
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 23 DE 
SETEMBRO  DE 2019.- 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día dezasete de setembro de dous mil 
dezanove; as  trece      horas e trinta e sete  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 
17 de setembro de 2019. 
 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
Outorgamento licenza de obras 720/2019 RIB / N/46.4/19 
 
 Visto o escrito presentado por Don Guillermo López  
Míguez en representación de Construcciones López Carballal  
,  onde solicita Licenza de Obras  para“  PROXECTO BÁSICO E  DE 
REHABILITACIÓN  DE  EDIFICACIÓN NO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA ( OURENSE) ”  
entregado o 17 de xuño   de 2019   e “ ANEXO A PROXECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN DE 
EDIFICACIÓN NO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA ( OURENSE)e entregado con data de 26 
de xullo de 2019, o “ ANEXO . PROXECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN NO 
CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA ( OURENSE) entregado con data de 5 de setembro de 2019 e 
o “ PLANO ESTADO REFORMADO ACOMETIDAS REDE” entregado con data de  18 de setembro 
de 2019, redactados pola arquitecta dona Mariela Coronel González, colexiada nº 2200 do Colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia. 

 
 Consta no expediente: 

-PROXECTO BÁSICO E  DE REHABILITACIÓN  DE  EDIFICACIÓN NO CASCO HISTÓRICO DE 
RIBADAVIA ( OURENSE) ”  entregado o 17 de xuño   de 2019   e “ ANEXO A PROXECTO BÁSICO 
DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN NO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA ( OURENSE)e 
entregado con data de 26 de xullo de 2019, o “ ANEXO . PROXECTO BÁSICO DE 
REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN NO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA ( OURENSE) 
entregado con data de 5 de setembro de 2019 e o “ PLANO ESTADO REFORMADO ACOMETIDAS 
REDE” entregado con data de  18 de setembro de 2019, redactados pola arquitecta dona Mariela 
Coronel González, colexiada nº 2200 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

 Consta acordo da Comisión de Seguemento do PEPRI  de data 30 de agosto de 2019. 

 

Consta informe do arqueólogo municipal do seguinte tenor literal: 



 1) O inmoble localízase dentro da Area I de Protección do Patrimonio 
Arqueolóxico. 

2) Como no proxecto básico non se contemplan remocións de terra e só se fala dun 
recrecido sobre o terreo existente que albergará o saneamento , non sería preciso a 
presentación dun proxecto de intervención arqueolóxica. 
3) Con todo si se contemplase algún tipo de remocións de terra ( conexión a 

saneamento na praza e de máis) si sería preciso levar a cabo un seguimento 
arqueolóxico que sería levado a cabo polo arqueológo municipal por atoparse 
en espazo público e con remocións de escasa entidade tanto en lonxitude 
como en profundidade. 

4) Tendo en conta que parte da fachada sur ( a que da á praza) e parte da fachada 
este da edificación, están en contacto coa fachada norte da Igrexa de San Xoán 
( s XII) , se deben controlar debidamente as obras de demolición interior , 
especialmente na planta baixa, para o cal debo ser informado coa debida 
antelación do inicio das obras , ao fin de programa o oportuno seguimento das 
mesmas 

 

 
  
 Consta informe favorable da señora  Arquitecta 
Municipal dona Mercedes Alvarez López   de data 20  de 
setembro de 2019. 
 
 Consta informe do Secretario municipal de data 20 de 
setembro   de 2019. 
 
 A Xunta de Goberno Local, acorda : 

 
 Conceder licenza de obras a   Don Guillermo López  Míguez en 
representación de Construcciones López Carballal  ,    para“  
PROXECTO BÁSICO E  DE REHABILITACIÓN  DE  EDIFICACIÓN NO CASCO HISTÓRICO DE 
RIBADAVIA ( OURENSE) ”  entregado o 17 de xuño   de 2019   e “ ANEXO A PROXECTO BÁSICO 
DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN NO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA ( OURENSE)e 
entregado con data de 26 de xullo de 2019, o “ ANEXO . PROXECTO BÁSICO DE 
REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN NO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA ( OURENSE) 
entregado con data de 5 de setembro de 2019 e o “ PLANO ESTADO REFORMADO ACOMETIDAS 
REDE” entregado con data de  18 de setembro de 2019, redactados pola arquitecta dona Mariela 
Coronel González, colexiada nº 2200 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en Praza San Xoán 
nº 3 , Ribadavia, referencia catastral 0723912NG7802S. 

