
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 4 DE NOVEMBRO  DE 2019.- 

 
Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día catro  de 

novembro de dous mil dezanove; a unha e vinte  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: Don  Miguel García Domínguez,    Dona 
María Luz Expósito Pérez, dona Yolanda Gómez Gómez, dona Clara Loeda 
Soto. 
 

Está presente o Secretario Francisco Fernández Castro e 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 28 de outubro de 2019. 
 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 

 
Non houbo. 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 
 
-Escrito de don José Ignacio Gómez Pérez, concelleiro e voceiro do Grupo 
Municipal Socialista, con rexistro de entrada no concello de 30 de outubro de 
2019 no que solicita: 
 
Sendo coñecedores da prohibición de contratar coa administración pública os cónxuxes 

ou persoas vinculadas con análoga relación afectiva ou igual  que ascendentes ou 

descendentes das persoas que cumplan os requisitos establecidos na lexislación 

reguladora de cargos electos. 

-Creación de unha comisión integrada polos representantes dos grupos 
políticos e coa presenza do señor secretario, que determine si esta situación se 
tivera producido nos últimos 4 anos da pasada lexislatura ou nos meses que 
levamos da actual. 
 
Vista a Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público: 
Artigo 71.1 Non podrán contratar coas entidades previstas no artigo 3 de esta 
lei ( inclúe as entidades locais) cos efectos establecidos no artigo 73 ,as persoas 
nas que concorran as seguinte circunstancias:  
 



g) Estar incursa a persoa física ou os administradores das persoas xurídicas .. 
tratarse de calquera dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica de Réxime 
Electoral Xeral , nos termos establecidos na mesma. 
 
A prohibión se extende igualmente, en ambos casos, aos cónxuxes, persoas 
vinculadas  con análoga relación de convivencia afectiva, ascendentes e 
descendentes,        así como a parientes en segundo grado por 
consangüineidade ou afinidade das persoas a que se refiren os párrafos 
anteriores, cando se produzca conflicto de intereses co titular do órgano de 
contratación ou os titulares dos órganos en que se tivera delegado a facultade 
para contratar ou os que o exerzan en substitución do primeiro. 
 
Artigo 72.1 As prohibicións de contratar relativas ás circunstancias contidas 
nas letras c) d) f) g) e h) do apartado 1 anterior , apreciaranse directamente 
polo órgano de contratación, subsistindo mentras concorran as circunstancias 
que en cada caso se determinen. 
 
Vista a Lei de Réxime Xurídico do Sector Público: 
Artigo 8.1 A competencia é irrenunciable e exercerase polos órganos 
administrativos que a teñan atribuída como propia salvo os casos de delegación 
ou avocación cando se efectúen nos termos previstos nesta ou noutras leis. 
 
Vista a Lei de Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas: 
Artigo 34.1 Os actos administrativos que dicten as administracións públicas de oficio ou 

a instancia do interesado produciranse polo órgano competente axústandose aos 

requisitos e ao procedemento establecido. 

 
Artigo 47.1 Os actos das administracións públicas son nulos de pleno dereito 
nos seguintes supostos: 
 
e) Os ditados prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente 
establecido . 
 
Considerando que os órganos de contratación no concello son o pleno, a 
alcaldía , e por delegación da mesma a xunta de goberno local. 
 
 Considerando que a apreciación da concorrencia dunha circunstancia 
determinante de prohibición de contratar e correlativa declaración da  
imposibilidade de contratar corresponde, de forma exclusiva, aos órganos de 
contratación e, a través dun procedemento reglado e legalmente establecido, co 
cal unha hipotética declaración de prohibición de contratar coa intervención da 
comisión solicitada determinaría a absoluta nulidade de pleno dereito de dito 
procedemento. 
 
A  xunta de goberno acorda non acceder ao solicitado por non resultar axustado 
a dereito  e comunicar que ,no caso de ter coñecemento de calquera 
circunstancia que pudiera supoñer incumprimento da prohibición de contratar 



co concello, a poña en coñecemento do órgano de contratatación competente , 
por escrito ,a efectos de tramitar o procedEmento legalmente establecido. 
 
Escrito do Grupo Municipal de Ribeiro en Común , con rexistro de entrada no 
concello de 28 de outubro de 2019, no que expón: En relación coa próxima 
finalización da obra de instalación dun campo de herba   sintética no campo do 
Xestal do Ribadavia. 
 
