
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 17 DE 
SETEMBRO  DE 2019.- 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día dezasete de setembro de dous mil 
dezanove; as  nove     horas e trinta 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 César Manuel Fernández Gil.- Concelleiros:    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.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
 
A xunta de goberno aproba por unanimidade a acta correspondente á xunta de goberno local de 
10 de setembro de 2019. 
 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 
Non houbo. 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 
 
 
-Escrito de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello nº 4152 de 10 de setembro de 
2019 no que se indica: 
 
“ Exposición de motivos. En relación coa celebración das festas do Portal 2019 de Ribadavia que 
se veñen de realizar. 
 
Solicitamos. Copia detallada das contas, ingresos e gastos , así como de memoria económica 
desglosada das festas do Portal de 2019. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento da solicitude e se   dará conta cando se dispoña 
da información. 
-Escrito de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello nº 4153 de 10 de setembro de 
2019 no que se indica: 
 
 
“ Exposición de motivos. En relación co recoñecemento que esta institución debe ter cos seus 
traballadores e traballadoras xubiladas, así como cos diferentes representantes públicos que 
deixan o cargo, consideramos desde o noso grupo municipal que o concello como institución debe 
ter un xesto de agradecemento con estas persoas de agora en diante. 
Somos coñecedoras que se está a traballar nun acto futuro de recoñecemento a algún traballador 
municipal xubillado. 
 
Solicitamos  
 
Entrega da medalla da corporación a traballadoras e traballadores xubilados e concelleiros e 
concelleiras que rematen a súa función representativa. 



Así mesmo, consideramos que se debe ter un acto de recoñecemento e agradecemento público 
con estas persoas, tanto persoas xubiladas como concelleiros/as que cesan na súa función. 
 
Tamén solicitamos que no acto de recoñecemento que se vai a levar a cago a algún traballador 
municipal , se teña en conta a todos os traballadores nesta situación na pasada lexislatura 2015-
2019. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento. 
 
-Escrito de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello 4155 de 10 de setembro de 
2019 , no que se indica: 
 
En relación coa bolsa de emprego do concello de Ribadavia. 
 
Solicitamos: 
Informe da súa situación actual en todas as áreas nas que existe. 
Informe das necesidades dos postos de traballo de todo o concello en todas as áreas. 
 
-Escrito de dona María Teresa Rodríguez Estévez, en representación do grupo municipal do BNG, 
no que expón : “ Nestas datas estanse a desbrozar diversos camiños públicos do noso concello, 
con participación de maquinaria da Deputación Provincial. 
 
Solicita : Nos informe dos seguintes asuntos: 
 
Existe algún convenio entre concello e Deputación Provincial para a intervención de medios 
desta última¿ 
Existe algún importe que o concello satisfacera ou deba satisfacer por estes traballos? 
Tendo en conta o crecemento da maleza a partir do inicio do verán, por que razón non se puido 
contar con estes medios con anterioridade? 
 
A xunta de goberno acorda comunicar que existe unha solicitude do concello á Deputación 
Provincial, que non  houbo ningún convenio, que a actuación non supón ningún importe para o 
concello, e que non se puido dispoñer de eses medios ao non estar dispoñibies con anterioridade. 
Acordase remitir copia das solicitudes formuladas á Deputación Provincial. 
 
 
-Escrito de dona María Teresa Rodríguez Estévez, con rexistro de entrada no concello 4194 de 12 
de setembro de 2019, no que expón “ Recentemente vense de acondicionar un terreo privado 
ubicado entre as rúas Extramuros e Alvaro Cunqueiro , con participación de maquinaria da 
Deputación Provincial. 
 
E solicita: 
Nos informe dos seguintes asuntos: 
Cales son as condicións de cesións dos terreos? 
Cal é o fin para o que se levaron a cabo estes traballos? 
Existe algún convenio entre concello e Deputación Provincial para a intervención de medios de 
esta última?  
Existe algún importe que o concello satisfacera ou deba satisfacer por estes traballos? 
 
