
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 22 DE MAIO DE 2019.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día vinte e dous  de maio   de dous 
mil dezanove; as              once   horas  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 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    quince  de  maio do dous mil dezanove (ordinaria). 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 
 
 Outorgamento licenza de obras 612/2019  RIB / C/29.2/19 
 
 Visto o escrito presentado por Don Oscar Filgueira  Feijoo  en representación de 
GALICIA AUTOESTAMPACIÓN SAU   ,  onde solicita Licenza de Obras para “ 
PROXECTO BÁSICO PARA AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA 
ESTAMPACIÓNS “ en formato dixital , con visado nº 20190874 de data 08/04/2019 polo 
Ilustre Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia , redactado polo enxeñeiro Javier 
Iglesias Currás,  e ANEXO AO PROXECTO BÁSICO PARA AMPLIACIÓN DE NAVE 
INDUSTRIAL PARA ESTAMPACIÓNS, con visado nº 20191218 de data 15/04/2019 polo 
Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Galicia , redactado polo 
enxeñeiro Javier Iglesias Curras. 

   
 Consta no expediente: 
  

“ PROXECTO BÁSICO PARA AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA 
ESTAMPACIÓNS “ en formato dixital , con visado nº 20190874 de data 08/04/2019 polo 
Ilustre Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia , redactado polo enxeñeiro Javier 
Iglesias Currás,  e ANEXO AO PROXECTO BÁSICO PARA AMPLIACIÓN DE NAVE 
INDUSTRIAL PARA ESTAMPACIÓNS, con visado nº 20191218 de data 15/04/2019 polo 
Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Galicia , redactado polo 
enxeñeiro Javier Iglesias Curras. 



 
 
 

-Certificado de aceptación de Dirección de Obra con visado nº 20190910 a nome do 
enxeñeiro industrial Javier Iglesias Curras. 

 
  
-Informe favorable da señora  Arquitecta Municipal dona Begoña Arregui Rodríguez    de 
data 16 de maio  de 2019. 
 
-Informe do Secretario municipal de data 16 de maio   de 2019. 
 

 A Xunta de Goberno Local, acorda : 
 
 Conceder licenza de obras   a Don Oscar Filgueira  Feijoo  en representación de GALICIA 
AUTOESTAMPACIÓN SAU   ,   para “ PROXECTO BÁSICO PARA AMPLIACIÓN 
DE NAVE INDUSTRIAL PARA ESTAMPACIÓNS “  , con visado nº 20190874 de data 
08/04/2019 polo Ilustre Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia , redactado polo 
enxeñeiro Javier Iglesias Currás,  e ANEXO AO PROXECTO BÁSICO PARA 
AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA ESTAMPACIÓNS, con visado nº 
20191218 de data 15/04/2019 polo Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos 
Industriais de Galicia , redactado polo enxeñeiro Javier Iglesias Curras. no Parque 
Empresarial paracelas 27 a 38,2ª fase  parcela catastral 32070A013008230001UF 

 
  
  

 
 

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 desti-
nar 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:Nave industrial para estampacións. 
Contía na que se orzan as obras:  725.368,00  €. 
Situación e emprazamento das obras: Parcelas 28 a 37 Parque empresarial , 2ª fase. 
Nome ou razón social do promotor: Don Oscar Filgueira  Feijoo  en representación de 
GALICIA AUTOESTAMPACIÓN SAU    
 
 
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 05/04/2019, a interesada abonou en 
concepto de liquidación provisional do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras a 
contía de 18.859,57 euros, non procede a práctica de liquidación complementaria. 
OUTRAS CONDICIONS.- 
 
-As obras axustaranse ao PROXECTO BÁSICO PARA AMPLIACIÓN DE NAVE 
INDUSTRIAL PARA ESTAMPACIÓNS “ en formato dixital , con visado nº 20190874 de 
data 08/04/2019 polo Ilustre Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia , redactado polo 
enxeñeiro Javier Iglesias Currás,  e ANEXO AO PROXECTO BÁSICO PARA 
AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA ESTAMPACIÓNS, con visado nº 
20191218 de data 15/04/2019 polo Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos 
Industriais de Galicia , redactado polo enxeñeiro Javier Iglesias Curras. 

