
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2019.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día dezaseis  de abril   de dous mil 
dezanove; as  dez        horas  e   corenta 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:   Dona María López Touza., Don Javier Iglesias Sendín, Don Ricardo 
González Amaro 

 
 
Está presente o Secretario do concello,  don Francisco 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 nove  de abril do dous mil dezanove (ordinaria). 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 
Outorgamento licenza de obras 2018/2017 RIB / N/147.3/17 
 
 Visto o escrito presentado por Don Pablo Villuendas de Celis en representación 
de Termas Prexigueiro SL   ,  onde solicita Licenza de Obras para“ MODIFICADO DO 
PROXECTO BÁSICO E PROXECTO DE EXECUCIÓN PARA REMATE E USO DA 
PLANTA PRIMEIRA COMO RESTAURANTE E PARA A AMPLIACIÓN DA 
PLANTA BAIXA  DA EDIFICACIÓN EXISTENTE DENOMINADA BALNEARIO DE 
PREXIGUEIRO ”  redactado polo arquitecto   don Manuel Barreira López , visado con data 
de 16 de xullo de 2018   e “ ANEXO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS PARA  O 
CUMPRIMENTO DAS PROVIDENCIAS MUNICIPAIS DE 08/08/2018 E DE 
22/03/2019” redactado polo mesmo arquitecto e visado de 1 de abril de 2019. 

   
 Consta no expediente: 
  

“ MODIFICADO DO PROXECTO BÁSICO E PROXECTO DE EXECUCIÓN PARA 
REMATE E USO DA PLANTA PRIMEIRA COMO RESTAURANTE E PARA A 
AMPLIACIÓN DA PLANTA BAIXA  DA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
DENOMINADA BALNEARIO DE PREXIGUEIRO ”  redactado polo arquitecto   don 
Manuel Barreira López , visado con data de 16 de xullo de 2018   e “ ANEXO DE 
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS PARA  O CUMPRIMENTO DAS 
PROVIDENCIAS MUNICIPAIS DE 08/08/2018 E DE 22/03/2019” redactado polo mesmo 
arquitecto e visado de 1 de abril de 2019;” PROXECTO DE REFORMA E  AMPLIACIÓN 



 
 
DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDADE” e “ PROXECTO DE INSTALACIÓN 
RECEPTORA DE GLP” , redactados polo enxeñeiro técnico industrial D Manuel García 
Alvarez. 

 
  
-Informe favorable da señora  Arquitecta Municipal dona Mercedes Alvarez López   de 
data 12 de abril  de 2019. 
 
-Informe do Secretario municipal de data 15 de abril   de 2019. 
 

 A Xunta de Goberno Local, acorda : 
 
 Conceder licenza de obras   a  Don Pablo Villuendas de Celis en representación de 
Termas Prexigueiro SL    para“ MODIFICADO DO PROXECTO BÁSICO E 
PROXECTO DE EXECUCIÓN PARA REMATE E USO DA PLANTA PRIMEIRA 
COMO RESTAURANTE E PARA A AMPLIACIÓN DA PLANTA BAIXA  DA 
EDIFICACIÓN EXISTENTE DENOMINADA BALNEARIO DE PREXIGUEIRO ”  
redactado polo arquitecto   don Manuel Barreira López , visado con data de 16 de xullo de 
2018   e “ ANEXO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS PARA  O 
CUMPRIMENTO DAS PROVIDENCIAS MUNICIPAIS DE 08/08/2018 E DE 
22/03/2019” redactado polo mesmo arquitecto e visado de 1 de abril de 2019 en Prexigueiro, 
parcela catastral 32070A05700510000YJ 

 
  
  

 
 

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. 

De coñecerse o destino do local e tratarse este do exercicio dunha actividade sometida 
ó deber de previa obtención de licenza de apertura, por imperativo do disposto no Art. 
22 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais e Art. 144.3 da Lei do Solo 
de Galicia, en todo caso subordínase expresamente a concesión da licenza urbanística 
á obtención da correspondente licenza de apertura, de xeito que, se non se chegara a 
obter esta a anterior entenderíase non concedida. Xa que logo, a eficacia da licenza 
de obras condiciónase nestes casos á obtención da licenza de apertura preceptiva, non 
podendo comezarse as obras ata a concesión  desta última.  



