
 

 
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE 
O DIA 3  DE XULLO  DE 2017.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día tres de xullo de dous mil dezasete; as doce   
horas e corenta 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 Maria López Touza ,  Don 
Javier Iglesias Sendín.-  

 
Está presente o Secretario do   concello 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.- ACTA ANTERIOR.- 
 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, aproba o borrador da Acta da sesión anterior, que foi 
a celebrada o pasado vinteseis de xuño do dous mil dezasete (ordinaria)  
 

2.- OBRAS MAIORES.- 
 

Non hai. 
  

3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 
 

- Escrito de dona María Teresa Domínguez Martínez , relativo a gretas producidas por unha 
árbore centenaria no muro de peche do cemiterio , infórmase que, a solicitude da Delegación de 
Ourense da Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,  emitiuse informe ao 
respecto polos servizos técnicos municipais que ten sido remitido a dita Delegación. 
 
 

-Escrito de don Amando Martínez Deaño en representación de AOPIL SL, como empresa 
adxudicataria   das obras de “ Acondicioamento de caminos en el concello de Ribadavia”, exponiendo   
que tiña depositado un aval bancario      de Abanca por importe de 2.659,65 € para responder da boa 
execución de ditas obras, e transcurridos dous anos dende a Acta de recepción das obras, 29 de xuño de 
2015, solicita que se proceda á devolución do aval depositado para responder da boa execución dos 
traballos,  por terse cumprido o prazo de garantía. 
 

Visto o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, artigo 102: 
 

 “ 1 a garantia non será devolta ou cancelada  ata que se teña producido o vencemento do prazo 
de garantia e cumprido satisfactoriamente o contrato de que se trate, ou ata que se declare a resolución 
de éste sen culpa do contratista. 

2 Aprobada a liquidación do contrato e transcurrido o prazo de garantía, se non resultasen 
responsabilidades devolverase a garantía constituída ou cancelarase o aval ou seguro de caución” 
 



 

 
 
 
A xunta de goberno local  ACORDA: 
 

-Transcurrido o prazo de garantía  da obra “ Acondicionamento de caminos en el    concello de 
Ribadavia”, proceder á devolución do aval bancario de Abanca por importe de 2.659,65 € a AOPIL 
SL. 
 
 

- Escrito de don Manuel Imbernón Cabezas solicitando que se cumpra o decreto de paralización 
de    actividade de data 13//2016 de alcaldía en relación á actividade de serrar madeira  no solar sito en 
A Grova de Excavaciones Pipa. 
 
Visto o informe da arquitecta municipal de data 14 de xuño de 2017  en relación á actividade na 
parcela obxecto de denuncia, polígono 31 parcela 335, no que se conclúe:” Considerase polo tanto 
necesario presentar nova documentación refundida e visada na que se recollan todas as obras  
necesarias  para legalizar os elementos construtivos , e no        caso de que non se conte ca licenza de 
actividade deberá tramitarse dita comunicación previa de actividade para a actividad forestal que 
exerce o promotor.” 
O citado informe incorpórase como motivación ao presente acordo aos  efectos previstos no artigo 88.6 
da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das Administracións públicas. 
 
 
A xunta de goberno acorda: 

- Ordenar a don Manuel de  Jesús Pipa a paralización de toda actividade de serrar madeira            
na parcela sita en A Grova de Excavaciones Pipa , referencia catastral  
32070A031003350000YQ, polígono 31, parcela 335. 

- Notificar o presente acordo aos interesados con réxime de recursos. 
 

- Escrito de don Oscar Filgueira Feijoo en representación de Galicia  Autoestampación , no que 
solicita o retranqueo da valla perimetral na zona trasera da nave por seguridade e insuficiente espazo 
para acceso de camións de emerxencias, debido ás obras de ampliación que se van a realizar unha vez 
obtida a licenza de obras solicitada. 
 
Consta no expediente: 

- informe da arquitecta municipal de data 26 de abril de 2017. 
- Informe da Policía Local de data 17 de maio de 2017. 
- Informe do Servizo de Emerxencias de Ribadavia de 1 de xuño de 2017. 
- Informe da arquitecta municipal de 27 de xuño de 2017. 