Solicita: 
Se proceda por parte do concello de Ribadavia a executar as seguintes melloras 
deste campo , nun proxecto que está cheo de ausencias a pesar do seu 
importante orzamento , e co cal xa tivo que sufrir melloras non recollidas no 
proxecto do campo. 
 
-Arranxo dos exteriores do campo precisos para o uso do propio campo. 
Na actualidade existe unha nova zona moi ampla de terra que imposibilita o seu 
uso xa que causaría a infección da                    nova      cancha sintética e futuro 
deterioro. Por exemplo, na zona de bancos e noutras zonas previas ao campo 
nas que os equipos poidan facer exercicios de quecemento. 
-Arranxo de vestiarios do Xestal, e creación dun acceso directo regulamentario 
entre o Xestal e o os vestiarios do campo clausurado para o seu 
aproveitamento. 
-Creación dunha pista con rúas para practicar atletismo. 
-Creación dunha zona para practicar outros deportes, por exemplo pistas de 
padel. 
-Elaboración dun proxecto para o aproveitamento futuro na zona de arriba 
dunha cancha polideportiva, e que se faga de acordo á normativa. 
-Arranxo da vella cantina de O Xestal para o seu uso por todos os clubes. 
-Aproveitamento para o novo Xestal das torres de luz do campo clausurado que 
non se vaian a usar     naquela zona. 
Reiteramos a petición realizada no mes de xullo cando reclamamos novos 
informes técnicos tanto do responsable técnico da obra coma do servizo 
municipal de arquitectura e deportes. Así como tamén copia das catas 
realizadas no campo         nos que se comprobou o nivel de firme do terreo. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento. 
 
-Solicitude de don Luis Vila López en representación do Circo Evolutión 
Olimpia de devolución de aval depositado por importe de 500 euros pola 
instalación do circo no campo da Festa de Francelos do 1 ao 3 de novembro de 
2019. 
A xunta de goberno acorda proceder á devolución do aval solicitado de 500 
euros a don Luis López Vila no número de conta indicado ao efecto na 
solicitude. 
 
 
4.-ESCRITOS OFICIAIS. 
 



-Escrito do xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar  

achegando a resolución de aprobación da 2ª liquidación de 2019 –Réxime de 

cofinanciamento para as escolas infantís xestionadas a través do Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar –Escola Infantil de Ribadavia ,  ditada pola Xerencia 

do Consorcio. 

 

-Escrito da Valedora do Pobo , con rexistro de entrada no concello de 27 de setembro 

de 2019 , dando traslado de escrito de queixa de dona Purificación Vidal Pérez, no que 

se indica: “ Pertenzo a aldea da Grova, pertencente ao concello de Ribadavia. Nesta 

aldea non contamos con rede de alcantarillado nin auga da traída. Por esta situación 

enfrentámonos a numerosos cortes de auga e temos a obriga de contar con pozos 

negros. Dende a Xunta dicen que apoian o rural, pero non ten sentido ir a vivir a unha 

aldea cando non tes auga corriente xa que o pozo que suministra á aldea depende das 

choivas.” 

 

A xunta de goberno acorda comunicar que a aldea de A Grova , desde sempre contou 

cun sistema de autoabastecemento de auga , nunca estivo incorporada á rede 

municipal.  Por parte do concello existe a vontade de incorporar a aldea de A Grova á 

rede municipal de abastecemento de auga e rede de alcantarillado , na medida e no 

tempo en que o permitan as posibilidades económicas do concello.A maiores o concello 

ten redactado con data de setembro de 2016 un proxecto para o saneamento e 

abastecemento de auga en A Grova e As Chavolas. 

 

-Escrito do  Defensor del Pueblo en relación ao expediente 15011670 , promotor don 

Pablo Enrique Martínez Vázquez, asunto    verquido incontrolado de residuos e rotura 

de infraestrutura de depuración , formulando as seguintes suxerencias: 

 



“ 1 Adoptar medidas para proceder a la inmediata restauración de los terrenos 

degradados por el depósito irregular de residuos, por sí mismo  o exigiéndoselas a 

quien resulte responsable , según los criterios establecidos en los artículos 48 y 49 de la 

Ley de Residuos de Galicia. 

