
     

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 18  DE DECEMBRO DE 2017.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día dezaoito de decembro de dous mil 
dezasete; as once 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 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 decembro do dous mil dezasete (ordinaria). 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 

 
 Non houbo.- 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 
-Solicitude de Abanca para levar a cabo a organización da IV Romaría Internacional Abanca o 
28 de xullo de 2018 en Ribadavia. 
 
-Escrito de don Brais Fidalgo Martínez, voceiro de RBC , solicitando para o período do 15 de 
outubro ata a data información sobre a existencia de actividade de control e seguimento da 
calidade da auga municipal de Ribadavia ; copia e informe dos controis e as análises realizadas 
, de ser o caso; información do nivel do suministro de auga nos fogares e usuarios do municipio 
de Ribadavia. A xunta de goberno acorda darlle traslado á empresa concesionaria Aqualia para 
que emita informe. 
 
-Escrito da Policía local en relación a caída sufrida na Veronza por dona Julia Augusta Lamas 
Cardoso, informando que non se ten coñecemento de outras caídas en dito punto. 
 
-Escrito do Director do Servizo  Municipal de Deportes dando traslado do informe técnico do 
mes de decembro . 
 
-Escrito do Director do Servizo Municipal de Deportes  en relación á convocatoria de 
subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro para organización de eventos físico-
deportivos no 2017, dando traslado da proposta de resolución provisional: 
 



     

II Torneo Minbalonman Festas do Portal                                           523,2 
II Memorial Sumi                                                                                555,9 
II Campus Ribeiro                                                                               490,5 
VI Trofeo Capital do Ribeiro Karate                                                 1242,6 
VI Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica V Ribadavia            1177,2 
 
4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
 A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos seguintes: 
 
-Escrito da Deputación Provincial de Ourense notificando a adxudicación da obra de 
Acondicionamento Parque Xardinillos , do     Plan Provincial á empresa Cotoverde Obras e 
Servizos SL. 
-Escrito da Deputación Provincial de Ourense dando traslado das Alegación formulada pola 
Deputación ao proxecto de Orde pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nas 
súas vías de servizo. 

 
 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 

 
XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº12/17.- 

 
“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación o 

Expediente de xeración de créditos nº12/17, por importe de 22.500 euros con cargo a 
compromisos firmes doutras Administracións Públicas para financiar gastos que pola 
natureza son competencia desta Administración Municipal”. 
 

XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº13/17.- 
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación o 
Expediente de xeración de créditos nº13/17, por importe de 3.300 euros con cargo a 
compromisos firmes doutras Administracións Públicas para financiar gastos que pola 
natureza son competencia desta Administración Municipal”. 

 
XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº14/17.- 

 
“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación o 

Expediente de xeración de créditos nº14/17, por importe de 81.700 euros con cargo a 
compromisos firmes doutras Administracións Públicas para financiar gastos que pola 
natureza son competencia desta Administración Municipal”. 

 
XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº15/17.- 

 
“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación o 

Expediente de xeración de créditos nº15/17, por importe de 1.579,77 euros con cargo a 
compromisos firmes doutras Administracións Públicas para financiar gastos que pola 
natureza son competencia desta Administración Municipal”. 

 



     

 
APROBACIÓN LISTADO COBRATORIO DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA 4º 

TRIMESTRE DO 2017.- 
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistente, presta a súa aprobación 
ao listado cobratorio da taxa polo subministro de auga, 4º trimestre do 2017, por importe de 
49.667,37 euros, tarifa de depuración por importe de 9.629,34 euros, máis 5.942,73 euros de 
IVE, resultando un total de 65.239,44 euros.- Así mesmo, a Xunta de Goberno Local, por 
unanimidade, acorda aprobar o listado cobratorio da taxa de depuración de residuais, 
correspondente ao 4º trimestre do 2017, por importe de 18.827,26 euros, Canon de auga fixo 
da Xunta, por importe de 8.554,36 euros e Canon de auga variable da Xunta, por importe de 
8.885,10 euros.- Asi mesmo, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda fixar 
como periodo cobratorio entre o 2 de xaneiro e o 21 de febreiro de 2018”. 
 
Convocatoria de subvencións a entidades deportivas para o ano 2017 .Xustificación da 
subvención concedida 
 
Visto o informe emitido polo Director do Servizo Municipal de Deportes no que se indica: “ 
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 goberno local de 9 
de outubro de 2017. 
A xunta de goberno acorda que se efectúe o pagamento das cantidades concedidas: 
 
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€ 
 
 
-Dase conta do Convenio de colaboración entre o Concello de Ribadavia e a Asociación de 
Comerciantes de Ribadavia para o desenvolvemento de actividades de promoción do comercio 
local. 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
  
 E sendo as doce  da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, estendéndose a presente, do 
cal, coma Secretario, certifico.  

 
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 

 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