 
Considerando que o recuamento da valla perimetral traseira reduce o risgo de fogo   forestal e permite 
poder manobrar e acceder ao material auxiliar que transportan os vehículos de emerxencias. 
 
A xunta de goberno local acorda: 
 
Autorizar a  don Oscar Filgueira Feijoo en representación de Galicia  Autoestampación , n o retranqueo 
da valla perimetral na zona trasera da nave sita no Parque Empresarial de Ribadavia , parcelas 27 a 38.  
 
 
 



 

 
 
 

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
 A xunta de goberno local toma coñecemento dos seguintes escritos: 
 

-Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade, de data 26 de xuño de 2017, pola que se valida a 
solicitude de medida municipal de conciliación de promocion autonómica, e se deixa sen efecto a 
medida aprobada por Resolución de 31 de xullo de 2014, Programa de conciliación: xogamos. 
 

-Escrito de Augas de Galicia remitindo auditorías e formulando recomendacións en relación ao 
tratamento das augas residuais. 

 
-Escrito da Consellería de Medio Rural lembrando as obrigas en materia de medidas 

preventivas que facilitan a loita contra o lume forestal. 
 

5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
 

 - A xunta de goberno toma coñecemento da Acta do Premio de Honra “Roberto Vidal 
Bolaño 2017” concedido pola Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia ao mérito nas artes 
escénicas a Produccións Teatrais Excéntricas. 
 

- BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DAS 
ACTUACIONS DE REHABILITACIÓN NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO 
HISTÓRICO DE RIBADAVIA. Plan Estatal de Fomento de Aluguer de Vivendas, a Rehabilitación 
Edificatoria e a Rexeneración e Renovación Urbanas 2013-2016.-PROGRAMA DE 

REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS.- 
 
 Tendo en conta o remate do prazo para a presentación de solicitudes de subvencións para 
actuacións de Rehabilitación na área de rehabilitación do casco histórico de Ribadavia e dado o 
número de solicitudes rexistradas no Concello, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos 
asistentes, acordou:  
 
 1º)Ampliar o prazo de presentación de solicitudes de subvencións do Programa de 
rexeneración e renovación urbana do Plan estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a 
rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013 – 2016 para as Áreas de 
Rexeneración e Renovación Urbanas (Áreas de Rehabilitación Integral) do Casco Histórico de 
Ribadavia, ata o vindeiro 31 de xullo de 2017. 
  
 2º) Ordenar a publicación da referida ampliación no taboleiro de anuncios do Concello e en 
calquera outro medio de difusión co obxecto de darlle a maior publicidade posible. 
 
 
 

- CONCESION DE AXUDAS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA O ANO 2017.- 

 Examinadas as solicitudes presentadas e vistos os informes sociais da traballadora social e 
requisitos e baremo recollido nas bases das subvencións para o transporte de estudiantes 
universitarios para o ano 2017, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda o seguinte: 
 



 

 
 
 
 1.- A CONCESIÓN DA AXUDA OS SEGUINTES BENEFICIARIOS E CUANTÍAS: 
 
 Iria Fernández González con dni 76733488Z: 150€ 
 
 Paula González Alonso con dni 45143707C:   39.9€ 
 
 Xian Vázquez Fernández con DNI 44477857C: 238.05€ 
 
 
 2.- A DENEGACIÓN DA AXUDA DAS SEGUINTES SOLICITUDES E MOTIVO.- 
 
 Simón Fernández Fidalgo con DNI 76723756B- Superar o baremo económico recollido nas 
bases reguladoras da convocatoria. 
 
 Serxio Fernández Fidalgo con DNI 76723756B- Superar o baremo económico recollido nas 
bases reguladoras da convocatoria. 
 
 3.- Notificar o presente acordo os interesados e os servicios de Intervención e Tesoureria do 
Concello os efectos oportunos. 
 

 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non se producen. 
 
  
 E sendo as  trece  horas e cinco  minutos  da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, 
estendéndose a presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 
 
 
                  ALCALDE                                                       SECRETARIO 
 
 
 
  DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


