
     
 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 19  DE SETEMBRO DE 2017.- 

 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día dezanove  de setembro de dous mil 
dezasete; as trece horas 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 e Don Javier Iglesias Sendín.-  

 
Está presente o Secretario do Concello, Don Francisco Gaspar Fernández Castro. 
Está presete 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 once de setembro do dous mil dezasete (ordinaria). 

 
2.- OBRAS MAIORES.- 

OUTORGAMENTO LICENCIA DE OBRAS RIB/N/1502/17-  
 

Vista a solicitude  presentada por  Don Iván Soto Rodríguez en representación de 
Destilerías Xestal SL ,  onde solicita Licenza de Obras segundo segundo PROXECTO DE 
INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS , visado nº 13681 de data 
21/06/2017 polo Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, redactado           polo 
enxeñeiro don  Miguel Angel López Varela , nº colexiado 501 e ANEXO AO PROXECTO DE 
INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS ,visado nº 13681-1 de data 
31/08/2017 polo Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, redactado polo enxeñeiro 
don  Miguel Angel López Varela. 

 
Consta no expediente segundo PROXECTO DE INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE 
BEBIDAS ESPIRITUOSAS , visado nº 13681 de data 21/06/2017 polo Colexio Oficial de 
Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, redactado           polo enxeñeiro don  Miguel Angel López 
Varela , nº colexiado 501 e ANEXO AO PROXECTO DE INDUSTRIA DE ELABORACIÓN 
DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS ,visado nº 13681-1 de data 31/08/2017 polo Colexio Oficial de 
Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, redactado polo enxeñeiro don  Miguel Angel López Varela. 

 
 

Consta informe favorable da Arquitecto Municipal de data 14 de setembro  de 2017. 



     
 

 
Consta informe do Secretario municipal de data 17 de setembro de 2017. 

 

 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda : 
 
Conceder a  don Iván Soto Rodríguez Licenza de Obras segundo segundo 
PROXECTO DE INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS , visado nº 13681 de data 21/06/2017 polo Colexio Oficial de 
Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, redactado           polo enxeñeiro don  Miguel 
Angel López Varela , nº colexiado 501 e ANEXO AO PROXECTO DE 
INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS ,visado nº 
13681-1 de data 31/08/2017 polo Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de 
Galicia, redactado polo enxeñeiro don  Miguel Angel López Varela. 

  
 

 
1.- Condicións xerais: 
 En todo caso é de ter en conta que as licencias outórganse a salvo o dereito de pro-
piedade  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: Industria de elaboración de 
bebidas espirituosas. 
Contía na que se orzan as obras: 655.075,26 €. 
Situación e emprazamento das obras: Rúa San Martiño 36 
Nome ou razón social do promotor: Destilerías Xestal SL 
 
Prazos: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis (6) meses e o prazo 
de remate de dezaoito (18) meses, a contar dende o día seguinte ó de notificación 
da concesión da Licenza de Obras. 
Liquidación do ICIO: Considerando que con data 5/7/2017 o interesado abonou 
en concepto de liquidación provisional 14.615,47 euros, visto orzamento estimado 
que figura no informe técnico e que ascende a 655.075,26  € , xírase  liquidación 
complementaria por importe de 2.416,49 euros. 
OUTRAS CONDICIONS.- 

 

As obras axustaranse ao PROXECTO DE INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS , visado nº 13681 de data 21/06/2017 polo Colexio Oficial de Enxeñeiros 
Agrónomos de Galicia, redactado           polo enxeñeiro don  Miguel Angel López Varela , nº 
colexiado 501 e ANEXO AO PROXECTO DE INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE 
BEBIDAS ESPIRITUOSAS ,visado nº 13681-1 de data 31/08/2017 polo Colexio Oficial de 
Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, redactado polo enxeñeiro don  Miguel Angel López Varela. 

 
-Antes do inicio das obras , deberán presentarse os correspondentes Oficios de designación de 
técnicos de Dirección das Obras e Coordinación de seguridade e saúde. 
-Debe cumprir as medidas protectoras e correctoras indicadas na RESOLUCIÓN SOBRE A 
NON NECESIDADE DE SOMETEMENTO AO TRÁMITE DE DECLARACIÓN DE 
INCIDENCIA AMBIENTAL do Servizo de Calidade Ambiental da Xefatura Territorial de 
Ourense, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do  Territorio, para acadar unha maior 
protección ambiental: 

 
1 XESTIÓN DE RESIDUOS: 
 
 
O promotor debe: 
 
-Xestionar adecuadamente os residuos perigosos. Ten que solicitar a inscrición como pequeno 

produtor de residuos perigosos no Rexistro Xeral de Produtores  e Xestores de Residuos de 
Galicia. 

