
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA  4  DE DECEMBRO DE 2017.- 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día catro  de decembro de dous mil 
dezasete; as dez  horas e vinte   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  e Don Javier Iglesias Sendín.-  

 
Está presente o Secretario do Concello, Don Francisco Gaspar 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  vinte e sete  de novembro do dous mil dezasete (ordinaria). 

 
2.- OBRAS MAIORES.- 

 

OUTORGAMENTO LICENCIA DE OBRAS RIB/N/177/17-  
 

Vista a solicitude  presentada por Don Cristian García Gómez ,  onde solicita 
Licenza de Obras segundo “ Proxecto técnico para a reconstrucción dun muro de 
contención en Prexigueiro, Ribadavia ( Ourense)” visado polo Colexio de Arquitectos de 
Galicia con data de 24 de novembro de 2017, redactadado polo arquitecto don José Benito 
Davila Fuertes.. 
 
 
Consta “ Proxecto técnico para a reconstrucción dun muro de contención en Prexigueiro, 
Ribadavia ( Ourense)” visado polo Colexio de Arquitectos de Galicia con data de 24 de 
novembro de 2017, redactadado polo arquitecto don José Benito Davila Fuertes.. 
 
 Consta informe favorable da Arquitecto Municipal de data 30 de novembro  de 
2017. 
 
 Consta informe do Secretario municipal de data 4 de agosto de 2017. 
 

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda : 
 

Conceder a  don Cristian García Gómez Licenza de Obras segundo  “ Proxecto técnico 
para a reconstrucción dun muro de contención en Prexigueiro, Ribadavia ( Ourense)” 



 
visado polo Colexio de Arquitectos de Galicia con data de 24 de novembro de 2017, 
redactadado polo arquitecto don José Benito Davila Fuertes.. 

 
 

 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. 

 
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: Reconstrucción de muro de 
contención. 
Contía na que se orzan as obras:  775,98 €. 
Situación e emprazamento das obras: Prexigueiro 162 
Nome ou razón social do promotor: don Cristian García Gómez 

 
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: Considerando que con data 28/11/2017 o interesado abonou en 
concepto de liquidación provisional 42 euros, visto orzamento estimado que figura no 
informe técnico e que ascende a 775,98 € non procede a práctica de liquidación 
complementaria 

 
OUTRAS CONDICIONS.- 



 
 

-As obras axustaranse ao Proxecto básico e de Execución para a substitución da 
cuberta dun edificio de vivendas en Ribadavia ( Ourense)” visado polo Colexio de 
Arquitectos de Galicia con data de 28 de xullo de 2017, redactadado polo arquitecto don 
José Benito Davila Fuertes 
-Antes do inicio das obras , deberán presentarse o correspondente Oficio de  Dirección das 
Obras . 
-Respecto da seguridade dos traballadores, adoptaranse as medidas mínimas de 
Seguridade e Saúde , recollidas na normativa aplicable. 
Así mesmo tomaranse ás medidas necesarias para garantir a seguridade dos usuarios do 
vial público. Manterase en todo momento a limpeza do vial público  
 
 
 

OUTORGAMENTO LICENCIA DE OBRAS RIB/N/60.1/17-  
 

Vista a solicitude  presentada por Dona Minia  Dolores Laíño Gallego ,  onde 
solicita Licenza de Obras segundo “ Proxecto de xestión de colonias felinas urbanas no 
concello de Ribadavia”. 
 
 
Consta “ Proxecto de xestión de colonias felinas urbanas no concello de Ribadavia”. 
 
Consta Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con data de saída de 11 de 
outubro de 2017 que sinala:” autorizar o solicitado sempre que se respecten as cautelas 
recollidas no informe técnico municipal” 
 
 Consta informe favorable da Arquitecto Municipal de data 30 de novembro  de 
2017. 
 
 Consta informe do Secretario municipal de data 30 de novembro de 2017. 
 

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda : 
 

Conceder a  dona Minia Dolores Laíño Gallego Licenza de Obras segundo 
Proxecto de xestión de colonias felinas urbanas no concello de Ribadavia”. 
 
  
 

 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. 
 
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: Reconstrucción de muro de 
contención. 
Contía na que se orzan as obras:  1.600 €. 
Situación e emprazamento das obras:  
Porta Nova de arriba, fronte nº32 
Mera Soto, Fronte nº9 
Rego de Auga, San Martiño  
Travesía Rúa Avia, Paseo Río. 
 