 

-A propiedade deberá instalar unha boca de incendio no límite da parcela, segundo se sinala 
no informe servizos abastecemento e saneamento ampliación nave industrial Galicia 
Autoestampaciones SAU, no polígono industrial, remitido pola xefa do servizo de Aqualia. 

 

-Debe depositar un aval de 2.400 € coa finalidade de garantir que o remate das obras a 
beirarrúa quedará en bo estado e a boca de incendio instalada. 

 



 
 
Antes do inicio das obras deberá presentarse o Proxecto de Execución visado e asinado. 

 

O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis meses (6) e o prazo de remate de dos 
(2) anos a contar dende o día seguinte ao de notificación da concesión da licenza de obras. 

 

Unha vez rematadas as obras presentarase a documentación regulamentaria de Fin de obra, 
visada e asinada. 

-Respecto da seguridade dos traballadores 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 Don César Manuel Fernández Gil, en representación do grupo municipal do 
Partido Popular de Ribadavia, no que solicita do goberno municipal unha copia do 
protocolo que, segundo recolle o diario La Región, se asinou no día de onte entre o 
concello de Ribadavia e a Confederación Hidrográfica Miño Sil para acometer a obra de 
renovación da rede de abastecemento e saneamento de San Cristovo. 
 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que queda á súa disposición copia do protolocolo 
nas oficinas do concello. 
 
-Escrito de don Tomás Marchena Rodríguez no que expón  que tendo depositado en 
concepto de fianza para garantir a correcta execución de beirarrúas na parte que afecta á 
licenza urbanística nº RIB /N/75.4/15 a cantidade de 1.071,29 euros, rematada a obra e 
obtida licenza de primeira ocupación solicita a devolución da fianza depositada. 
 
Visto o informe emitido pola arquitecta municipal de data 16 de maio de 2019 no que 
constata o correcto estado da beirarrúa no fronte da edificación e informa favorablemente a 
devolución do aval solicitado. 
 
A xunta de goberno acorda proceder a devolución do aval por importe de 1.071 euros 
depositado por don Tomás Marchena Rodríguez para garantir a correcta execución da 
beirarrúa afectada pola licenza RIB /N/75.4/15. 
 
 
-Escrito de don Victor Vicente  Fernández Bello, presidente do Consello Escolar CEIP 
Plurilingüe Ribadavia  Ourense, no que comunica que se acordou solicitar por 
unanimidade un vado permanente á entrada do Colexio Alameda , para que en caso dunha 
urxencia se poida aparcar alí. 
 
Visto o informe emitido ao respecto pola Policía Local  no que se indica: “ No procede la 
señalización que se solicita, dado que en toda la franja de la fachada del colegio de la  
Alameda no se puede estacionar” 
 



 
 
A xunta de goberno acorda comunicar que , dado que non se pode acceder o vado, se 
buscarán outras solucións alternativas para solventar o problema plantexado. 
 
 
4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
  
A xunta de goberno local toma coñecemento dos seguintes: 
 
-Protocolo entre la Confederación Hidrográfica del Miño Sil O.A y el ayuntamiento de 
Ribadavia para la financiación y ejecución de las obras del proyecto de renovación de 
canalizaciones en la zona de San  Cristovo de Ribadavia. 
 
 
 
 
 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 

 
Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión de 

subvencións destinadas ao programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa 
dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao 
Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 
2019. 
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, o abeiro da Orde do 26 de abril 
de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións destinadas ao 
programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas 
no Sistema nacional de garantía xuvenil con cargo ao Programa operativo de emprego 
xuvenil, acorda acollerse a devandita  Orde e solicitar a correspondente subvención, 
aceptando as condicións de financiación e demáis requisitos establecidos na presente 
Orde”.  
 
 
 
Visto o recurso de reposición interposto por dona Chabely Díaz Díaz , en representación 
da Asociación Profesional Unión Galega de Policias Locais  contra acordo da Xunta de 
Goberno Local do concello de Ribadavia aprobando as bases de proceso selectivo de 5 
plazas de categoría de policía local publicado no BOP de 22 de abril de 2019. 
 