2 En tanto se tramitan los procedimientos  necesarios para la restauración , colocar 

avisos que recuerden la prohibición de realizar depósitos de residuos no autorizados u 

otras medidas que impidan o dificulten nuevos vertidos . Ello con el fin de evitar efectos 

negativos para la salud pública o el medio ambiente.” 

 

A xunta de goberno acorda aceptar as  suxerencias formuladas polo Defensor del 

Pueblo . 

 
 
5 CUESTIÓNS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS. 
 

APROBACIÓN DE PROXECTO DE OBRAS 

 

Vista a“Memoria Valorada Mellora da pavimentación de beirarrúa marxe 
esquerda Estrada a Filgueira dende o nº 25 ata a rúa Ramal Francelos.Ribadavia ( 
Ourense)  redactado pola arquitecta municipal    dona Mercedes Alvarez López   
de data outubro  de 2019. 

Visto o informe da  arquitecta municipal de data 4 de novembro  de 
2019. 

Vista a Lei 2/2016 do Solo de Galicia, artigo 147.2:” As obras públicas 
municipais entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto 
previa acreditación no expediente do cumprimento da lexislación urbanística así 
como do planeamento en vigor” 

En exercicio de competencia delegada por Decreto de Alcaldía de 17 de 
xuño de 2019,a Xunta de Goberno local acorda: 

Aprobar  a“Memoria Valorada Mellora da pavimentación de beirarrúa 
marxe esquerda Estrada a Filgueira dende o nº 25 ata a rúa Ramal 
Francelos.Ribadavia ( Ourense)  redactado pola arquitecta municipal    dona 
Mercedes Alvarez López   de data outubro  de 2019. 

 



EXECUCIÓN DE OBRAS POR MEDIOS PROPIOS  

 

Vista a“Memoria Valorada Mellora da pavimentación de beirarrúa marxe 
esquerda Estrada a Filgueira dende o nº 25 ata a rúa Ramal Francelos.Ribadavia ( 
Ourense)”  redactado pola arquitecta municipal    dona Mercedes Alvarez López   
de data outubro  de 2019. 

Vista a Lei 9/2017 de contratos do sector público , artigo 30.1 :” A 
execución de obras poderá realizarse polos servizos da Administración Pública, 
xa sexa empregando exclusivamente medios propios  non personificados ou coa 
colaboración de empresarios particulares cando concurra algunha das seguintes 
circunstancias: 

a) Que a  Administración teña montadas fábricas, arsenais, maestranzas ou 
servizos técnicos ou industriais suficientemente aptos para a realización 
da prestación , en  cuxo caso deberá normalmente utilizarse este sistema 
de execución. 

Considerando de necesidade a execución das obras para garantir o 
desenvolvemento viario dos veciños e veciñas da zona en cuestión. 

Considerando que polo importe do proxecto (53.763,38 €) a competencia ven 
atribuída á xunta de goberno por delegación de alcaldía de data 17 de xuño de 
2019. 

A xunta de goberno acorda : 

-Executar directamente por medios propios a obra de “Memoria Valorada 
Mellora da pavimentación de beirarrúa marxe esquerda Estrada a Filgueira dende 
o nº 25 ata a rúa Ramal Francelos.Ribadavia ( Ourense)  “  por un importe de 
44.436,68€ e 9.331,38 € de IVE  engadido. 

 

XERACIÓN DE CRÉDITOS Nº12/19.- 

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

o Expediente de xeración de créditos nº12/19, por importe de 126.000 euros con cargo 

a compromisos firmes doutras Administracións Públicas para financiar gastos que pola 

natureza son competencia desta Administración Municipal”. 

CUALIFICACIÓN DEFINITIVA ACTUACIÓN NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO 
CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA 14º CONVENIO 

 

Visto o expediente a nome de dona Antonia González Cuiña  en representación de 
don Manuel González Rodríguez   relativo á subvención para actuación no 14º 



Convenio de actuacións na Area de Rehabilitación do casco histórico de 
Ribadavia , na obra sita na rúa Porta Nova de Arriba nº21. 

