
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 18 DE 
XUÑO  DE 2019.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día dezaoito    de xuño   de dous mil 
dezanove; as dez 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:   Dona Miguel García Domínguez, Dona María Luz 
Expósito Pérez, dona Yolanda Gómez Gómez, dona Clara Loeda Soto. 

 
 
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.- OBRAS MAIORES.- 
 
Non houbo. 
 
 
2.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 
 
 
-Escrito de don Manuel Vázquez Suárez , con número de rexistro de entrada no concello 2460 
de 7 de xuño de 2019, no que expón “ Que ten solicitado licenza para instalar unha piscina 
prefabricada na parcela da súa propiedade sita en A Grova,42,Ribadavia.Que lle foi denegada 
dita solicitude.Comunica: Que entrega recurso de reposición. Solicita: Que se estime dito 
recurso.” 
 
Visto o informe de secretaría emitido ao respecto, que incorporase como motivación ao 
presente acordo aos efectos previstos no artigo 88.6 da Lei de procedemento administrativo 
común das administracións públicas,  e copia do cal dárase traslado ao interesado. 
 
A xunta de goberno acorda desestimar o recurso de reposición interposto por don Manuel 
Vázquez Suárez contra acordo da Xunta de Goberno Local de data 8 de maio de 2017 
denegatorio de instalación e montaxe de piscina prefabricada en A Grova 42, Ribadavia. 
 
 
-Escrito de don Vicente Soriano  Vázquez e don Carmen de Mendoza Fernández  denunciando 
presuntas irregularidades en edificación colindante coa coñecida como Casa dos Mendoza na 
parroquia de Sanín. 
 A xunta de goberno acorda recabar informe da arquitecta municipal en relación á denuncia 
presentada. 
 
3.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
  
A xunta de goberno local toma coñecemento dos seguintes: 
 
-Apercibemento de solicitude de retención ao Fondo de Cooperación Local por falta de 
pagamento das liquidacións de 2017 e 2018 –Réxime de cofinanciamento para as Escolas Infantís 
xestionadas a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. 
 



-Escrito da Xefatura do Servizo de Emerxencias da Xunta de Galicia con información relativa ao 
plan de actuación fronte ás vagas de calor. 
 
 
4.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 

 
APROBACIÓN LISTADO COBRATORIO DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA 2º 

TRIMESTRE DO 2019.- 
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistente, presta a súa aprobación 
ao listado cobratorio da taxa polo subministro de auga, 2º trimestre do 2019, por importe de 
49.500,04 euros, tarifa de depuración por importe de 9.594,71 euros, máis 5.922,70 euros de 
IVE, resultando un total de 65.017,45 euros.- Así mesmo, a Xunta de Goberno Local, por 
unanimidade, acorda aprobar o listado cobratorio da taxa de depuración de residuais, 
correspondente ao 2º trimestre do 2019, por importe de 20.528,88 euros, Canon de auga fixo 
da Xunta, por importe de 8.293,79 euros e Canon de auga variable da Xunta, por importe de 
8.170,64 euros.- Asi mesmo, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda fixar como 
periodo cobratorio entre o 1 de xullo e o 21 de agosto de 2019”. 

 
RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e 

se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables 
térmicas, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.- 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acollerse a Resolución do 9 de 

abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de 
subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, solicitando a correspondente subvención para a Escola Unitaria de San Paio 
e aceptando todalas condicións e prescripcións establecidas na referida Resolución.  

 

ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE SERVIZOS.- 
Sendo convinte  que durante o período de verán , ao ter rematado o período lectivo, o 
concello oferte aos cativos e cativas de Ribadavia unha actividade infanto-xuvenil que ocupe, 
divirta e eduque.. 

 

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 17 
de xuño de 2019. 

 

 

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. 

Consta informe do responsable do departamento de Servicios Sociais e da 
Intervención Municipal  de data 18.06.2019. 

 

Considerando que no presente exercicio orzamentario, non se ten subscrito ningún contrato 
con este obxecto coa empresa. 

 
 
Contratar con  dona Verónica Araújo Meiriño en representación de Centro de Enseñanzas 
Bolboretas a actividade Avia Verán Escola de Verán 2019 por importe de 9528,86 euros 
 
Ten carácter contractual a memoria e orzamento presentados pola adxudicataria. 
 
Aprobar o gasto por importe de 9.528,86  euros con cargo ao vixente orzamento. 
 
Notificar a resolución ao adxudicatario no prazo de dez días a partir da data. 

 

APROBACIÓN DE PREZOS PUBLICOS.- 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en relación coa actividade 
denominada Avia Verán 2019, acorda aprobar os seguintes prezos públicos: 

 EMPADRONADOS 
EN EL CONCELLO 
DE RIBADAVIA 

NO 
EMPADRONADOS 

QUINCENA 25€ 47€ 



MES 48€ 90€ 

 

O pago  a ingresar realizarase directamente na conta bancaria do Concelloto 
(ES10 2080 5173 4131 1000 3104 Concepto: Aviaverán 2019 + nombre del usuario). 

NUMERO DE PRAZAS 

Xullo: 75 NIÑ@S 

45 prazas no grupo de 7-12 anos 

30 prazas no grupo de 3-6 anos 

Agosto:45 NIÑOS 

20 prazas de 3-6 años 

25 prazas de 7-12 años. 

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

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 
 