Visto o informe da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de data 13 de maio de 
2019 do seguinte tenor literal: 
 
“ En relación coa consulta que se formula e que se concreta no escrito de recurso da 
asociación UGPOL fronte ás bases da convocatoria do proceso selectivo para a 
cobertura de cinco prazas da categoría de Policia, tres por quenda libre e dúas por 
movilidades, publicadas no BOP de Ourense , 22-04-2019, considérase o seguinte: 
 
A Lei 4/2007 , do  20 de abril, anterior á modificación  establecida pola Lei 9/2016 , do 
8 de xullo, no artigo 33.2 establecía o seguinte:” En todo caso, para o ingreso na 



 
 
categoría de policía requirirase non ter cumplidos os 36  anos, salvo cando o acceso se 
produza desde outros corpos policiais locais de Galicia; neste caso deberán faltar máis 
de doce anos para pasar á situación de segunda actividade con destino por razón de 
idade” 
 
A Lei 9/2016 , do 8 de xullo, entre outras modificacións en materia de coordinación, 
faise eco de determinadas sentencias da orde xurisdiccional, por todas a Sentenza do 
Tribunal de Xustiza da Unión Europea , do 13 de novembro de 2014, ao considerar 
discriminatorio o establecemento dun límite de idade para o acceso nos procesos de 
selección para o persoal dos corpos de Policia Local, e constituír unha infracción á 
Directiva 2000/78/CE , do 27 de novembro de 2000, Consecuencia diso, a actual 
redacción do artigo 33 LCPL non recolle ningunha limitación de idade para o ingreso 
como persoal funcionario dos corpos de policia local de Galicia, e os requisitos serán os 
establecidos con carácter xeral para  o ingreso na Administración Local e aqueloutros 
relacionados con carácter específico para estes corpos e que serán determinados 
regulamentariamente. 
 
Efectivamente , a mención recollida no anterior artigo 33.2 LCPL, ao referir o ingreso 
na categoría de Policia desde outros corpos de PolicÍa Local de Galicia, para o que 
establecía unha esixencia de faltar máis de doce anos para o pase á situación de  
segunda actividade , podería xerar dúbida na interpretación dos requisitos de ingreso , 
pero non debería ser tal xa que os requisitos que se mencionan están referidos ao 
ingreso na categoría e non á cobertura de prazas a través do sistema de mobilidade para 
o que se fai preciso ter xa a condición de persoal funcionario na dita categoría, cuestións 
ámbalas dúas distintas. 
 
Asemade, haberá que ter en conta que a Lei 4/2007, do  20 de abril , na actual redacción 
como tamén na anterior á Lei 9/2016, do 8 de xullo, recolle a obriga de reserva de 
prazas para todas as categorías , nas correspondentes convocatorias para o persoal 
funcionario doutros corpos de policía local ( art 43 LCPL), pero é o Decreto 243/2008, 
do 16 de outubro, o que regula o correspondente concurso a través dos artigos 33,34 e 
35. 
 
De acordo co exposto, conclúese que a regulamentación dos requisitos para participar 
no sistema de mobilidade para a cobertura de prazas vacantes son os que se recollen no 
Decreto 243/2008. do 16 de outubro, que non está afectado pola modificación operada 
pola Lei 9/2016, do 8 de xulllo, dirixida, no que aquí se analiza , ao ingreso como 
persoal funcionario dos corpos de Policía Local de Galicia  na categoría de Policia, e 
non á mobilidade nos citados corpos. 
 
Este informe encádrase no marco competencial previsto no artigo 16 da Lei 4/2007, do 
20 de abril, de coordinación de policias locais de Galicia, para o establecemento de 
medidas de control e seguimento necesarias para garantir que os concellos apliquen as 
normas de coordinación, sen prexuízo de calquera outro criterio fundado en dereito.” 
 
A xunta de goberno local ,por unanimidade, acorda: 
 
-Desestimar o recurso de reposición interposto por dona Chabely Díaz Díaz en 
representación da Asociación Profesional Unión Galega de Policías Locais contra 



 
 
acordo da Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia aprobando as bases do 
proceso selectivo de 5 prazas de policía local publicadas no BOP de Ourense de 22 de 
abril de 2019. 
 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
 
 
E sendo as   once     horas    e vinte e cinco    minutos da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a 
sesión, estendéndose a presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 