-Xestionar os residuos urbanos tendo en conta a recollida selectiva do lixo. 
-Xestionar os residuos non perigosos con empresas autorizadas. 
-Xestionar os residuos procedentes  das obras de construcción das instalacións. 



     
 

 
 
2 PROTECCIÓN DA ATMÓSFERA 
 
 
Por tratarse dunha actividade potencialmente contaminadora da atmósfera, incluída no 

catalogo que figura no   anexo do Real Decreto 100/2011, do 28 de xaneiro polo que se actualiza 
o catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da atmósfera e se establecen  as 
disposicións básicas para a súa aplicación ( BOE núm 25 do 29.11.2011) e, en aplicación do 
artigo 5 deberán solicitar autorización ou notificar a actividade da súa instalación ante o 
Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia , coa indicación expresa dos seus focos e das súas 
emisións. 

 
 
3 VERTIDOS 
 
 
3.1 Solicitará autorización para realizar a conexión ó saneamento municipal dos vertidos 

industriais e fecais 
3.2  Previa á conexión co saneamento municipal deberase instalar unha arqueta de control de 

vertido con acceso directo para a súa inspección.” 
 
 
-Debe cumprir o indicado no informe do Servizo de  Emerxencias Municipal :”... unha vez 

comezadas as tarefas de desterre  , comprobarase que existe alomenos un hidrante exterior na    
fachada das instalacións ( entre o futuro peche da parcela e a beirarrúa ), de non ser así, instalarse 
un que cumpra a UNE-EN 14339 que sexa accesible, sinalizada e facilmente localizable para o 
uso dos servizos  de extinción” 

 
 
- Debe depositar un aval por importe de 1.300 euros a fin de garantir que o remate das 

obras a beirarrúa quedará en bo estado. 
 
 
Asemade autorizase á conexión aos servizos de abastecemento e saneamento disponibles 

,debendo cumprir as condicións indicadas no  informe emitido pola empresa concesionaria do 
servizo de abastecemento de auga Aqualia de data 15 de setembro de 2017, do cal dárase 
traslado ao interesado. 

 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 
 
-Solicitude de don Iván Soto en nome de Destilerías Xestal SL solicitando documento que 

acredite que dende o ano 1968 se ven exercendo a actividade de” obtención de aguardente 
compostos    e comercio a por maior de bebidas” en       Muñoz Calero 16 Ribadavia ( Ourense), 
inicialmente a  nome de                                                  don Eloy Soto Lorenzo e dende o ano  2000 
a nome de Destilerías Xestal SL.. A xunta de goberno acorda acreditar que dende o ano 1968 se 



     
 

exerce a actividade de obtención de aguardente compostos e comercio a por maior de bebidas en 
Muñoz Calero 16, Ribadavia , Ourense. 

 
-Escrito de don Julio Feijoo Sánchez, con número de rexistro de entrada no concello 4617 

de 15 de setembro de 2017 , solicitando , como funcionario do concello de Ribadavia, os días 
de asuntos propios 21 e 31 de outubro de 2017. A xunta de goberno local acorda solicitar 
informe ao Xefe da Policía Local. 

 
-Escrito de don Brais Fidalgo Martínez,voceiro de Ribeiro en Común, con  número de 

rexistro de entrada 4573 de 13 de setembro de 2017, no que indica as zonas das ribeiras do río 
Avia necesitadas de limpeza. A xunta de goberno acorda dar traslado do escrito e do presentado    
con número de rexistro de entrada 4530 de 11 de setembro de 2017  sobre o mesmo asunto a 
Confederación Hidrográfica Miño Sil, e comunicarlle que a Confederación Hidrográfica xa está 
limpiando a beira do río en concellos de máis enriba co cal se espera que procedan a limpeza en 
Ribadavia o máis pronto posible. 

 
-Dase conta da acta da sesión ordinaria do  Consello Rector do Consello Municipal de 

Deportes celebrada o 13 de setembro de 2017. 
 
 
4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos seguintes: 
 
- Da Axencia de Turismo de Galicia, escrito comunicando a inscripción no REAT de cambio 

de titular do establecemento denominado Pub A Lola pasando a denominarse MVP sito na rua 
Rego de Auga nº 8 (V-OR-5853). 

