ACTA DA SESION ORDINARIA DA COMISION MUNICIPAL
CORRESPONDENTE O DIA 18 DE MARZO DE 1996.-

DE

GOBERNO

Na Casa do Iltmo. Concello de Ribadavia o día dezaoito de Marzo de mil novecentos noventa e
seis; ás sete da tarde xúntanse os señores que de seguido se sinalan para celebraren a sesión
ordinaria da Comisión Municipal de Goberno correspondente a esta data: Alcalde-Presidente,
Don Jaime Dávila Sánchez.- Concelleiros: Don José Pérez Iglesias, Don Amando Martínez
Deaño e Don Celso Sotelo Barroso.Está presente o Secretario-Interventor accidental, 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 Comisión Municipal de Goberno, por unanimidade, aproba o borrador da Acta da sesión
anterior, que foi a celebrada o pasado día 11 de Marzo.
2.- OBRAS MAIORES.-

Examinadas as solicitudes presentadas e os informes emitidos polo Aparellador Municipal,
concédese licencia para a execución de obras, salvo os dereitos do común e sen prexuízo de
terceiros, ós seguintes señores, a cal licencia non terá efecto sen o previo aboamento dos dereitos
municipais que constan na liquidación provisional do Sr. Interventor, a resultas da definitiva, por
unanimidade:
A Dona Preciosa Gregorio Fornos, veciña de Ourense, con domicilio na rúa Antonio Puga, 34,
3º D, para que poida construír unha vivenda unifamiliar nunha parcela da súa propiedade sita no
lugar de San Lázaro; é preciso que a Sra. Gregorio Fornos asuma a responsabilidade de urbanizala fronte correspondente ó inmoble, segundo determina a aliñación oficial e segundo consta no
proxecto presentado completando a beirarrúa nas mesmas características á construída
actualmente; a obra executarase segundo proxecto visado o 18 de Xaneiro de 1996; depositará
unha fianza de 90.000 pesetas para responder dos traballos de reposición da beirarrúa,
urbanización e bondade das conexións. A validez desta licencia é de seis meses a partir da súa
notificación. Erguese a definitiva a liquidación provisional practicada ós efectos do Imposto de
Construccións, Instalacións e Obras desta licencia, o cal importe é de 441.941 pesetas.
3.- ESCRITOS DE SEÑORES CIDADANS.Visto o escrito de Don Manuel Rodríguez Casas, veciño desta Vila, con domicilio na rúa Avda.
Redondela, 23, 3º A, no que interesa información urbanística aplicable a unha finca da súa
propiedade sita na rúa López Ramón, a Comisión Municipal de Goberno, por unanimidade,
presta aprobación ó informe emitido polos servicios técnicos do Concello que di: "No lugar de
referencia está construída unha planta baixa.- Calificación Urbanística.- Concurrencia de
ordenanzas en tanto non se resolva o PERI correspondente.- Area delimitada por trazos
correspondendo a ZP/CHA zona de protección do Conxunto Histórico Artístico.- Ordenanzas 4.0
C.A. Casco Antigo; 4.8 C.U., conxunto urbano con conservación; o fondo máximo para calquera

altura será de quince metros.- RC7 referencia ás alturas, fixando unha altura máxima de cornisa
de nove metros (eixe solar).- Correspóndese coa área delimitada polo polígono de percepción".
Visto o escrito de Don José Luís Vázquez Fidalgo, con domicilio na Quinza, adxudicatario de
diversas fases do edificio de usos multiples: Correos, no que solicita se lle autorice a cesión dos
contratos administrativos que ten o Concello de Ribadavia para a construcción de diversas fases
do edificio usos múltiples: Correos, en concreto as fases II A e II B (Estructura Xeral), III A e III
B (Fachada e Manpostería), IV (Albanelería en xeral) e, V (Cubertas e Terrazas) e que figuraban
a nome de Don José Luís Vázquez Fidalgo á nova empresa "Construccións Vázquez Fidalgo
S.L.", tendo en conta a lexislación aplicable ó caso, en concreto o artigo 115 da Lei de Contratos
para as Administracións Públicas, Lei 13/1995 do 18 de Maio na que se establece que para que, o
adxudicatario poida cede-los seus dereitos e obrigas a terceiros deben cumprise os seguintes
requisitos: A).- Que o órgano de contratación autorice expresamente con carácter previo a
cesión.- B).- Que o cedente teña executado alomenos o 20% do importe do contrato.- C).- Que o
cesionario teña capacidade para contratar coa Administración de conformidade co artigo 15 a 10
da L.C.A.P. e que estea debidamente clasificado si tal requisito foi esixido ó cedente, e tendo en
conta especialmente que a nova empresa foi creada polo contratista da obra participando no seu
capital nun 75% e que o carácter de sociedade da nova empresa é o adecuado para a contratación
de obras coas Administracións, a Comisión Municipal de Goberno, por unanimidade, acorda
acceder ó solicitado quedando a empresa cesionaria "Construccións Fidalgo S.L." subrogada a
partir deste intre en tódolos dereitos e obrigas que lle correspondían ó cedente.
4.- ESCRITOS OFICIAIS.A Comisión Municipal de Goberno, coñece os seguintes:
Da Farmaceutica titular, resultado das análises mínimas da auga da fonte "Cahíña" de San Paio.
Da Farmaceutica titular, partes de cloración de augas do abastecemento público de Ribadavia e
Santa Cristina.
Da Deputación Provincial, concedendo unha subvención de 1.000.000 pesetas para gastos de
celebración da "XXXII Feira do Viño do Ribeiro".
Do Goberno Civil, comunicando resolución sobresemento expediente nº 82/96.
Do Goberno Civil, interesando informe complementario expediente 81/96.
5.- CUESTIONS ECONOMICAS.ADXUDICACION DEFINITIVA DA OBRA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES:
CORREOS, FASE VI/A.- Examinado o expediente da obra denominada EDIFICIO DE USOS
MULTIPLES: CORREOS, FASE VI/A, e tendo en conta o informe do Sr. Aparellador
Municipal, a Comisión Municipal de Goberno, por unanimidade, acorda a adxudicación
definitiva da contratación da obra EDIFICIO DE USOS MULTIPLES: CORREOS, FASE VI/A
(CARPINTERIA E VIDROS), segundo proxecto técnico redactado polo Arquitecto, Don Xulio
Touza Rodríguez, a CONSTRUCCIONS VAZQUEZ FIDALGO S.L., con domicilio na Quinza,