 
 
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 destinará:Restaurante e balneario 
Contía na que se orzan as obras:  204.053,34  €. 
Situación e emprazamento das obras: Prexigueiro. 
Nome ou razón social do promotor: don Pablo Villuenda de Celis en representación de 
Termas Prexigueiro SL. 
 
 
Prazos: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis (6) meses e o prazo de 
remate de tres  (3) anos , a contar dende o día seguinte ó de notificación da concesión da 
Licenza de Obras. 
Liquidación do ICIO: Tendo en conta que con data 20/09/2017, a interesada abonou en 
concepto de liquidación provisional do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras a 
contía de 3.328 ,00 euros, e sendo o importe de execución material do presente proxecto 
204.053,34 euros, practicase liquidación complementaria por importe de 1.977,38 euros. 
OUTRAS CONDICIONS.- 
 
-As obras axustaranse ao “ MODIFICADO DO PROXECTO BÁSICO E PROXECTO DE 
EXECUCIÓN PARA REMATE E USO DA PLANTA PRIMEIRA COMO 
RESTAURANTE E PARA A AMPLIACIÓN DA PLANTA BAIXA  DA EDIFICACIÓN 
EXISTENTE DENOMINADA BALNEARIO DE PREXIGUEIRO ”  redactado polo 
arquitecto   don Manuel Barreira López , visado con data de 16 de xullo de 2018   e “ 
ANEXO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS PARA  O CUMPRIMENTO DAS 
PROVIDENCIAS MUNICIPAIS DE 08/08/2018 E DE 22/03/2019” redactado polo mesmo 
arquitecto e visado de 1 de abril de 2019;” PROXECTO DE REFORMA E  AMPLIACIÓN 
DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDADE” e “ PROXECTO DE INSTALACIÓN 
RECEPTORA DE GLP” , redactados polo enxeñeiro técnico industrial D Manuel García 
Alvarez. 

-Respecto da seguridade dos traballadores adoptaranse as medidas mínimas de seguridade 
e saúde , recollidas na  Ordenanza Laboral de construcción e demais normativa 
aplicable.Tomaranse as medidas necesarias para garantir a seguridade dos usuarios do vial 
público. 
 



 
 
-Para a instalación do grupo electróxeno deberá presentarse a correspondente Autorización 
da Confederación Hidrográfica Miño-Sil 
 
 
-Para o inicio da actividade , unha vez rematadas as obras presentarase o Anexo 14. 
Comunicación previa de Actividades con Obras, da Ordenanza Reguladora da 
Intervención Urbanística Municipal en Obras e Actividades ( BOP nº 19 do 24 de xaneiro 
de 2015) , incluíndo a solicitude de inscrición na Axencia de Turismo de Galicia e a 
solicitude de inscrición no REGASA, Rexistro Galego Sanitario do Servizo de Control de 
Riscos Ambientais-Consellería de Sanidade. 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 
 
-Escrito de don Celso  Marino Núñez en representación de Catoure SL no que expón que 
tendo rematado o contrato de colaboración coa recadación municipal do Concello de 
Ribadavia solicita a devolución do aval presentado como garantía definitiva de dito 
concurso. 
 
A xunta de goberno local acorda acceder ao solicitado e proceder a devolución do aval 
depositado por Catoure SL en relación ao contrato de colaboración coa recadación 
municipal do concello de Ribadavia. 
 
 
-Escrito de don Alejandro Feijoo Pereiras , con número de rexistro de entrada no concello 
1638 de 12 de abril de 2019, no que expón que : ata esta data miña nai  Mª Esther Pereiras 
López , era titular dos postos números 1 e 2 da Praza de Abastos adicados a venda de 
flores. Tamén é arrendataria do local anexo a Praza de Abastos na rúa do Progreso. A 
titular pasou á situación de pensionista da Seguridade Social, polo que Solicita: Se cambie 
a titularidade dos dous postos da Praza e do    arrendamento o meu nome , continuando a 
actividade dos devanditos locais. 
 
A xunta de goberno acorda acceder ao cambio de titularidade dos postos número 1 e 2 da 
Praza de Abastos , adicados a venda de flores, e do contrato de arrendamento do local     
anexo  á Praza de Abastos sito na rúa Progreso de dona María Esther Pereiras López a don 
Alejandro Feijoo Pereiras  . 
 
