
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 12 DE NOVEMBRO  DE 2019.- 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día doce   de novembro de dous 
mil dezanove; as nove horas e cincoenta 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 César Manuel Fernández Gil.- 
Concelleiros: Don  Miguel García Domínguez,    Dona María Luz Expósito Pérez, dona 
Yolanda Gómez Gómez, dona Clara Loeda Soto. 
 

Está presente o Secretario Francisco Fernández Castro e 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.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
 

A Xunta de Goberno aproba por unanimidade a acta correspondente á xunta de 
goberno local de 4 de novembro de 2019. 
 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 

 
APROBACIÓN PROXECTO DE EXECUCIÓN E CERTIFICACIÓN DA 
EFICIENCIA ENERXÉTICA nº expediente 447/2019  RIB/C/20.3/19 
 
Considerando que a xunta de goberno local na súa sesión de data 1 de abril de 2019 acadou o 
seguinte acordo: 

Conceder licenza de obras   a  dona Laura Travieso Lorenzo para 
PROXECTO BÁSICO PARA REFORMA E AMPLIACIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA 
NA FRANQUEIRAN   redactado polo arquitecto don José Benito Davila Fuertes en Souto do Cano nº 
4, A Franqueirán. 

Con data de 1 de outubro de 2019 achégase Proxecto de execución para a reforma e ampliación 
dunha vivenda unifamiliar illada en Ribadavia, con visado nº 1905080,2 de data 27.09.2019 polo 
COAG e redactada polo arquitecto don José Benito Davila Fuertes, oficio de dirección de obra de 
don José Benito Dávila Fuertes e oficio de director de execución de obra e coordinador de 
seguridade e saúde nomeando á arquitecta técnica dona Patricia Armada Iglesias. 

Con data de 31 de outubro de  2019 achegase  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
CERTIFICACIÓN DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA VIVENDA , redactado polo arquitecto don 
José Benito Davila Fuertes, 

Visto o informe da  arquitecta municipal de data 4 de novembro de 2019 no que se conclúe: 

“ Infórmase favorablemente a documentación presentada , deberá unirse ao expediente o Proxecto 
de execución para a reforma e ampliación dunha vivenda unifamiliar illada en Ribadavia e a 
Certificación da eficiencia enerxética da vivenda. 



Vista a Sentenza do Tribunal Supremo de data 10 de decembro de 1988 que indica:” Una vez 
obtenida la licencia con el proyecto básico, la posterior presentación del proyecto de ejecución 
adaptado a aquel habilita para el puro comienzo material de las obras” 

 

A xunta de goberno por unanimidade acorda: 

-Aprobar o  Proxecto de execución para a reforma e ampliación dunha vivenda unifamiliar illada en 
Ribadavia, con visado nº 1905080,2 de data 27.09.2019 polo COAG e redactada polo arquitecto don 
José Benito Davila Fuertes. 

-Aprobar a DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA CERTIFICACIÓN DA EFICIENCIA 
ENERXÉTICA DA VIVENDA , redactado polo arquitecto don José Benito Davila Fuertes. 

-Tomar coñecemento do nomeamento de don José Benito Dávila Fuertes como director de obra e de 
dona Patricia Armada Iglesias como directora de execución de obra e Coordinadora de seguridade e 
saúde. 

 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 

Visto o escrito presentado por Dª Yanira González Rodríguez       solicitando acometida 
de auga en Encrucillada  Francelos nº4 , no que prega se lle autorice a correspondente 
acometida de auga para o devandito inmoble, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos 
seus asistentes, acorda conceder o dereito de acometida para uso doméstico, que será 
supervisada pola empresa concesionaria do servizo. 

 
E visto que en data de 15-10-2019 a interesada abonou a cantidade de 42,07 euros, en 
concepto de dereitos de acometida, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa 
polo subministro de auga, artigo 4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se 
lle comunique este acordo á empresa concesionaria do servizo 
 

 Visto o escrito presentado por D Máximo González Barreiro      solicitando acometida 
de auga en Rúa Mera Soto nº7 , piso 2º  , no que prega se lle autorice a correspondente 
acometida de auga para o devandito inmoble, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos 
seus asistentes, acorda conceder o dereito de acometida para uso doméstico, que será 
supervisada pola empresa concesionaria do servizo. 

