
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 8 DE 
AGOSTO  DE 2019.- 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día oito de agosto  de dous mil dezanove; as     
nove horas e  quince    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. 
 
 
 
 
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 
29 de xullo de 2019. 
 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 
 
Non houbo. 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 
 
-Escrito don don Marcos Rodríguez Durán , en calidade de secretario do Clube Escola de 
Balonman de Ribadavia, no que solicita que dende o concello de Ribadavia se conceda o uso dos 
espacios abertos solicitados para facer posible a celebración do IV Torneo Mini Balonman Festas 
do Portal para nenos na rúa, o 7 de setembro de 2019. 
 
A xunta de goberno concede o uso da Rúa Redondela o día 7 de setembro de 2019 para celebrar 
o IV Torneo Mini Balonman  Festas do Portal ao Club Escola Balonman Ribadavia “ Rebusca 46 
Ribeiro”. 
 
Escrito de dona María Teresa Rodríguez Estévez, en representación do grupo municipal do BNG, 
con rexistro de entrada de 30 de xullo de 2019 no que expón: 
“ A Consellería de Educación publicou no DOG do 29 de xullo a modificación das unidades e os 
postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta Consellería nos niveis de 
educación infantil, educación primaria e educación especial. 
En dita Orde disponse que o vindeiro curso 2019-2020, o CEIP de Ribadavia contará cunha 
unidade menos de educación infantil, é dicir, 22 nenos e nenas de tres anos , compartirán aula e 
perderase unha mestra de infantil e unha de apoio. 
E solicita: 
“ Consideramos que esta medida masifica o ensino infantil no noso colexio e non ten por que 
manterse no tempo xa que o número de nacementos varía ano a ano, polo cal solicitamos do 
concello que se dirixa ante a Consellería de  Educación para que reconsidere esta decisión e 
manteña no CEIP de Ribadavia dúas unidades de infantil no grupo de nenos e nenas de 3 anos. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento da solicitude presentada. 
 



Escrito do Grupo Municipal de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello de 30 de 
xullo de 2019 no que expón “ En relación coa publicación no dia de hoxe no Diario Oficial de 
Galicia no cal se oficializa que a Xunta de Galicia recorta unha Aula de Educación Infantil no 
Colexio da Alameda de Rivadavia “ Ribeiro en Común solicita : 
-Que o concello de Ribadavia reclame e reivindique o mantemento desta aula, así como a 
defensa dun criterio de educación pública de calidade que o posibilte. 
Esta ratio que nos impoñen para o vindeiro curso non é favorable á un proxecto educativo, sobre 
todo en idades de infantil, a pesar de ser legal vai contra criterios básicos dunha educación de 
caldiade. 
 
Chama a atención que este anuncio sexa agora en xullo, decidan recortar unha aula cando 
ademais en setembro soe  haber máis matrículas , o que suporía unha aglomeración maior, 
mesmo chegando a superar o estándar fixado pola propia Xunta. 
Por todo isto, reclamamos que o concello de Ribadavia lle esixa á Xunta de Galicia o 
mantemento da aula suprimida na etapa de infantil do Colexio Público de Ribadavia. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento da solicitude presentada. 
 
-Escrito de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello de 31 de xullo de 2019, no que 
se indica: 
“ En relación ao inicio da intervención na estrada autonómica ( OU-406) ao seu paso pola 
localidade de San Paio, no tramo inmediato do cruce coa estrada a Castrelo, e en relación coa 
información que se nos deu aos diferentes grupos sobre a actuación por parte da Xunta de 
Galicia. 
 
Solicitamos: 
 Petición e estudo da posibilidade de actuar no tramo desta estrada dirección Castrelo de Miño 
para crear máis prazas de aparcamento, compatibles coas beirarrúas . Esta petición que fai 
Ribeiro en Común está motivada pola falta de aparcamento neste tramo a pesar de ser unha 
zona de vivendas e núcleo urbano( petición dende a fonte ata a zona de subida ao Castro, onde 
xa  hai zona de aparcamento) 
 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento da solicitude presentada. 
 