 
Nome ou razón social do promotor: Dona  Minia Dolores Laíño Gallego en 
representación da Asociación Micos da Vila . 
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: , Visto orzamento estimado que figura no informe técnico e que 
ascende a 1.600 € , xirase  liquidación por 42 €. 

 
OUTRAS CONDICIONS.- 
 
-Respecto dos materiais a utilizar , a madeira axústase ás condicións do artigo 66 das 
Ordenanzas do PEPRI, sen embargo, substituirase a tela asfáltica do tellado por 
unha imprimacion impermeabilizante mate. 
 
-Respecto das dimensións , as que se sinalan na documentación presentada de 1,50 m 
de altura , 0,8 m de fondo e 1,20 m de anchura, aparentan ser superiores ás colocadas 
no Casco Histórico de Ourense; polo que se considera que deberán reducir ó tamaño 
mínimo posible. 



 
 
Respecto do restante mobiliario, carteis, arrieros,.. deberase presentar a 
correspondente documentación técnica para a súa definición. 
 
-Respecto da seguridade dos traballadores, adoptaranse as medidas mínimas de 
Seguridade e Saúde , recollidas na normativa aplicable. 
Así mesmo tomaranse ás medidas necesarias para garantir a seguridade dos usuarios do 
vial público. Manterase en todo momento a limpeza do vial público  
 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 

 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA.- 
 
Solicitude de información urbanística interesada por dona Berta María Rívera 

López  , sobre posibilidade de segregación de parcela en Figueiriñas ( Sanín)  referencia 
catastral 32070A027000010000YW , número de expediente RIB/C/91/17. A proposta da 
Alcaldia, e visto o correspondente informe técnico de data 28.11.2017. 
 

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus asistentes aprobou a 
información urbanística que se contén naquel, para   posibilidade de segregación de 
parcela en Figueiriñas ( Sanín)  referencia catastral 32070A027000010000YW , de xeito 
que se entregará á solicitante copia selada e cotexada do devandito informe para 
coñecemento e efectos. 

 

Comunicación previa de actividades sen obras  
 

Vista a comunicación previa de actividades sen obras presentada por don Hector García 
Pérez, en representación de García Pérez do Ribeiro SL,  con rexistro de entrada no 
concello 4685 de 20 de setembro de 2017, para LOCAL PARA VENTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN, en  Hermanos Alvarez Araújo 15,17,19 e 21. 
 
Visto o informe da arquitecta municipal de data 4 de outubro de 2017 no que se 
conclúe: 
“ O edificio onde se sitúa o local , carece de licenza de primeira ocupación, polo tanto 
non é admisible a tramitación da comunicación previa de actividade” 
 
Visto o informe emitido pola Asesora Xurídica de Medio Ambiente da Deputación 
Provincial de data 22 de novembro de 2017 no que se indica” A licenza de ocupación ( 
total ou parcial) comprobará a correcta execución das obras de urbanización que deben 
executarse de forma conxunta para todo o ámbito da actuación... No presente caso,os 
incumprimentos do edificio non teñen a consideración de aspectos de detalle ou escasa 
entidade polo que non sería posible o outorgamento de licenza de ocupación ou 
utilización limitada a parte de unha edificación” 
 
Os citados informes incorpóranse como motivación ao presente acordo e copia dos 
mesmos dárase traslado ao interesado. 
 
A xunta de goberno acorda: 



 
- Denegar a autorización municipal para local para venta de materiais de 

construcción na rúa Hermanos Alvarez Araújo 15,17,19 e 21 por carecer o 
edificio de licenza de primeira ocupación ,  por non estar rematada as obras de 
urbanización e por non axustarse o edificio a licencia de obra outorgada en 
aspectos que non cabe considerar como de detalle ou escasa entidade,  

 
-Escrito da Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de 
Ribadavia solicitando que se lle facilite unha información concreta e detallada sobre a 
intervención que o concello ten programada no espazo dos Xardinillos, facendo fincapé 
no tratamento que se lle dará a esas árbores que foron plantadas ó tempo da 
construcción dos Xardinillos no ano 1940 , asegurando a conservación das mesmas  no 
estado que  agora están.. A xunta de goberno local acorda comunicarlle que a actuación 
nos Xardinillos non afectará en absoluto ás arbores senlleiras existentes no ámbito. 
 