 
- Da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Resolución do 04-09-2017, sobre expediente 

de aproveitamento de auga captadas mediante dos pozos denominados Parcela 1843, no lugar do 
Cotiño-San Andres, con destino a uso domestico e rego. 

 
- Da Xerencia Territorial do Castastro, remitindo acta da Comisión Mixta de Vixiancia e 

control do Convenio de Colaboración en materia de xestión catastral. 
 
- Da Comandancia de Ourense da Garda Civil, escrito relativo a felicitación polo operativo 

realizada durante a festa da Istoria 2017. 
 
-Da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, escrito relativo a felicitación polo operativo 

realizada durante a festa da Istoria 2017. 
 
 
- Da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural concedendo ao concello de Ribadavia unha 

axuda por    importe de 36.638,00 euros e unha porcentaxe de subvención do 100% sobre o 
orzamento aceptado , ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018 . 

 



     
 

-Da Confederación Hidrográfica Miño Sil comunicando Resolución do expediente de 
autorización para obras de ampliación de edificación existente, na zona de policía da marxe 
esquerda do río Cerves, no lugar de Balneario Prexigueiro, do termo municipal de Ribadavia.  

 
-Da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral da Consellería de Economía , 

Emprego e Industria concedendo ao Concello de Rivadavia unha subvención ao  abeiro da Orde 
do 8 de marzo de 2017, por importe de 50.000 euros para a contratación de 2 persoas técnicas de 
orientación. 

 
-Da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

remitindo Resolución de data 1.9.2017 , e solicitando se indiquen bens patrimoniais susceptibles 
de embargo , e con apercibimento de imposición das sancións previstas no artigo 589 da  LEC. 

 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
CONTRATACIÓN DE PARQUE ESCOLA SOBRE A RECICLAXE E HORTICULTURA 

ECOLÓXICA 

 

Con data de 21 de agosto de 2017 a xunta  de goberno local adoptou o seguinte acordo: 

 

“Considerando que con  data de 8 de agosto de 2017 esta xunta de goberno acordou: 

1Aprobar o expediente de contratación , mediante procedemento negociado sen publicidade 
para a obra de “ PARQUE ESCOLA SOBRE A RECICLAXE E HORTICULTURA 
ECOLÓXICA” 

2-Aprobar un gasto por importe de 39.999,99 euros , IVE engadido. 

3-Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares.  

4- Invitar, alomenos, a tres empresas co obxecto          de que presenten propostas económicas 

para a execución de dita obra , relacionando o Sr alcalde ás seguintes empresas a invitar: 

COCIGAL SL 

EXCAVACIONES JORGE GONZÁLEZ 

CONSTRUCCIONES MIAL CIFER SL 



     
 

 

Consta no expediente acta de apertura das ofertas do seguinte tenor literal: 

 

“En cumprimento do previsto nas cláusulas 10 e 11 do PCAP en Ribadavia a 16 de agosto de 
2017 se procede á apertura das ofertas presentadas. 

Presentan oferta as tres empresas invitadas: 

Excavaciones Jorge González NRE 4165 de 11 de agosto de 2017. 

Cocigal 2013 SL NRE 4167 de 14 de agosto de 2017. 

Mail Cifer SL NRE 4170 de 14 de agosto de 2017. 

A documentación xeral , sobre A, se presenta correctamente. 

A oferta económica, sobre B, (non valorable) se axusta ao tipo exixido nas tres ofertas. 

O sobre C, criterios de adxudicación , as ofertas son: 

COCIGAL 2013 SL , 25 días de reducción no prazo de execución  e 1 ano máis  de garantía. 

MAIL CIFER SL 13 días de reducción no prazo de execución e 6 meses máis de garantía 

Excavaciones Jorge González 20 días de reducción no prazo de execución e 8 meses máis no 
prazo de garantía. 

 
A proposición económicamente máis ventaxosa é a presentada por COCIGAL 2013 SL.” 

 
A xunta de goberno local , por unanimidade, acorda: 

• Formular proposta de adxudicación a favor de COCIGAL 2013 SL. 