A xunta de goberno acorda remitir copia do contrato suscrito cos titulares, e copia da solicitude 
á Deputación Provincial. Indicando que non existe ningún convenio e que a actuación non conleva 
ningún coste para o concello. 
 
-Escrito de dona María Teresa Rodríguez Estévez, con rexistro de entrada no concello 4220 de 13 
de setembro de 2019 no que se indica: 
 
“ Ven de se xubilar un traballador deste concello que exercía as funcións de alguacil 
 



Solicita Nos informe dos seguintes asuntos 
Como se van a cubrir provisoriamente as funcións que desempeñaba este traballador? 
Cómo se vai a substituir con carácter permanente a baixa deste traballador? 
 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que de forma provisional as funcións as desenrolan 
outros traballadores , e que a substitución permanente é unha cuestión que se está valorando. 
 
-Escrito de don José Ignacio Gómez Pérez, voceiro do grupo municipal socialista ao abeiro do 
artigo 14 do ROF, con rexistro de entrada no concello 4222 de 13 de setembro de 2019, no que 
solicita:  
 
“ Con data do 23 de agosto o Sr Alcalde de Ribadavia aseguraba na prensa que se cumplirían os 
prazos para o remate das obras do novo Campo de Fútbol do Xestal e que estarían rematadas en 
15 días. 
 
A día 12 de setembro , e unha vez superados eses 15 días , as obras non están rematadas tal e 
como aseguraba , con incluso os traballos a día de hoxe paralizados. 
¿ Cal é o motivo do retraso e cando se prevé o remate desta obra que está adxudicada dende o 
pasado 14 de marzo? 
¿ Existe petición de prórroga por parte da empresa con respecto os prazos de execución da 
mesma? 
 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que a Administración contratante é a Deputación 
Provincial  , non o concello de Ribadavia, co cal debe dirixirse a mesma. 
 
 
-Escrito de don José Ignacio Gómez Pérez, voceiro do grupo municipal socialista ao abeiro do 
artigo 14 do ROF, con rexistro de entrada no concello 4224 de 13 de setembro de 2019, no que 
solicita:  
 
Información detallada sobre as actuacións realizadas nestes pasados días en fincas particulares 
con acceso dende as rúas Extramuros e Alvaro Cunqueiro de Ribadavia por parte da maquinaria 
da Deputación de Ourense. 
Indicación de quen foi o peticionario desas actuacións e de existir copia por escrito da mesma. 
 
A xunta de goberno acorda remitirlle copia do contrato suscrito cos titulares e copia da solicitude 
formulada á Deputación Provincial ao respecto. 
 
-Escrito de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello 4155 de 10 de setembro de 
2019 , no que se indica 
 
En relación coa bolsa de emprego do concello de Ribadavia. 
 
Solicitamos  
Informe da súa situación actual en todas as áreas nas que existe. 
Informe das necesidades dos postos de traballo de todo o concello en todas as áreas. 
 
A xunta de goberno informa que as bolsas de emprego de auxiliar de biblioteca, conserxe, 
educador social e auxiliar administrativo non se ten tirado das mesmas para contratacións. Que a 
bolsa de operario de instalacións deportivas tirouse da mesma ata don Oscar Sotelo Rojo, que a 
de oficial de instalacións deportivas tirouse da mesma ata don Juan Luis Martínez Lorenzo; que a 
de limpiadora de edificios municipais tirouse da mesma ata dona Noelia Figaredo Fernández, que 
a de traballador social tirouse da mesma ata don Pablo Rodríguez Fernández. 
Que  o concello ten necesidades de persoal de peóns de limpeza de desbroce, conductores de 
maquinaria, auxiliares de axuda no fogar. Etcétera..  
Informase que en data próxima se    efectuará unha nova bolsa de emprego. 
 



