17 
Vázquez Padrón María Belén Nómina  

Febreiro 
682,52 27/02/17 27/02/17 

Vázquez Padrón María Belén Nómina Marzo 561,19 30/03/17 30/03/17 
Vázquez Padrón María Belén Nómina Abril 644,67 27/04/17 27/04/17 
Vázquez Padrón María Belén Nómina Maio 482,52 29/05/17 29/05/17 
Vázquez Padrón María Belén Nómina Xuño 482,52 28/06/17 28/06/17 

 
 



     
 

Identificación do acredor 
Nº Factura ou 
documento 
equivalente 

Importe 
Data de 
emisión 

Data de 
Recoñecemen
to da obriga 

Juste Gulín Isabel Nómina Xaneiro 849,45 30/01/17 30/01/17 
Juste Gulín Isabel Nómina  

Febreiro 
686,72 27/02/17 27/02/17 

Juste Gulín Isabel Nómina Marzo 686,75 30/03/17 30/03/17 
Juste Gulín Isabel Nómina Abril 849,60 27/04/17 27/04/17 
Juste Gulín Isabel Nómina Maio 849,60 29/05/17 29/05/17 
Juste Gulín Isabel Nómina Xuño 1615,19 28/06/17 28/06/17 

 
 
 2º.- Que, a axuda outorgada foi destinada á finalidade de sufragar os gastos de 
limpeza do/s CPI, prevista no Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria e a Federación Galega de Municipios e Provincias 
correspondente ao presente ano. 
 

APROBACION DE CONTRATO.- 
 
“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, presta aprobación o Contrato de 

Servizos con Don Manuel García Valdeiras,  para a realización do servizo de asesoramento 
arqueológico para a Oficina de rehabilitación do casco histórico de Ribadavia para o ano 2018”. 

 
 
 

XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº16/17.- 
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación o 
Expediente de xeración de créditos nº16/17, por importe de 36.853,00 euros de suplemento 
de crédito de gastos de persoal  con cargo a baixas por anulación total ou parcial do Estado 
de gastos do     orzamento vixente”. 
 
 
 

6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN 
REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
  
 E sendo as once  horas e corenta minutos da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, 
estendéndose a presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 
 
 



     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