deste Municipio, polo prezo de 6.128.130 pesetas, IVE incluído, por se-la proposición máis
avantaxosa das presentadas.- Na súa consecuencia esta Comisión de Goberno dispón que se lle
notifique á empresa adxudicataria esta decisión ós efectos de que presente os documentos
preceptivos e o documento que acredite a constitución da garantía definitiva, citándolle para a
formalización do correspondente contrato administrativo no prazo de cinco días contados a partir
da data da notificación.
ADXUDICACION DEFINITIVA DA OBRA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES:
CORREOS, FASE VI/B.- Examinado o expediente da obra denominada EDIFICIO DE USOS
MULTIPLES: CORREOS, FASE VI/B, e tendo en conta o informe do Sr. Aparellador
Municipal, a Comisión Municipal de Goberno, por unanimidade, acorda a adxudicación
definitiva da contratación da obra EDIFICIO DE USOS MULTIPLES: CORREOS, FASE VI/B
(CARPINTERIA E VIDROS), segundo proxecto técnico redactado polo Arquitecto, Don Xulio
Touza Rodríguez, a CONSTRUCCIONS VAZQUEZ FIDALGO S.L., con domicilio na Quinza,
deste Municipio, polo prezo de 6.900.939 pesetas, IVE incluído, por se-la proposición máis
avantaxosa das presentadas.- Na súa consecuencia esta Comisión de Goberno dispón que se lle
notifique á empresa adxudicataria esta decisión ós efectos de que presente os documentos
preceptivos e o documento que acredite a constitución da garantía definitiva, citándolle para a
formalización do correspondente contrato administrativo no prazo de cinco días contados a partir
da data da notificación.
A Comisión Municipal de goberno, por unanimidade, acorda acollerse á Orde do 29 de Febreiro
pola que se anuncian as axudas económicas destinadas a subvencionar obras de construcción,
reforma, rehabilitación e equipamento das Casas dos Concellos, prestando aprobación á
documentación técnica correspondente; así mesmo, facultase ó Sr. Alcalde para que asine a
correspondente petición e demáis tramites oportunos.
A Comisión Municipal de Goberno, acorda a aprobación das tarifas para poder tomar parte no
Campamento de verán organizado pola Concellería de Cultura a través do Servicio Municipal de
Deportes, que se celebrará na localidade de Llanes (Asturias), dende o 2 ó 9 de Xullo vindeiro:
residentes en Ribadavia, 17.000 pesetas por persoa; abonados do Polideportivo, 12.000 pesetas
por persoa; non residentes, 25.000 pesetas por persoa; familias con máis dun fillo, desconto do
25% sobre a tarifa de 17.000 pesetas, tamén se permite o aboamento fraccionado das cotas de
asistencia ó campamento en dúas fraccións polo mesmo importe ; así mesmo, a Comisión
Municipal de Goberno, acorda aproba-las tarifas do servicio de aluguer do material de campaña,
que serán as seguintes: tendas, 500 pesetas; sacos, 250 pesetas; mochilas, 250 pesetas; os
interesados deberá depositar unha fianza polo material empregado que consistirán nas cantidades
seguintes: 1.000 pesetas por cada tienda, 500 pesetas por cada saco e, 500 pesetas por cada
mochila.
6.- ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.Non se formularon.
sendo as sete e media da tarde, o Sr. Alcalde ergueu a sesión, estendéndose a presente, da cal,
coma Secretario accidental, certifico.