• Requerir a COCIGAL 2013 SL para no prazo de seis días hábiles a contar dende o 

seguinte á recepción da notificación da presente,  aporte  a documentación xustificativa de 

atoparae ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e de seguridade social  e constitúa , 

en calquera das formas previstas polo  artigo 96 do  Real Decreto lexislativo 3/2011 que aproba o 

Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público ( en efectivo, mediante aval ou contrato 



     
 

de seguro de caución) a garantía definitiva polo importe de 1652,89  euros, correspondente ao 5% 

do importe de adxudicación  sen computar o IVE. 

• Notífiquese a presente resolución aos candidatos non propostos como adxudicatarios con 

réxime de recursos.” 

 

 

Con número de rexistro de entrada no concello 4328 e 4329 de 28 de agosto de 2017 COCIGAL 

SL presenta a documentación xustificativa de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas 

tributarias e coa facenda autonómica e estatal e de ter  constituido en metálico a garantía exixida 

por importe de 1652,89 euros. 

 

A xunta de goberno local ,por unanimidade, acorda: 

1º Adxudicar á empresa COCIGAL SL   o contrato de obras de  “ PARQUE ESCOLA SOBRE 
A RECICLAXE E HORTICULTURA ECOLÓXICA” 

2º Dispor o gasto por importe de 39.999.99 euros con cargo ao vixente orzamento municipal de 
2017. 

3º Notificar a presente  resolución ao adxudicatario do contrato , e citarlle para a firma do contrato 
que terá lugar o día 20  de setembro en horario de maña 

 
 
 
-Dase conta do contrato de arrendamento de vehículo con opción de compra suscrito con Talleres 
Estación Ribadavia SL. 
 
 

Solicitude de subvención APROL RURAL 2017. 
 

Vista a Orde do 29 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases que regulan as    axudas e 
subvencións para o fomento do emprego no medio rural ( APROL Rural) e se procede a    súa 
convocatoria para o exercicio 2017; a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 



     
 

 
Aprobar o proxecto de obra ou servizo, denominado Grupo de Limpieza Viaria. 
 
Solicitar á Consellería de Economía, Emprego e Industria a subvención para a contratación de 
traballadores desempregados na realización da mencionada obra ou servizo. 
 
Que en relación á subvención solicitada existe financiamento suficiente para financiar as partidas 
orzamentarias que non sexan financiadas pola consellería. 
 
 
Que o convenio colectivo de aplicación aos traballadores/as desempregados/as que se van a 
contratar para a execución da obra/ servizo polo que se solicita a subvención é o seguinte: 
Convenio Colectivo do concello de Ribadavia , publicado no BOP nº 51 de 01/04/2008, e que 
conforme ao mesmo , o salario a abonar aos traballadores  é, en importe mensual , o seguinte: 
 
Número de traballadores 4 
Grupo cotización Seguridade Social 10 
 
Ocupación Peóns de limpeza. 
 
CNAE 2009 ( 4 díxitos) e ocupación ( letra) 84.11 G 
 
Total custo mensual          1.315,63 euros 
 
Custos salariais totais         47.362,68 euros 
 

LIQUIDACION DE TAXA POLA OCUPACION DE TERREOS DE USO PUBLICO 
CON MESAS E CADEIRAS.- 

 
A Xunta de goberno Local, por unanimidade, presta a aprobación as seguintes 

liquidacións:  
 
 1.- Da Taxa pola ocupación de terreos de uso público por mesas, cadeiras e 

elementos auxiliares con finalidade lucrativa, no mes de agosto 2017, por importe de 

2.659,80 euros, de acordo coa liquidación feita pola Intervención e que se adxunta a esta 

Resolución. 

 
XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº3/17.- 

 



     
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación o 
Expediente de xeración de créditos nº3/17, por importe de 19.665,50 euros con cargo a 
compromisos firmes doutras Administracións Públicas para financiar gastos que pola natureza 
son competencia desta Administración Municipal”. 
 
CONTRATACIÓN DO PROXECTO DE MELLORAS NO PARQUE EMPRESARIAL 
DE RIBADAVIA 
 
 
 
Con data de 21 de agosto de 2017 a Xunta de goberno adoptou o seguinte acordo: 
 
Vista a  Sentenza do Tribunal Supremo de 14 de maio de 1999( RJ 1999/5199):”... es obligado 
reconocer que en nada ha de variarse el literal sentido del citado apartado c) del artículo 141 del 
Reglamento de contratación, que claramente limita el supuesto normativo de la nulidad de pleno 
derecho a la circunstancia de que efectivamente se haga la adjudicación sin que medie la 
pertinente consignación presupuestaria, sin que por eso pueda entenderse comprendido en el 
apartado el caso aquí debatido, en que se tramitó el expediente sin dicha consignación, la cual, sin 
embargo, ya existía al tiempo de adjudicarse el contrato” 
 
 
A xunta de goberno local por unanimidade acorda: 
 

1Aprobar o expediente de contratación , mediante procedemento negociado sen publicidade para 
a obra de “ Melloras no Parque Empresarial de Ribadavia” 

2-Aprobar un gasto por importe de 139.260,51 euros , IVE engadido. 