 
E visto que en data de 22-10-2019 o  interesado abonou a cantidade de 42,07 euros, en 
concepto de dereitos de acometida, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa 
polo subministro de auga, artigo 4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se 
lle comunique este acordo á empresa concesionaria do servizo 
 
 

Visto o escrito presentado por D Hugo  Mojón Rodríguez        solicitando acometida de 
auga  industrial en Rúa Oliveira 24 baixo  , no que prega se lle autorice a correspondente 
acometida de auga para o devandito inmoble, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos 
seus asistentes, acorda conceder o dereito de acometida para uso industrial , que será 
supervisada pola empresa concesionaria do servizo. 

 
E visto que en data de 10-10-2019 o interesado abonou a cantidade de 42,07 euros, en 
concepto de dereitos de acometida, de acordo co que establece a Ordenanza fiscal da taxa 
polo subministro de auga, artigo 4, parágrafo 2º, apartado a). Asemade, acorda tamén que se 
lle comunique este acordo á empresa concesionaria do servizo. 
 
 



Escrito de don Cándido Vázquez Mosquera, en representación do  Comité de empresa Persoal 
Laboral, no que expón : Que o comité de empresa desexa manter unha xuntanza co grupo de 
goberno para tratar os seguintes temas: 
1 Redacción dun convenio novo. 
2 Xestión do persoal       en determinados servizos. 
E solicita:  
Que se nos conceda unha entrevista a maior brevidade posible. 
 
A xunta de goberno acorda acceder ao solicitado e fixar a reunión o día 19 de novembro as 13 
horas no despacho anexo ao salón de plenos do concello. 
 
-Escrito do Grupo Municipal de Ribeiro en Común , con rexistro de entrada no concello de 6 
de novembro de 2019, no que se indica:  
Exposición de motivos. En relación co mal estado  no que se atopan varios dos paneis 
informativos de madeira distribuidos por todo o concello, estando deteriorados e incluso 
algúns sen tellado cobertor, e tendo en conta a función tan necesaria que cumpren como 
punto de información para a veciñanza. 
 
Solicitamos: 
 
Que sexan reparados os paneis informativos ubicados en Francelos, Prexigueiro e Sampaio, así 
como outros que tamén estean en malas condicións no resto do concello de Ribadavia. 
Que a maiores  se instalen máis paneis nas parroquias do noso concello, alí nos que sexa 
necesario aumentar o seu número, escollendo os lugares máis axeitados     para a súa 
ubicación. 
Que tamén se coloquen máis paneis informativos en Ribadavia, contribuíndo a reducir o 
impacto negativo que supón a posta de información fóra  destes puntos. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento e comunicar que xa se está traballando para 
solventar a incidencia sinalada. 
 
 
Escrito de dona Carmen H Sánchez García, con rexistro de entrada no concello de 11 de 
novembro de 2019 no que expón que ten unha finca no paraxe coñecido como A Coenga no 
termo municipal de San Paio, situada no polígono 45 parcela 44, dita finca colinda co camiño 
público O Regueiro. Que coas pasadas chuvias, unha vez máis, parte do muro se ten 
derrubado quedando novamente pedras colgadas con perigo de caída cara a miña finca e 
quedando debilitado o formigón do camiño. E solicita que se adoptan as medidas necesarias 
para garantir a seguridade do camiño e do muro así como a  retirada das pedras da miña 
propiedade posto que me impide as tarefas agrícolas necesarias co tractor. 
 
A xunta de goberno acorda comunicar que se solucionará a situación o máis axiña posible. 
 
Escrito de dona Milagros Fernández Riveiro comunicando que o camiño diante de Estrada a 
Carballiño 176, San Cristovo, está en malas condicións e que se proceda ao arranxo do 
mesmo. 
 
A xunta de goberno acorda comunicar que se solucionará a situación o máis axiña posible. 
 
 
4.-ESCRITOS OFICIAIS. 

 

-Cédula de citación do Xulgado do Social nº1 de Ourense ao concello de Ribadavia como parte 

demandada en Procedemento Seguridade Social 00797/ 2019. A xunta de goberno acorda 



personarse no procedemento en defensa dos intereses do concello ,nomeando como letrado do 

concello ao letrado  don Jorge Pulido Parga. 

 
5 CUESTIÓNS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS. 
ADXUDICACIÓN DE CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRAS. 

Considerando que con data 22-8-2019 ditouse polo director do Instituto Enerxético de Galicia ( Inega) 
a Resolución de concesión de axuda para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 
2019, cofinanciada polo Fondo Europeo de  Desenvolvemento Rexional, no marco do     Programa 
Operativo Feder Galicia 2014-2020. Expediente IN421G-121, Titular Concello de Ribadavia, título 
Operación Calefacción Colexio San Paio,. 