-Escrito de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello 4196 de 12 de setembro de 
2019 , no que se indica: 
 
Exposición de motivos. En relación co estado de suciedade de varias zonas do municipio, rúas , 
parques e zonas de Ribadavia, como é o casco histórico , rúa Ribeiro e Progreso, así como outras 
rúas da nosa vila, trala celebración de varios eventos festivos durante a época estival. 
Solicitamos: 
 
Limpeza en profundidade , recoller plásticos, cabichas, restos de suciedade, limpeza da zona 
urbana do río, e limpeza con auga no casco histórico de Ribadavia , e das rúas Ribeiro e Progreso. 
 
LImpeza de todas as rúas e parques que se atopen na mesma situación. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento. 
 
-Escrito de dona Isaura Domínguez García , con rexistro de entrada no concello número 4243 de 
16 de setembro de 2019 no que denuncia o estado de descuido e abandono da rúa Travesía de 
Santiago  e o gran número de gatos abandonados que viven na mesma, alimentados polos veciños 
e  a suciedade, olores nauseabundos, propagación de infeccións que provoca dita situación. 
 
A xunta de goberno acorda ordenar aos servizos de limpeza que presten especial coidado e 
incrementen a limpeza da rúa da Travesía de Santiago. 
 
 
-Escrito de don David Vales González , con número de rexistro de entrada no concello 4236 de 16 
de setembro de 2019, no que expón que todos os veciños da Rua de Veiga en San Cristovo, non 
dispoñen de auga durante o día para cocinar fai moito tempo , que ten feito moitas 
reclamacións, e solicita a solución do problema. 
 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que se tentará solucionar a situación o máis axiña 
posible. 
 
4.-ESCRITOS OFICIAIS. 
 
Dase conta do Convenio de colaboración entre o concello de Ribadavia e a Consellería de Cultura 
e Turismo para a mellora da Casa da Cultura de Ribadavia. 
 
5 CUESTIÓNS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS. 
 

APROBACIÓN DO PADRÓN DO IAE  

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación 
ao Padrón Municipal do Imposto de Actividades Económicas correspondente ao 
exercicio de 2019, por importe de 54.375,18 euros. Así mesmo a Xunta de Goberno 
Local, por unanimidade dos asistentes, acorda fixar o período de cobro voluntario entre 
o 17 de outubro e o 19 de decembro de 2019.” 
 

APROBACIÓN LISTADO COBRATORIO DA TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA 3º 
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, 3º trimestre do 2019, 
por importe de 52.508,29 euros, tarifa de depuración por importe de 10.151,12 euros, 
máis 6.278,86 euros de IVE, resultando un total de 68.938,27 euros.- Así mesmo, a 
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobar o listado cobratorio da taxa 
de depuración de residuais, correspondente ao 3º trimestre do 2019, por importe de 



19.256,85 euros, Canon de auga fixo da Xunta, por importe de 8.749,82 euros e Canon 
de auga variable da Xunta, por importe de 10.675,79 euros.- Asi mesmo, a Xunta de 
Goberno Local, por unanimidade, acorda fixar como periodo cobratorio entre o 1 de 
outubro e o 22 de novembro de 2019”. 
 

XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº8/19.- 
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación 
o Expediente de xeración de créditos nº8/19, por importe de 60.000 euros con cargo a 
compromisos firmes doutras Administracións Públicas para financiar gastos que pola 
natureza son competencia desta Administración Municipal”. 
 

XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº10/19.- 
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, presta aprobación 
o Expediente de xeración de créditos nº10/19, por importe de 6.000 euros con cargo a 
compromisos firmes doutras Administracións Públicas para financiar gastos que pola 
natureza son competencia desta Administración Municipal”. 

 
APROBACIÓN DE FACTURA 

 “A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, presta aprobación a factura de 
data 21 de agosto de 2019 emitida por José Deaño Rodríguez ao Concello de Ribadavia 
en concepto de traballos de Montaxe e desmontaxe da XXXV Edición da Mostra 
Internacional de Teatro de Ribadavia, do ano 2019. Base 13.394 €, IVA 21% 2.813 
€,total a percibir : 16.207 euros”. 

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

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