3-Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares.  

4- Invitar, alomenos, a tres empresas co obxecto          de que presenten propostas económicas 

para a execución de dita obra , relacionando o Sr alcalde ás seguintes empresas a invitar: 

Construcciones Caldevergazo SL 

Construcciones Lemos Martínez  Sl 

Excavaciones Y Construcciones Pérez SL 

Presentan oferta as tres empresas invitadas: 
 
Construcciones Lemos Martínez SL  NRE 4330 de 28 de agosto de 2017. 



     
 

 
Caldevergazo  SL NRE 4343 de 28 de agosto de 2017. 
 
Excavaciones y Construcciones Pérez SL NRE 4354  de 29 de agosto de 2017. 
 
A documentación xeral , sobre A, se presenta correctamente. 
 
A oferta económica, sobre B, (non valorable) se axusta ao tipo exixido nas tres ofertas. 
 
O sobre C, criterios de adxudicación , as ofertas son: 
 
Construcciones Lemos Martínez  SL , 16 días de reducción no prazo de execución  e 18 meses  
máis  de garantía. 
Caldevergazo SL 5 días de reducción no prazo de execución e 6 meses máis de garantía 
 
Excavaciones y Construcciones Pérez SL 10 días de reducción no prazo de execución e 0 meses 
máis no prazo de garantía. 
 
 
A proposición económicamente máis ventaxosa é a presentada por Construcciones Lemos 
Martínez SL. 
 
 

 

A xunta de goberno local por unanimidade acorda: 

 

-Formular proposta de adxudicación a favor de Construcciones Lemos Martínez  SL. 

-Requerir a Construcciones Lemos  Martínez  SL para no prazo de cinco días hábiles a contar 

dende o seguinte á recepción da notificación da presente  presente a documentación xustificativa 

de atoparae ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e de seguridade social  e constitúa 

, en calquera das formas previstas polo  artigo 96 do  Real Decreto lexislativo 3/2011 que aproba 

o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público ( en efectivo, mediante aval ou contrato 

de seguro de caución) a garantía definitiva polo importe de 5.754,56  euros, correspondente ao 

5% do importe de adxudicación  sen computar o IVE. 



     
 

-Notífiquese a presente resolución aos candidatos non propostos como adxudicatarios con réxime 
de recursos. 
 
 
 
APROBACIÓN DE PROXECTO DE OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS 
MUNICIPAIS NO CONCELLO DE RIBADAVIA 
  

 

Visto o proxecto de “ Mellora de camiños municipais no concello de Ribadavia” de data de 

xuño de   2017 redactado polo enxeñeiro do  medio rural don Salvador Añel Prada. 

 

Vista a Lei 2/2016 do Solo de Galicia, artigo 147.2:” As obras públicas municipais 

entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación de proxecto logo da acreditación no 

expediente do cumprimento da lexislación urbanística e do planeamento en vigor” 

 

Visto o informe da arquitecta municipal de data 13 de setembro de 2017 , que incorporase 

como motivación ao presente acordo, no que se indica: “ Ditas obras realizanse sobre 

camiños existentes, e que veñen contemplados nas planimetrías das NNSSPM e na 

cartografía do catastro . Trátase polo tanto de obras de mantemento e conservación de vías 

públicas, actuacións encadradas no artigo 135 Deberes de uso, conservación e rehabilitación 

da LSG. Dase tamén cumprimento ao establecido no artigo 37 da Lei 2/2016 , do     10 de 

febreiro, do solo de Galicia. 

 

 
 A xunta de goberno local acorda: 



     
 

-Aprobar o proxecto de “ Mellora de camiños municipais no concello de Ribadavia “ de data de 
xuño de 2017 redactado polo arquitecto técnico don Miguel Angel Pérez Marquina. 
 
 
 
 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
  
 E sendo as trece horas e quince minutos da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, 
estendéndose a presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
  
 
 
 
 