  
Conceder a excepcionalidade do cumprimento das normas 

de habitabilidade, segundo o establecido no Capítulo V 
Trámite de excepción do Decreto 29/2010 , respecto á: 

  - Excepción ó apartado I.A.1 recollida nas letras C e D: na fachada principal, dado que se 
manteñen os ocos exteriores, non será necesario o seu cumprimento, segundo o establecido no 
seu punto I.A.1.2 k); e xustificase a superficie de iluminación nas dependencias cara a fachada 
posterior e de baixo cuberta, I.A.1.2. Dada a pendente da cuberta e para evitar unha lonxitude 
excesiva das ventás, admítese a excepcionalidade das alturas das ventás de cuberta. I.A.1.2.i). 

 



- Excepción ó apartado I.A.2 recollida na letra D: dado o Grado de Protección Ambiental e, por 
tanto, a obriga de mantemento das súas fachadas, non será obrigatorio o cumprimento das 
alturas mínimas. Dado que non se trata dunha edificación de nova planta, segundo o sinalado no 
artigo 3.B, non é obrigatoria a disposición de rochos, polo que se admite a súa altura, entendendo 
ademais que se trata de espazos residuais. 

 
- Respecto da excepción ó apartado I.B recollida na letra D: dado o Grado de Protección Ambiental 

e a obriga de mantemento das súas fachadas, non será obrigatorio o cumprimento das 
condicións exteriores nin do oco de iluminación natural do portal, I.B.3.1.1.; admítese así mesmo a 
excepcionalidade do cumprimento de superficie mínima de iluminación natural das escaleiras, 
I.B.3.2.2., tendo en conta tamén a superficie irregular da parcela. 
 

 
 

1.- Condicións xerais: 
 En todo caso é de ter en conta que as licencias 
outórganse a salvo o dereito de propiedade  e sen prexuízo 
de terceiros, polo que a Administración concedente non lle 
incumbe a acreditación da propiedade do solicitante, senón 
unicamente o acomodo á legalidade urbanística das obras ou 
actividades. Por outra banda, e segundo é xurisprudencia 
reiterada, a concesión da licenza levará implícito o 
condicionamento de acomodo da actividade á legalidade 
vixente e aplicable en cada caso, debendo acomodarse deste 
modo, non só os condicionamentos expresamente sinalados 
senón tamén ás normas de directa aplicación segundo a 
lexislación urbanística. 
A licenza concédese con independencia doutro tipo de 
Autorizacións administrativas que foran procedentes. 

De coñecerse o destino do local e tratarse este do exer-
cicio dunha actividade sometida ó deber de previa 
obtención de licenza de apertura, por imperativo do 
disposto no Art. 22 do Regulamento de Servizos das 
Corporacións Locais e Art. 144.3 da Lei do Solo de 
Galicia, en todo caso subordínase expresamente a concesión 
da licenza urbanística á obtención da correspondente 
licenza de apertura, de xeito que, se non se chegara a 
obter esta a anterior entenderíase non concedida. Xa que 
logo, a eficacia da licenza de obras condiciónase nestes 
casos á obtención da licenza de apertura preceptiva, non 
podendo comezarse as obras ata a concesión  desta última.  

Unha vez rematadas as obras deberá obterse a licenza de 
primeira ocupación, so pena da posibilidade de incoación 
de expediente de reposición de legalidade urbanística. 

 En lugar ben visible da obra colocará un cartel no que 
figurarán os nomes dos técnicos directores e do con-
tratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai 
destinar a construción, a data de expedición da licenza, o 
prazo de execución das obras, o número de plantas 



autorizadas e o número de expediente. Colocarase por 
seguridade un valo protector. 
 Penalización: O incumprimento das condicións fixadas 
dará lugar a apertura de expediente de protección da 
legalidade urbanística (artigo 152 e ss. da Lei 2/2016), 
sen prexuízo das sancións a que puidera haber lugar. 
 Caducidade: A caducidade será declarada pola 
Administración municipal logo do procedemento con audiencia 
do interesado.  
 
2.-  Condicións particulares:   
Finalidade da actuación e uso ó que se destinará:Vivenda. 
Contía na que se orzan as obras:  212.500,00  €. 

Situación e emprazamento das obras: Praza San Xoán 
nº3. 
Nome ou razón social do promotor: Construcciones 
López Carballal. 
 
 

Prazos: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis (6) meses e o prazo de 
remate de tres  (3) anos , a contar dende o día seguinte ó de notificación da concesión da 
Licenza de Obras. 
Liquidación do ICIO: Tendo en conta que con data 14/06/2019, o interesado abonou en 
concepto de liquidación provisional do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras a contía de 
5.525  euros,non procede a práctica de liquidación complementaria.. 

