
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 11 DE MARZO DE 2019.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día once  de marzo  de dous mil 
dezanove; as dez       horas  e  vinte e oito     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. 

 
 
Está presente o Secretario do concello,  don Francisco Fernández Castro. 
 
Está presente o Interventor 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 sete de marzo  do dous mil dezanove (ordinaria). 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 
Non  houbo. 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 
 

DEVOLUCION DE TAXA 
 
 Visto o escrito de Don Gabriel Cuiñas Arias, no que solicita a devolución da 
taxa aboada en concepto de 1º trimestre (93,75 euros) no Conservatorio de Música, 
debido a traslado de centro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda 
acceder o solicitado. Que se proceda a devolver as taxas aboadas para o curso 2018-19. 
Que se dé traslado do presente acordo o interesado e os servicios de Intervención de 
Tesoureria. 
 
 
-Escrito de don Secundino Covelo González,en representación de Tesis Galicia S.l., con 
rexistro de entrada no concello 568 de 6 de febrero de 2019 no que solicita: 
 
“ Que se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se tenga por interpuesto 
en tiempo y forma Recurso de Reposición contra la resolución de adjudicación del “ 
Contrato menor de subministro de materiais e productos de limpeza para as instalacións 
deportivas dependentes do Consello Municipal de Deportes” dictada por el acta de la 
mesa de contratación con fecha de 9 de enero de 2019 y que en su día se dicte 
resolución por la que se proceda a actuar en anulación de la misma” 



 
 
 
Visto o informe emitido polo director do Servizo municipal de Deportes de data 11 de 
febreiro de 2019 , que incorpórase como motivación ao presente acordo aos efectos 
previstos no artigo 88.6 da Lei de Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas e do cal dárase traslado ao interesado. 
 
Considerado que se ten respectado o establecido no artigo 118 da Lei de Contratos do 
Sector Público. 
 
A xunta de goberno local acorda: 
 
-Desestimar o recurso de reposición interposto por don Secundino Covelo González en 
representación de Tesis Galicia contra o acordo de adxudicación do contrato menor de 
subministro de materiais e productos de limpeza para as instalacións deportivas 
dependentes do consello municipal de Deportesl 
 
-Notificar o presente acordo ao interesado con réxime de recursos. 
 
 

 
4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
  
A xunta de goberno local toma coñecemento dos seguintes: 
 
-Escrito da Dirección  Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de data 7.03.2019, 
en contestación á consulta formulada polo concello , na que se fixa como criterio 
interpretativo da Dirección Xeral que: 
 A disposición transitoria terceira da Lei 2/2016 do Solo de Galicia se refire a construcción 
que se tivese executado ao abeiro de licenza antes da entrada en vigor da Lei 2/2016 do 
Solo de Galicia. 
 A edificación existente do artigo 40 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia entendese aquela 
que estívese rematada o 25 de maio de 1975,podendose acreditar por calquera medio 
admisible en dereito. 
Unha adega na que se realizan visitas turísticas guiadas encaixaría no suposto previsto no 
artigo 35 o) da LSG como turismo potenciador do medio en canto establecemento na 
modalidade de enoturismo. 
 
-Escrito da Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio climático da Consellería de 
Medio Ambiente , Territorio e Vivenda, indicando a canle para solicitar a cesión dos 
sonómetros. 
-Escrito da Deputación Provincial , con rexistro de entrada no concello de 8 de marzo de 
2019, asunto : adhesión ao Plan Provincial de Formación 2019. 
 
A xunta de goberno local acorda adherirse ao Plan Provincial de Formación 2019 da 
Deputación Provincial de Ourense. 
 
 
 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 



 
 
 
 

 
Solicitude de subvención 

 

Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para 

a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións 

sen fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao  financiamento de gastos 

correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de 

artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2019  

 

 

Vista a Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras 

para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións 

sen fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao  financiamento de gastos 

correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes 

escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2019  a xunta de 

Goberno acorda: 

-Acollerse á devandita orde , aceptación as condicións e requisitos establecidos na 

mesma , e solicitar unha axuda para a actividade  de UKP day ,  importe total da 

actividade , IVE engadido de 10.800 euros, subvención solicitada 4.300 euros, IVE 

engadido, asumindo compromiso de financiar o importe da actividade que non resulte 

subvencionado.  

 

 

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


