
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 22 DE 
XULLO  DE 2019.- 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día 22 de xullo  de dous mil dezanove; as nove   
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 
César Manuel Fernández Gil.- Concelleiros:   Dona Miguel García Domínguez, 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 
15 de xullo de 2019. 
 
 

 

2.- OBRAS MAIORES.- 
 
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN VIVENDA UNIFAMILIAR DE PLANTA 
BAIXA E PISO NA ESTRADA OU-504 Nº15 SAN CRISTOVO Nº 
EXPEDIENTE 645/2018 RIB /C/ 17.4/18 
 

 

Vista a solicitude de licenza de primeira ocupación presentada por don Isaac Martínez 

Estévez    con rexistro de entrada no concello de 2 de xullo de 2019, para vivenda 

unifamiliar de planta baixa e piso  sita na Estrada OU –504 nº15 San Cristovo , referencia 

catastral 1340311NG7814S0001UB. 

 

Consta no expediente : 

-Certificado Final de Obra, visado polo Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos 

técnicos e enxeñeiros de Ourense asinado polo arquitecto don Ildefonso Martínez Estévez e 

o arquitecto técnico don Amando Canitrot Pérez. 

Anexo I ó Certificado Final de Obra . Descrición das modificacións introducidas durante a 

obra. 

Anexo II ó Certificado Final de Obra, Relación dos controis realizados. 

Plano nº1 Estado Final de obra . Planta baixa cotas e superficies. 



Plano nº2 Estado Final de obra, Planta primeira cotas e superficies. 

Plano nº3 Estado Final de Obra. Alzados. 

 -Informe da arquitecta municipal de data 19 de xullo de 2019 no que se indica” 

 

Vista a documentación aportada e realizada a visita de comprobación en data 19 de xullo de 

2019 , verificase que o inmoble axústase á licenza concedida, e a modificación recollida no 

plano  M´02 que se achega é compatible coas condicións da licenza.  

Conclusión: 

Por todo o exposto, infórmase favorablemente Á documentación presentada de fin de obra e 

á licenza de primeira ocupación,  

A xunta de goberno acorda: 

-Conceder licenza de primeira ocupación a don Isaac Martínez Estévez para vivenda 
unifamiliar de planta baixa e piso na Estrada OU- 504 nº 15 San Cristovo, referencia catastral 
1340311NG7814S0001UB. 
 
 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 
 
-Escrito do Grupo Municipal de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello de 18 de 
xullo de 2019, no que expón .” en relación coa situación de tránsito de vehículos no núcleo de 
Prexigueiro derivada da importante afluencia ás Termas desta localidade. Solicita: Ribeiro en 
Común reclama que se teñan en conta ás seguintes demandas:  
Se adopten medidas de seguridade vial na localidade de Prexigueiro, entre as que poden estar 
instalación de sinalización que regule e limite a velocidade, instauración de controis periódicos 
de velocidade por parte da nosa Policía Local dentro do núcleo, e colaboración coa garda civil 
nestas tarefas. 
 
A xunta de goberno acorda: 
 
Tomar nota da problemática e, no eido das competencias municipais, estudar e adoptar as 
medidas que poidan  coadxuvar a solventar a problemática plantexada. 
 
Escrito de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello de 15 de xullo de 2019, 
solicitando copia do proxecto do novo campo de herba artificial de Rivadavia e solicitando 
diversos informes técnicos correlativos. 
 
A xunta de goberno acorda remitir copia do proxecto e facilitar os informes solicitados en canto 
sexan de competencia municipal e teña o concello potestade para recabar os mesmos. 
 
 
Escrito do Club Escola Balonman Ribadavia , con rexistro de entrada no concello de 18 de xullo 
de 2019 , no que con respecto o uso da instalación do Pavillón de Maquiáns , Expón; Debido as 
varias categorías que van a adestrar nesta instalación  e moitos, pola súa idade xogan o mini-
balonman, no que as dimensións da pista son moito menores, reducindo o número de 
participantes por equipo a 4-5 xogadores, conseguindo unha maior participación de cada xogador 
e polo tanto unha mellora a nivel pedagóxico moi importante. 
Solicita : o pintado de dúas pistas de Mini –balonman de dimensións correspondentes o ancho da 
pista de balonmán , pedagóxicamente, adaptase moito mellor que o balonman de 7 contra 7. Así 



mesmo solicitamos 4 porterías do tamaño da categoría ou 2 porterías de mini-balonman e 2 
adaptadores para regular a altura das que xa hai. 
 
A xunta de goberno acorda: 
-Tomar nota da solicitude , solicitar informe ao respecto ao Director do Servizo Municipal de 
Deportes e plantexar a cuestión no Consello Municipal de Deportes. 
 
Escrito do Ribeiro de Avia Fútbol Club , con rexistro de entrada no concello de 18 de xullo de 
2019 no que solicita: “ La modificación del Reglamento sobre uso de las instalaciones deportivas 
municipales en el capítulo V, artículos 50 y siguientes, incluyendo entre los criterios de 
preferencia el deporte femenino para el uso de instalaciones deportivas. 
 
A xunta de goberno acorda que se plantexará á solicitude en primeiro lugar o Consello  Municipal 
de Deportes, e, en caso de obter un pronunciamento favorable, se tramitará o procedemento 
administrativo para a modificación solicitada no Regulamento sobre uso das instalacións 
deportivas municipais. 
 
Escrito do Grupo Municipal de Ribeiro en Común , con rexistro de entrada no concello de 18 de 
xullo de 2019, no que expón “ en relación coa situación na que se atopan as beirarrúas de 
Ventosela, fundamentalmente na marxe na que se atopa a Fonte, na N-120 .Recordamos que son 
beirarrúas con bastante antigüidade e apenas tiveron mellora e reparacións. 
 
Solicita Ribeiro en Común reclama que se teñan en conta as seguintes demandas: 
Reparación parcial de baldosas e substitución dos tramos máis deteriorados , co obxectivo de 
correxir baches ou o seu levantamento , xa que ocasionan un perigo importante para persoas de 
idade avanzada. 
 
A xunta de goberno acorda comunicarlle que xa se tiña coñecemento da situación e se tratará de 
solventar  coa maior premura posible. 
 
4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
  
Non houbo. 
 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 

Resolución do 28 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a 
concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ás entidades locais 
responsables de sistemas de abastecemento á poboación para a redacción de plans de 
emerxencia ante situacións de seca, para o ano 2019 

 
Vista a Resolución do 28 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a 

concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ás entidades locais 
responsables de sistemas de abastecemento á poboación para a redacción de plans de emerxencia 
ante situacións de seca, para o ano 2019, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda: 

UNICO.- Solicitar solicitude da axuda ao abeiro desta resolución de acordo coa 
documentación presentada,  aceptando as condicións de financiamento e demais requisitos 
establecidos na resolución. 

 

Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais , a xunta de goberno acorda: 

Apoiar a  MAHYUBA JATRI MUSTAFÁ , acollida a través da Asociación Galega co Pobo Saharaiu, 
coa exención do ticket de acceso á piscina municipal de Ribadavia durante o verán de 2019 



Notificar o presente acordo ao Servizo Municipal de Deportes e a persoa acolledora. 

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

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 

 
 