-Escrito de don Miguel Angel Rivas Muñiz, con rexistro de entrada no concello de 12 de 
abril de 2019, no que expón “ Apelando a la respuesta del ayuntamiento de fecha 15 de 
enero de 2019, En la cual el ayuntamiento tiene que solicitar a la Xunta de Galicia la 
cesión del equipo necesario para la realización de la medición de ruidos y vibraciones” , 
solicita: “    Se digne este concello, en agilizar los trámites pertinentes, con la Xunta de 
Galicia, para disponer de los recursos necesarios para realizar dicha medición” 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que xa se ten solicitado a cesión dun sonómetro á 
Xunta de Galicia. 
 
4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
  
A xunta de goberno local toma coñecemento dos seguintes: 
 



 
 
- 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 

 
“XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº1/19.- 

 

A xunta de goberno presta aprobación o Expediente de xeración de créditos nº1/19, por 
importe de 4.000 euros con cargo a compromisos firmes doutras Administracións Públicas 
para financiar gastos que pola natureza son competencia desta Administración Municipal”. 

 Contrato menor   de servizos de explotación, instalación e mantemento de 
máquinas expendedoras nas instalacións deportivas municipais. 

Sendo necesario en relación ás instalacións deportivas municipais a instalación , 
explotación e mantemento de máquinas expendedoras que faciliten o acceso a 
determinados productos dos usuarios das instalacións deportivas municipais. 

De conformidade co establecido no artigo 116.4.f) da Lei 9/2017 de Contratos do Sector 
Público ,queda acreditado que non existen medios materiais no concello para proveer o 
necesario. 

 

En exercicio de competencia delegada nesta Xunta de goberno por Decreto de Alcaldía 
de 15 de xuño de 2016. 

 

 

Vista a  Lei 9/2017 de contratos do sector Público: 

- 118.1 Se consideran contratos menores os de valor estimado inferior a 40.000 euros , 
cando se trate de contratos de obras, ou a 15.000 euros, cando se trate de contratos de 
subministros ou de servizos. Nos contratos menores a tramitación do expediente esixirá o 
informe do órgano de contratación motivando a necesidade do contrato. Asemade, se 
requerirá a aprobación do gasto e a incorporación ao mesmo da factura corrrespondente, que 
deberá reunir os requisitos que establezcan as normas de desenrolo de esta lei. 

- 118.3 No expediente xustificarase que non se está alterando o obxecto do contrato para 
evitar a aplicación de reglas xerais de contratación , e que o contratista non teña subscrito 
máis contratos menores que individual ou conxuntamente superen a cifra que consta no 
apartado primeiro de este artigo, O órgano de contratación comprobará o cumprimento de 
esta regla. 

- 118.4 Os contratos menores publicaranse na forma prevista no artigo 63.4. 

-  

- 131.3 Os contratos menores poden adxudicarse directamente a calquera empresario con 
capacidade de obrar que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a 
prestación. 

- 29.8 Os contratos menores non poden ter unha duración superior ao ano nin ser 
prorrogados. 



 
 
-  

- 17 Son contratos de servizos aquellos cuxo obxecto son prestacións de facer consistentes 
no desenrolo dunha actividade ou dirixidas a obtención dun resultado distinto dunha obra ou 
dun subministro, incluíndo aquellos en que o adxudicatario se obrigue a executar o servizo 
de forma sucesiva e por prezo unitario. 

 

 

Considerando  ,   e no presente exercicio orzamentario, non se ten subscrito ningún 
contrato con este obxecto coa empresa Rofervending SL, co col non se ten subscrito co 
adxudicatario contratos menores que superen o valor estimado de 15.000 euros. 

 
 
Contratar con Rofervending SL o contrato de servizo de explotación, instalación e 
mantemento de máquinas expendedoras nas instalacións deportivas municipais polo prazo 
dun ano , debendo abonar o concesionario un canon anual de 300 euros, rexendo o contrato o 
prego de prescripcións técnicas formulado polo Director do Servizo Municipal de Deportes, 
obrante no expediente que se incorpora ao contrato outorgandole carácter contractual e do 
cal se lle dara traslado ao adxudicatario. 
Notificar a resolución ao adxudicatario no prazo de dez días a partir da data. 
 
 
 
 
 

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