 
OUTRAS CONDICIONS.- 
 
-As obras axustaranse ao -PROXECTO BÁSICO E  DE REHABILITACIÓN  DE  EDIFICACIÓN NO 
CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA ( OURENSE) ”  entregado o 17 de xuño   de 2019   e “ 
ANEXO A PROXECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN NO CASCO 
HISTÓRICO DE RIBADAVIA ( OURENSE)e entregado con data de 26 de xullo de 2019, o “ ANEXO 
. PROXECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN NO CASCO HISTÓRICO DE 
RIBADAVIA ( OURENSE) entregado con data de 5 de setembro de 2019 e o “ PLANO ESTADO 
REFORMADO ACOMETIDAS REDE” entregado con data de  18 de setembro de 2019, redactados 
pola arquitecta dona Mariela Coronel González, colexiada nº 2200 do Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia. 

 
 
 
-Se para a execución das obras fose necesario colocar 

estadas ou ocupar a beirarrúa, o promotor deberá solicitar 
autorización de ocupación de dominio público no concello. 

-Respecto da seguridade dos traballadores adoptaranse 
as medidas mínimas de seguridade e saúde , recollidas na  
Ordenanza Laboral de construcción e demais normativa 
aplicable.Tomaranse as medidas necesarias para garantir a 
seguridade dos usuarios do vial público. 

 
-Debe darse cumprimento ao informe de Aqualia, empresa concesionaria dos servizos 

municipais de saneamento e abastecemento de auga de data      20 de setembro de 2019. 
-Estarase ao disposto polo arqueólogo municipal no seu informe. 



-Debe depositar  un aval por importe de 6.321,16 euros para garantir o correcto estado 
do vial público. 

 
-Previo ao inicio das obras deberá achegarse o Proxecto de Execución, incluíndo un 

Refundido do Proxecto Básico e os seus Anexos , e os Oficios de Dirección e de Coordinación en 
Materia de Seguridade e Saúde. 

-Ó remate das obras , previa a concesión da licenza de primeira ocupación, , deberá 
retirarse o poste de subministro de enerxía eléctrica existente inmediato á fachada da 
edificación. 
 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 
 
.Escrito de Ribeiro en Común , con rexistro de entrada no concello número 4279 de 17 de 
setembro de 2019, no que expón: En relación co acordo da Xunta de Goberno Local de 4 de 
setembro de 2019 na que se decide anular a reforma do entorno de San Xes de Francelos, e se 
afirma a imposibilidade de realizar  a obra debido ás esixencias da Comisión de Patrimonio da 
Xunta de Galicia, que demanda un Plan director do entorno de San Xes. 
Ribeiro en Común reclama que se teñan en conta as seguintes consideracións e Solicita: 
-Que se dea información detallada da causa oficial que leva a esta chapuza e á frustración de 
que unha vez máis o entorno de San Xés de Francelos quede sen arranxasr, a pesar do seu 
enorme valor monumental, cultural e simbólico. 
-Que se decidan as actuacións das obras e camiños a través do acordo, diálogo e consenso cos 
demais grupos municipais. Tendo en conta que o actual é un goberno en ultra minoría e que hai 
actuacións pendentes aprobadas en pleno que tamén se poderái ter acollido como intervención 
substituta. 
Non nos parece nin acto de boa fe nin un comportamento desexable que este goberno municipal 
utilice a unilateralidade e a arrogancia que leva a non dialogar con todos os grupos con Ribeiro 
en Común alo menos non se fixo, para decidir ou cando menos opinar sobre as actuacións en 
obras municipais. 
 
A xunta de goberno acorda solicitar informe ao respecto á arquitecta municipal. 
 
-Escrito de Ribeiro en Común , con rexistro de entrada no concello número 4281 de 17 de 
setembro de 2019 , no que expón: En relación co acordo da Xunta de Goberno Local de 29 de 
agosto de 2019 de adxudicación de obra de mellora do Parque Robla con contrato menor  sen 
publicidade a través de solicitude de tres ofertas formulando invitacióna Extraco Construccións e 
Proxectos SA, Excoviga SL e Aopil SL. 
Solicito:  
Informe do arqueólogo municipal. 
Informe da técnico municipal. 
Que  todas as obras municipais do concello de Rivadavia se realicen a través de procedementos 
abertos e con publiicidade. 
Que o escrito rexistrado polo noso grupo municipal con propostas e peticions de mellora deste 
proxecto se teñan en conta na execución da obra. 
 