 
-Escrito de dona Julia Augusta Lamas Cardoso, con número de rexistro de entrada 5709 
de 30 de novembro de 2017, no que indica “ que el domingo pasado, 26 de noviembre , 
al salir de misa de 11 fui a pasear por la Veronza y en una acera en mal estado y sin 
señalizar o marcar dicha situación , sufrí una caída que me provocó traumatismo nasal y 
en el brazo izquierdo.Que adjunto fotografías hechas por las personas que me 
socorrieron e informes médicos” e solicita” se repare dicha acera o se señale el peligro 
de la misma  y se tenga conocimiento de este hecho y se me preste ayuda ya que por 
responsabilidad de ese concello  necesito ayuda en mi domicilio.Todo ello sin perjuicio 
de las acciones que se puedan interponer” 
A xunta de goberno acorda solicitar informe á Policía Local sobre si no punto no que se 
indica que se producíu a caída se ten coñecemento da existencia de outras caídas. 
 
-Escrito do Director do Servizo Municipal de Deportes no que indica que “ por falla de 
dotación específica no orzamento 2017 para equipamento e material deportivo, solicito: 
autorización de gasto para adquisición de equipamento destinado a distintas instalacións 
deportivas , según orzamentos que se adxuntan: 
 
Elsport: 
-varios para clases dirixidas. 
-3 ud red tenis para reposición en Complexo O Xestal. 
 
Puntodeporte: 
-Aparellos destinados a sala de musculación e P O Consello. 
 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que non cabe acceder ao solicitado dado que o 
concello carece de dotación orzamentaria para ditos gastos e que tentarase contemplar 
no orzamento do próximo exercicio. 
 
-Escrito do traballador municipal don José Iván Martínez Arias formulando reclamación 
prevía á vía xudicial social en relación á reclamación de cantidades. 
 
-Escrito de Ridimoas , asociación cultural e ecolóxica para a defensa dos bosques 
autóctonos,  remitindo escritos da xunta de Galicia sobre a situación do sapoconcho no 
Areal e Areeiras de San Cristobo. 

      



 
 

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos seguintes: 
 
-Notificación de resolución do deputado delegado  da Deputación autorizando 
realización de cruzamento aéreo para cambio de fibra óptica en zona de dominio 
público. 
-Escrito da Axencia de Turismo de Galicia comunicando a alta do establecemento café 
Bar Aljama no rexistro de empresas e actividades turísticas da Comunidade autónoma 
de Galicia. 
 
-Escrito da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade comunicando as pautas 
básicas recomendadas no control de plagas. 
 
-Escrito da Confederación Hidrográfica Miño Sil desestimando o recurso de reposición 
interposto polo concello de Ribadavia  contra Resolución da Confederación 
Hidrográfica Miño Sil impoñendo unha multa de 240,40 euros ao concello de Ribadavia 
por actividade susceptible de degradar o dominio público hidráulico na rua Progreso e 
confirmando a mesma por entendela axustada a dereito. 
A xunta de goberno acorda efectuar o abono da multa imposta. 
 
- Cédula de notificación   do Xulgado do Social  nº4 de Ourense , Execución de títulos 
xudiciais 034/2017 , demandante don José Iván Martínez Arias, demandado concello de 
Ribadavia ,requerindo ao concello para abonar as cantidades reclamadas no prazo dun 
mes.. 
 
- Cédula de citación  do Xulgado do Social  nº2 de Ourense , relativa ao Procedemento 
Ordinario 0806/2017 , sobre reclasificación profesional e reclamación de cantidade , 
demandante don Francisco José  Muñiz Ferro, demandado concello de Ribadavia ,a 
xunta de goberno local acorda personarse no procedemento ordinario 0806/2017 en 
defensa dos intereses municipais e nomear como letrado a don Jorge Angel  Pulido 
Parga. 
 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
ADHESION AO PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACION COS 
CONCELLOS PARA REALIZACION DE ACTUACIONS DE LIMPEZA DAS 
MARXES DAS REDES VIARIAS MUNICIPAIS E PROVINCIAL PARA O 
EXERCICIO 2018.- 
 
 Unha vez vistas as bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación 
cos Concellos para realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias 
municipais e provincial para o exercicio 2018, a Xunta de Goberno Local, por 
unanimidade dos asistentes ACORDA: 
 
 1º.- Aprobar a adhesión do Concello de Ribadavia ao Programa provincial de 
Cooperación cos Concellos para a realización de actuacións de limpeza das marxes das 
redes viarias municipal e provincial para o exercicio 2018. 
 