 
-Escrito de Ribeiro en Común , con rexistro de entrada no concello de 5 de agosto de 2019, no 
que se indica: 
“ En relación coa situación na que se atopan as rúas do casco histórico de Ribadavia . 
Solicitamos: 
Un plan de limpeza e vixilancia no casco histórico para o que queda de verán. Que consista cando 
menos en: 
Desbroce de zonas e limpeza das rúas, comenzando polos soares e inmobles municipais. 
Limpeza e mellora do túnel e entorno da Igrexa de San Francisco. 
Limpeza e mellora do túnel e entorno da Pasarela da Foz e Ribeira do Avia ao seu paso polo 
casco histórico. 
Pedimos tamén que se intensifique a vixilancia do tráfico, pois o incumprimento da normativa foi 
flagrante durante o mes de xullo. 
Ademais, tamén pedimos, unha vez máis , a recuperación das fontes. 
 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento da solicitude presentada. 
 
-Escrito de Ribeiro en Común, con rexistro de entrada no concello de 6 de agosto de 2019, no 
que se indica: 
 
“ En relación coa situación na que se atopan as beirarrúas de Francelos a Ribadavia, paralizadas 
xa na anterior lexislatura. 



Recordamos que: 
O noso grupo leva un mes reclamando a súa reanudación 
 
Que o noso grupo reclamou por escrito que se dea toda a información sobre dita obra iniciada en 
xaneiro de 2019: Orzamento detallado do gastado a día de hoxe, custe real, grado de 
incumprimento do proxecto, que empresas e administracións participaron ou non participaron en 
ditas obras.  
Solicitamos: 
Que se cumpra co demandado polo noso grupo, así mesmo pedimos transparencia sobre o 
acontecido. 
Que se reanuden ditas obras. 
 
A xunta de goberno acorda tomar coñecemento da solicitude presentada. 
 
 
4.-ESCRITOS OFICIAIS. 
 
A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos seguintes: 

 

-Resolución da subvención de Orientación Laboral ao concello de Ribadavia outorgada polo 

Director Xeral de Orientación e Promoción Laboral,  ao abeiro da Orde do 10 de xaneiro de 

2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a 

concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico  para a realización de 

actividades de orientación laboral no exercicio 2019, publicado no  DOG do 12 de febreiro 

de 2019. 

-Concesión de trámite de audiencia de proxectos de explotación de servizos públicos de 

transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada pola Consellería de 

Infraestruturas e Mobilidade. 

 

 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 

 
APROBACIÓN DE PROXECTO DE OBRAS 
 
 
Visto o proxecto de “Mellora de camiños  municipais no concello de Ribadavia” redactado 
polo enxeñeiro técnico don Salvador Añel Prada de data de febreiro 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 o proxecto de “Mellora de camiños  municipais no concello de Ribadavia” redactado 
polo enxeñeiro técnico don Salvador Añel Prada de data de febreiro de 2019. 
 
 
 
 

APROBACIÓN PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DO 
CONTRATO MENOR “ MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NO CONCELLO 
DE RIBADAVIA” SUBVENCIONADO POR AGADER. 



 

Concedida subvención ao concello de Ribadavia pola Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural , ao abeiro da Resolución  do 28 de decembro de 2018 
para a concesión directa, mediante resolución das axudas correspondentes ao 
Plan de Melllora de camiños municipais 2019-2020, Orzamento subvencionable 
36.637,98 euros. 

 

Pola presente aprobanse as seguintes  prescripcións técnicas administrativas para 
a selección da mellor oferta de entre tres a solicitar e celebración de contrato 
menor. 

Asemade acordase solicitar oferta a tres empresas capacitadas para a prestación 
obxecto do contrato. 

DOCUMENTO DESCRITIVO DAS PRESCRICIÓNS TÉCNICAS E 

ADMINISTRATIVAS DE “MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NO 

CONCELLO DE RIBADAVIA” 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto e cualificación 

 

1.1 Descrición do obxecto do contrato 

 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de OBRAS , 

de acordo co artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 

2014. 

 

O obxecto do contrato é o reflectido no Proxecto “ Mellora de Camiños 

Municipais no concello de Ribadavia” ( Concello de Ribadavia-Ourense) de data 

febreiro de 2019 , redactado polo enxeñeiro do Medio Rural D Salvador Añel Prada. 

 

As obras proxectadas consisten : 

 

-Camiño do colexio de Francelos: A actuación discorre sobre un camiño 

existente, que se atopa con rega en malas condicións. A lonxitude da actuación é 

de 100 m e ancho variable de 4,00-5,00 m. Existe un sobreancho de 17 m de 



lonxitude cunha anchura de 10 m. O que se pretende con esta actuación é a 

pavimentación do camiño mediante formigón de 15 cm de espesor e mallazo. 