A axuda está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 4( favorecer a transición a unha 
economía baixa en carbono en  todos os sectores). 

 

Vista a documentación  obrante no expediente ( Memoria Instalación caldera biomasa para 
producción de calefacción y ACS,en colexio San Paio, redactor enxeñeiro industrial don Luis Meiriño 
Vieytes, referencia proxecto 29/209; informe técnico municipal , certificación aprobación do proxecto) 
, , visto o informe de Secretaría, de conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda 
da Lei 9/2017 de contratos do sector público, e en  exercicio de competencia delegada por Decreto 
de Alcaldía de data 17 de xuño de 2019.  

 

Visto o artigo 29.3 da  Lei 9/2007 de subvencións de Galicia. 

 

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

 

Artigo 101. 1 A todos os efectos previstos nesta lei , o valor estimado dos contratos será determinado 
como segue: 

A) Nos casos de contratos de obras, suministros e servizos , o órgano de contratación tomará o 
importe total, sen engadir o IVE, pagadero según estimacións. 

n 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. 

n 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. 



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

n 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. 

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

n 18.1 Entenderase por contrato mixto aquel que conteña prestacións 
correspondentes a outro ou outros de distinta clase. 

n Únicamente poderán celebrarse contratos mixtos nas condicións estabelecidas no 
artigo 34.2 da presente lei. 

n O réxime xurídico da preparación e adxudicación dos contratos mixtos 
determinarase de conformidade co establecido neste artigo. 

n O presente trátase dun contrato mixto de obra e subministro 

n  36.1 e 37.2 da LCSP  os contratos menores non precisan para su perfección de 
formalización, non entanto , en ocasións como na presente, resulta convinte fixar 
determinadas condicións contractuais de forma expresa.  

Considerando que a presente contratación mellora a eficiencia enerxética no colexio de San Paio 

 e as condicións de alumnos, alumnas,    mestres e mestras sendo a maiores unha actuación 
subvencionada polo Instituto Enerxético de Galicia. 

Considerando que o contratista non ten subscrito contratos menores do ambito material indicado  co 
concello de Ribadavia , nesta anualidade orzamentaria, que individual ou conxuntamente superen o 
valor estimado de 40.000 euros.  

Considerando que o valor estimado do subministro é inferior a 15.000 euros co cal non se precisa a 
solicitude de tres ofertas aos efectos do artigo 29.3 da Lei de subvencións de Galicia. 

 

A Xunta de Goberno Local acorda: 

Contratar con ENOL VITIS FERRETERÍA SLU   a Memoria  “ Instalación Caldera   biomasa para 
producción de calefacción y ACS , Colexio San Paio, Ribadavia “ , actuación subvencionada polo 
Instituto Enerxético de Galicia. 

 

 Durante a execución, o contratista deberá colocar un cartel con información sobre o proxecto ( dun 
tamaño mínimo A3) no cal mencionará a axuda financiera da Unión Europea , na entrada do edificio, 
no modelo que consta na páxina web do Inega. 

Dado que se trata dunha actuación subvencionada cunha data límite de execucion e xustificación , a 
data límite para executar o proxecto e presentar a documentación xustificativa no concello de 
Ribadavia será o  14 de outubro  de 2019, outorgando ao cumprimento de dita data o carácter de 
obriga contractual esencial. 

 

Aprobar o gasto por importe de 16.092,46 euros, IVE engadido, con cargo ao orzamento de 2019. 



 

Unha vez realizada a prestación, incorpórese a factura e tramítese o pago se procede. 

Notificar a resolución ao adxudicatario , servindo a      recepción da notificación polo adxudicatario                      
como documento de  formalización contractual. 

 

NOMEAMENTO DE COORDINADORA DE SEGURIDADE E SAÚDE 

En relación á obra de pavimentación da Rúa Norte, rúa Corral e tramo da rúa Progreso, adxudicada 
a Desmaco SLU, a xunta de goberno acorda nomear coordinadora de seguridade e saúde as 
arquitectas dona Begoña Arregui Rodríguez e dona Mercedes Alvarez López.Notifíquese o presente 
acordo ao contratista. 

 

 
 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN 
REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
 

E sendo as dez  horas e  cinco minutos   da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, 
estendéndose a presente acta,  do cal, coma Secretario, certifico. 
 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 

 
 
  
 
 
 