 
 2º.- Asumir expresamente as obrigas que como beneficiario lle corresponde do 
programa de cooperación, en particular as previstas na claúsula 7ª das bases que regulan 
o programa de cooperación, comprometéndose a realizar os traballos da rede viaria 
provincial que se determinen por Resolución da Presidencia da Deputación, para un 
tramo ou conxunto de tramos de entre 10 e 12 quilómetros de lonxitude. 
 
 3º.-Declarar que o Concello de Ribadavia non se atopa incurso en prohibición de 
obter subvencións da Deputación Provincial conforme co que dispón o artigo 13 da Lei 
xeral de subvencións, manifestando, igualmente, estar o corrente das obrigas tributarias 
e de Seguridade Social. 
 
Aprobación de bases de selección de dos peóns de limpeza . 

 
Recibida   comunicación do Servizo Provincial de Emprego, notificando a concesión 

de subvención para o   fomento do emprego no medio rural ( APROL RURAL) , 
subvencionando a contratación de dos peóns de limpeza,  prócedese a aprobación dunhas 
bases para a selección de persoal laboral temporal, para cubrir dúas prazas de peón de 
limpeza. No expediente constan os seguintes elementos: 

 
1. Bases de selección asinadas polo Alcalde de data 4 de decembro  de 2017. 
2. Informe de secretaría de data 4 de decembro de 2017. 
 
A Xunta de Goberno Local deliberado sobre o particular acorda por unanimidade 
dos seus asistentes proceder a aprobación e convocatoria das Bases de selección de 
persoal laboral temporal para cubrir dúas prazas de peón de limpeza. 
 

 
APROBACIÓN DE FACTURA DE OBRA 

Considerando que con data de 9 de maio de 2017 a Xunta de Goberno Local adoptou o 
seguinte acordo: 

 

Vista a memoria valorada de “ Medición e presuposto reparación tellado e vestiarios pavillón 
deportes Ribadavia ( Ourense)”   redactado polas arquitectas municipais   dona Begoña 
Arregui Rodríguez e dona Mercedes Álvarez López. 

 
Acreditada a  necesidade e idoneidade da contratación exixida polo artigo 22 do TRLCSP  
polo Informe de danos causados polas humidades no pavillón de deportes de Ribadavia de 
data febreiro de 2017 elaborado polas arquitectas municipais dona Begoña Arregui 
Rodríguez e dona Mercedes Alvarez López. 

 
Considerando que o  importe do contrato ascende ao importe, IVE engadido de 
14.999,92 euros; por conseguinte,   e vistos os artigos 111.1 e 138.3 é susceptible de 
adxudicación directa pola modalidade de contrato menor. 
 



 
Artigo 111.1:” nos contratos menores definidos no artigo 138.3 a tramitación do 
expediente somentes esixirá a aprobación do gasto e a incorporación ao mesmo da 
factura correspondente, que deberá reunir os requisitos que as normas de desenrolo de 
esta lei establezcan” 
Artigo 138.3:” Os contratos menores poderán adxudicarse directamente a calquera 
empresario que conte con capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional 
necesaria para realizar a prestación  cumprindo o establecido no artigo 111 de esta lei. 
 
Son contratos menores os de importe inferior a 50.000 , cando se trate de contratos de 
obras” 
 
Consta no expediente informe de intervención acreditativo da existencia de 
consignación orzamentaria acaída con cargo á partida 342.61900 do vixente orzamento. 
Consta no expediente informe de secretario indicativo da normativa  aplicable e 
procedemento a seguir. 
 
 
O órgano competente para aprobar o gasto e órgano de contratación é a Xunta de 
Goberno local por decreto de delegación de alcaldía de data 15 de xuño de 2015, á cal 
lle correspondía a competencia orixinaria consonte a Disposición Adicional Segunda do 
TRLCSP. 
 
Vista a declaración responsable  presentada por Rachid El Attar con rexistro de entrada 
no concello de 8 de maio de 2017 e documentación adxunta. 
 