A xunta de goberno acorda recabar a información solicitada e remitila cando se dispoña da 
mesma. 
 
 
-Escrito de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello número 4280 de 17 de 
setembro de 2019, no que expón: En relación co acordo da Xunta de Goberno Local de 29 de 
agosto de 2019 de adxudicación de obra de mellora de camiños municipais 2019 con contrato 
menor sen publicidade a través de solicitude de tres ofertas formulando invitación a 
Construcciones Viso SL, Mial Cifer SL e Aopil SL. 
Ribeiro en Común solicita: 
 



Que todas as obras municipais do concello de Ribadavia se realice a través de procedementos 
abertos con publicidade. 
 
Que se convoque de agora en diante unha Comisión de portavoces municipais para consensuar e 
elaborar un Plan de obras, e na medida do posible se evite a unilateralidade e ausencia de 
diálogo con todos os grupos da Corporación,. Que se decidan as actuacións de obras e camiños a 
través do acordo, diálogo e consenso con todos os grupos municipais , sempre que sexa posible. 
Tendo en conta que o actual é un goberno en ultra minoria e que hai actuacións pendentes 
aprobadas en pleno,por exemplo en San Cristovo. 
Que en Francelos, concordando moito na necesidade de dita intervención anunciada para o 
acceso á escola, reclamada na lexislatura pasada por diferentes grupos, consideramos que o 
remate da obra da beirarrúas de Francelos debe ser unha prioridade para o goberno pois non é 
de recibo a situación na que se atopa nin a demora existente, tendo en conta que o orzamento 
entrou en vigor o 29 de agosto. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento. 
 
-Escrito de Ribeiro en Común,con rexistro de entrada no concello 4317 de 19 de setembro de 
2019, no que se indica: En relación coa petición de convocatoria da Comisión de Tráfico 
realizada polo noso grupo a principio do mes de agosto, vendo que esta non foi convocada e que 
a situación do tráfico  continúa en mal estado. 
Solicitamos: 
Se convoque de xeito inmediato a Comisión de tráfico para abordar a actualización de parte da 
norma e a adopción de medidas para que se cumpra a convivencia entre coches e viandantes. 
.Asi mesmo demandamos que se nos dea a posibilidade aos grupos de que as nosas peticións e 
propostas para a mellora da Ordenanza sexan tidas en conta. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento.  
 
-Escrito de dona  María del Rosario Freijido Davila, con número de rexistro de entrada no 
concello 4100 de 5 de setembro de 2019, no que solicita:” Que  me concedan un permiso, 
tarjeta o similar , que me permita estacionar el coche durante diez minutos en la calle 
Santiago , sin riesgo a que me pongan una multa” 
 
A xunta de goberno acorda dar traslado do  informe emitido  ao respecto á Policía Local. 
-Escrito da Sociedade Xeral de Autores , de data 11 de setembro de 2019, requerindo “ 
Presupuesto de gastos de la actuación del grupo Tiruleque el pasado 30 de agosto y 
presupuesto de gastos de la actuación de “ Pepe Vaamonde Group” el pasado 31 de agosto , 
incluídos ambos en la programación de la Festa da Istoria. 
 
A xunta de goberno acorda comunicar que ditos eventos non foron organizados polo concello de 
Ribadavia. 
 
-Escrito de dona  Blanca Rodríguez Rodríguez, con rexistro de entrada no concello número 4319 
de 20 de setembro de 2019, no que expón que tendo pagado a cuarta parte do importe de 
matricula do conservatorio de Aarón  Medina Rodríguez, para o curso 2019/2020 , importe 93,75 
euros; e sendo admitido en setembro no Conservatorio de Ourense, polo que non vai a cubrir os 
estudos no Conservatorio de Ribadavia, , solicita a devolución de dito importe xa que non vai a 
cursar os estudos en Ribadavia. 
 
A xunta de goberno acorda proceder a devolución do importe solicitado de 93,75 euros. 
 
 
4.-ESCRITOS OFICIAIS. 
-Escrito do Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria comunicando o resultado da votación 
de representantes do Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria de Ourense. 
 
5 CUESTIÓNS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS. 



Acuerdo de inicio del expediente de contratación de “ ACTUACIÓNS DE 
MELLORA NA CASA DA CULTURA RIBADAVIA ( OURENSE)  ” 
 

Visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE ,de 26 de febrero de 2014, y en ejercicio de competencia delegada 
por Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019, 

La Junta de Gobierno Local acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación , mediante procedimiento abierto 
simplificado de tramitación reducida   para la obra de “Actuacións de mellora na Casa da 
Cultura Ribadavia ( Ourense)  ”, convocando su licitación. 