 

A xunta de goberno tendo en conta o informe emitido dende a oficina de 
Rehabilitación do Casco Histórico de Ribadavia , por unanimidade, acorda 
prestar aprobación á certificación de fin de obra e a proposta de subvención a 
cargo do Ministerio de Fomento  por importe de 7.585,20  euros, e a cargo da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e Instituto Galego de 
Vivenda e Solo  por importe de 2.167,20  euros , xa que as obras foron 
executadas de acordo coa Ordenanza reguladora das actuacións de 
rehabilitación no ARI do Casco Histórico , e o Convenio de colaboración entre 
o Ministerio de Fomento, IGVS e o concello, remitindo o devandito expediente 
ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. 

 
ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS DE 

ACONDICIONAMENTO E MELLORA DAS INSTALACIÓNS  DO 
CAMPO DE FÚTBOL DE O XESTAL EN RI BADAVIA. 

 
Vista a Memoria “ Acondicionamiento y mejora de las instalaciones del campo de fútbol 
de O Xestal en Ribadavia “ redactado polo arquitecto técnico don José Manuel 
Quintairos Calviño e a enxeñeira técnica agrícola Dona Begoña Gómez Durán  , , de 
conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017 de 
contratos do sector público, e en  exercicio de competencia delegada por Decreto de 
Alcaldía de data 19 de xuño de 2017.  

 

Vista a Lei 9/2017 de contratos do sector Público: 

n 118.1 Se consideran contratos menores os de valor estimado inferior a 40.000 
euros , cando se trate de contratos de obras, ou a 15.000 euros, cando se trate de 
contratos de subministros ou de servizos. Nos contratos menores a tramitación do 
expediente esixirá o informe do órgano de contratación motivando a necesidade do 
contrato. Asemade, se requerirá a aprobación do gasto e a incorporación ao 
mesmo da factura corrrespondente, que deberá reunir os requisitos que 
establezcan as normas de desenrolo de esta lei. 

n 118.3 No expediente xustificarase que non se está alterando o obxecto do contrato 
para evitar a aplicación de reglas xerais de contratación , e que o contratista non 
teña subscrito máis contratos menores que individual ou conxuntamente superen a 
cifra que consta no apartado primeiro de este artigo, O órgano de contratación 
comprobará o cumprimento de esta regla. 

n 118.4 Os contratos menores publicaranse na forma prevista no artigo 63.4. 

n 131.3 Os contratos menores poden adxudicarse directamente a calquera 
empresario con capacidade de obrar que conte coa habilitación profesional 
necesaria para realizar a prestación. 

 

n 36.1 e 37.2 da LCSP  os contratos menores non precisan para su perfección de 
formalización. 



Considerando que a presente contratación mellora as condicións de utilización polos 
veciños e veciñas da  instalación do campo de fútbol de  O Xestal e que o artigo 25. 2 
da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local atribúe como competencia propia ao 
concello a promoción do deporte e das instalacións deportivas. 

Considerando que o contratista non ten subscrito contratos menores do ambito material 
indicado  co concello de Ribadavia , nesta anualidade orzamentaria, que individual ou 
conxuntamente superen o valor estimado de 40.000 euros. 

 

A Xunta de Goberno Local acorda: 

-Contratar con Explotacións MedioAmbientais SLU  a execución de a Memoria “ 
Acondicionamiento y mejora de las instalaciones del campo de fútbol de O Xestal en 
Ribadavia” 

-Aprobar o gasto por importe de 48.000 con cargo ao orzamento deste exercicio de 
2019. 

-Notificar a resolución ao adxudicatario no prazo de dez días a partir da data de firma da 
Resolución, considerando a recepción da notificación por parte do adxudicatario como  
formalización do contrato, en base aos artigos 36.1 e 37.2 da LCSP, non precisándose 
de ningún trámite adicional. 

 

NOMEAMENTO DE LETRADO 

 
Interposto recurso contencioso administrativo, Procedemento Abreviado 253/2019 ante o Xulgado 
Contencioso Administrativo  nº 2 de Ourense, por don Bernardo García Nieves e Allianz SA, en 
relación a reclamación de responsabilidade patrimonial por accidente de circulación , a xunta de 
goberno acorda personarse no procedemento en defensa dos intereses municipais e nomear como 
avogado en  representación do concello a don  Angel Pazos Huete. 

 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN 
REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
 

E sendo as trece horas e trinta e cinco minutos   da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a 
sesión, estendéndose a presente acta,  do cal, coma Secretario, certifico. 

 
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 

 
 
 
 
  

 
 