 
A xunta de goberno local por unanimidade  acorda: 
 
Primeiro.- Levar a cabo as obras de “ Medición e presuposto reparación tellado e 
vestiarios pavillón deportes Ribadavia ( Ourense) redactado polas arquitectas 
municipais dona Begoña Arregui Rodríguez e dona Mercedes Alvarez López de data 
febreiro de 2017,     mediante o procedemento de contrato menor  co contratista Rachid 
El Attar,  NIF X6882187N, por un importe , IVE engadido de 14.999,92 euros. 
 
Segundo.- Aprobar o gasto correspondente á adxudicación da obra con cargo á partida 
orzamentaria 342.61900 do vixente orzamento. 
 
Terceiro.- Na execución da obra debe darse cumprimento ao Real Decreto 1627/1997 
polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de 
construcción e no Real Decreto 2177/2004 polo que se modifica o Real Decreto 
1215/1997 polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde para a 
utilización polos traballadores dos equipos de traballo, en materia de traballos temporais 
en altura.  
Catro.- Na factura incluiranse,ademais dos   datos e requisitos establecidos no               
Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación aprobado por Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, os extremos previstos      no apartado segundo 
da Disposición Adicional Trixésimo Terceira do Texto Refundido da Lei de Contratos 
do  Sector Público , así como a regulación sobre facturación electrónica. 
 



 
Quinta.-Unha vez realizada a obra, incorpórese a factura .Con carácter previo o abono 
da factura efectuarase un informe pola arquitecta municipal dona Mercedes Alvarez 
López de constatación de axuste das obras realizadas á Memoria Valorada obxecto de 
adxudicación. 
Sexta.-Notifíquese a presente resolución ao adxudicatario. 
 
 
Vista a factura nº 17 emitida por Rachid Construcciones y Reformas por importe de 
14.790 euros respecto ás obras no pavillón de deportes. 
 
 
Visto o informe  emitido pola arquitecta municipal de data 4 de decembro de 2017 que 
constata que as obras axústanse ao proxectado. 
 
 
A xunta de goberno local ,por unanimidade, acorda aprobar a factura presentada por 
Rachid Construcciones y Reformas por importe de 14.790 € respecto das obras no 
pavillón dos deportes. 
 

XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS DA CONVOCATORIA 
DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA O ANO 2017. 

 

Visto o informe emitido polo Director do Servizo Municipal de Deportes , con rexistro de 
entrada no concello  5701 de 30 de novembro de 2017, no que se indica: 

” comprobada a documentación presentada e o recollido nas bases da convocatoria, 
publicada no BOP do xoves de 16 de febreiro de 2017... 

Vistos os xustificantes de gasto presentado polas entidades , cumpren co  recollido nas bases 
da convocatoria axuntandose aos gastos subvencionables... 

 

Polo que procede o pagamento das cantidades concedidas, según resolución definitiva 
aprobada pola xunta de gobeno local de 9 de outubro de 2017  

Ribadavia atlético                                414,7 € 

I.D. Sarmientos                                     701,08€ 

Club Marusia Ribadavia                      1307,9 € 

Club Mizukami Karate                         829,4€ 

Asoc.Dep.Cultural Ribeiro                    893,2€ 

Escola Balonman Ribadavia                 1020,8 € 



 
Ribeiro Fútbol Club                                 1307,9€ 

Agrupación Deportivo Natural                 513,6€ 

A xunta de goberno acorda efectuar o pagamento 

 

 

DACIÓN DE CONTA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Dase conta dos seguintes Convenios de colaboración e contratos de patrocinio: 
 
 
-Convenio de colaboración entre o concello de Ribadavia e D Ramón Gorgojo Coutado, para a 
utilización das instalacións deportivas municipais/ pistas de tenis do complexo deportivo 
municipal o  Xestal. 
 
-Convenios de colaboración para o desenvolvemento de actividades no concello de Ribadavia 
durante as Festas do Nadal de 2017 subscritos con: 
Instalaciones Amando Sl. 
Construcciones Lemos Martínez SL 
Aqualia. 
Abanca SA 
-Convenio de patrocinio para o desenvolvemento de actividades no Concello de Ribadavia 
durante as Festas do  Nadal de 2017 con Termas do Prexigueiro Sl. 
 
Convenio de patrocinio para o desenvolvemento de actividades no concello de Ribadavia 
durante o ano 2017 co Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro. 

 

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

 
 

  DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 



 
 