 

SEGUNDO .Aprobar el gasto correspondiente  por importe de 60.000 euros. 

TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de  prescripciones 
técnicas que regirán el contrato. 

 

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 
contemplado en el Anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre ,de Contratos del Sector 
Público. 

QUINTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas 
tiene que estar disponible el mismo día de la publicación del anuncio de licitación. 

SEXTO.- - Finalizado el plazo de presentación de las proposiciones, se procederá a la apertura 
de las proposiciones y a su valoración. 

SEPTIMO.- Efectuada la valoración de las proposiciones y la propuesta de adjudicación, se 
procederá a la adjudicación. 

 

XUSTIFICACION DA SUBVENCION CONCEDIDA PARA A PROMOCION DO USO DA LINGUA 
GALEGA.-  

 
O abeiro da Orde do 15 de Marzo de 2019, da Conselleria de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, pola que se regula a concesión de subvencións ás entidades locais 
de Galicia para a promoción do uso da lingua galega,  a Xunta de Goberno Local,  por 
unanimidade dos asistentes, acorda: 

 
1º.- Prestar aprobación a conta xustificativa da devandita subvención que se adxunta 

o presente acordo. 
2º.- Que se cumpriu a finalidade da subvención e toma de razón en contabilidade. 
3º.- Que non se recibiron outros ingresos ou subvencións que financiasen a 

actividade subvencionada. 
 

XUSTIFICACION SUBVENCION CONCEDIDA POLA CONSELLERIA DE TRABALLO PARA 
ENTIDADES DE ACCION VOLUNTARIA E ENTIDADES LOCAIS ENMARCADAS NO 
PROGRAMA SERVICIO DE VOLUNTARIADO XUVENIL.- 

 
O abeiro da Orde do 24 de xuño de 2019, polo que se regulan as bases que rexerán as 

subvencións dirixidas a entidades de accion voluntaria e entidades locais enmarcadas no 



programa servizo de voluntariado xuvenil,  a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade dos 
asistentes, acorda: 

 
1º.- Prestar aprobación a conta xustificativa da devandita subvención que se adxunta 

o presente acordo. 
2º.- Que se cumpriu a finalidade para a cál foi concebida a subvención. 
3º.- Que se realizaron as actividades que se describen na memoria que se achega. 
4º.- Que esta entidade non ten solicitado, aprobado, concedido nin pendente de 

resolución outras subvencións ou ingresos para a mesma finalidade. 
 
APROBACION DE CONTRATO.- 
 

“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, presta aprobación o Contrato de Consultoria e 
Asistencia Técnica con Don Jorge Bertolo Lamas,  para a realización do servizo de asesoramento 
arqueológico para a Oficina de rehabilitación do casco histórico de Ribadavia para o ano 2020”.  

Visto o recurso contencioso administrativo PROCEDEMENTO ABREVIADO  
223/2019 interposto por Vego Supermercados SAU  contra  a Concello de  
Ribadavia,  contra a resolución de data 15/02/2019 que desestimou o recurso 
de reposición de 04/02/2019 ditada polo concello de Ribadavia no expediente 
IAE 17/2018, a xunta de goberno local acorda personarse no procedemento en 
defensa dos intereses municipais encomendando a defensa dos mesmos ao 
letrado don Angel Pazos Huete. 

 

APROBACIÓN DE FACTURA 

 “A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, presta aprobación a factura de 
data 21 de agosto de 2019 emitida por Kamikaze Produccions S.L. ao Concello de 
Ribadavia en concepto de representación teatral da XXXV Edición da Mostra 
Internacional de Teatro de Ribadavia, do ano 2019. Base 12.000 €, IVA 21% 2.520 
€,total a percibir : 14.520 euros”. 

 
“A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, presta aprobación a factura de 

data 21 de agosto de 2019 emitida por Produccions Teatrales Contemporáneas S.L. ao 
Concello de Ribadavia en concepto de representación teatral da XXXV Edición da 
Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, do ano 2019. Base 5.400 €, IVA 21% 
1.134 €,total a percibir : 6.534 euros”. 
 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 
 Non houbo.- 
 
E sendo as   trece          horas  e cincoenta e oito      minutos    da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a 
sesión, estendéndose a presente acta,  do cal, coma Secretario, certifico. 
 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