-Na actuación Camiño da Congostra en San Cristovo tratase de pavimentar 

con formigón o camiño existente en 110 m e 3 de ancho, que actualmente atópase 

con capa vexetal. 

 

As execucións refírense a demolición pavimento asfáltico ou formigón, 

excavación mecánica gabias, canaleta prefabricada PVC, reixa fundición, pavimento 

de formigón  15 cm (618 m2) , recrecido de poz de rexistro de formigón. 

 

Deben cumprirse as condicións impostas pola Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural en Resolución de 17/6/2019: 

-Deberase conservar as lousas e pavimentos tradicionais existentes. 

-Preservarase unha zona de alomenos 25 cm cando existan 

elementos de pedra de construccións como escaleiras, lousas, debendo 

ampliarse nas edificacións recollidas no catálogo ou con protección 

xenérica como hórreos, cruceiros ,petos, e en  elementos singulares. Nas 

zonas de beira colocarase pedra ou lousa da zona de remate de canto 

mínimo de 8 cm que impida o esparexemento informe do asfalto. 

-Garantirase que os regos asfalticos non manchen nin afecten ás 

fábricas das edificacións tradicionais nos ámbitos de protección mantendo 

as rasantes de entrada de plantas baixas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedemento de Selección e Adxudicación 

 

A forma de adxudicación do contrato será o contrato menor de conformidade 

co establecido no artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as 

Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 

de febreiro de 2014, 

 

A fin de garantir a obtención da mellor oferta, a adxudicación recaerá no 

candidato xustificadamente elixido polo órgano de contratación, tras solicitar oferta 

a tres empresas capacitadas.. 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. Orzamento base de Licitación e valor estimado 



do contrato 

 

 

O Orzamento base de Licitación dos lotes no tempo de duración do contrato 

é: 

 

— Contía de 36.637,98 euros (excluído IVE) e de 44.331,96 incluído o 

Imposto sobre o Valor Engadido. 

 

O valor estimado do contrato ascende á contía de 36.637,98 euros (IVE 

excluído). 

 

 

CLÁUSULA SEXTA. Prazo de Execución  

 

O prazo de execución do contrato será ( prevalecendo sobre o Plan de obra 

previsto no proxecto): 

 

Anualidade 2019 . Con data límite de 20 de decembro de 2019 debe estar 

executado e presentado no concello a documentación acreditativa correspondente o  

seguinte importe: 

Orzamento subvencionable : 18.318,99 euros. IVE : 3.846,99 euros. Importe total: 

22.165,98 euros. 

 

Anualidade 2020: Con data límite de 20 de maio de 2020 debe estar executado e 

presentado no concello  a documentación acreditativa correspondente ao importe 

restante: 

Orzamento subvencionable: 18.318,99 euros. IVE : 3.846,99 euros. Importe total: 

22.165,98 euros. 

CLÁUSULA SÉTIMA. Acreditación da Aptitude para Contratar 

 

As empresas invitadas a presentar oferta deben adxuntar á mesma asinada a 
Declaración Responsable que figura como anexo I 

 

CLÁUSULA OITAVA. Presentación de Proposicións e Documentación 

Administrativa 

 

8.1 Condicións previas 



 

As proposicións dos interesados deberán axustarse aos pregos e 

documentación que rexen a licitación, e a súa presentación supón a aceptación 

incondicionada polo empresario do contido da totalidade das súas cláusulas ou 

condicións, sen excepción ou reserva algunha. 

 

Cada entidade licitadora non poderá presentar máis dunha proposición, nin 

subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo 

individualmente ou figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas 

normas dará lugar á non admisión de todas as propostas por el subscritas. 

 

8.2 Invitacións a participar no procedemento 

 

O órgano de contratación,  cursará petición de ofertas polo menos a tres 

empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato. 

 
8.3 Lugar e prazo de presentación de ofertas 

 

As ofertas presentaranse no rexistro de entrada do  Concello de Ribadavia   

en horario de 9 a 14 horas dentro do prazo indicado na invitación a participar. 

 

 

 

8.4 Contido das proposicións 

 

As proposicións para tomar parte na licitación deberán conter a seguinte 

documentación: 

 

a) Declaración Responsable do licitador indicativa do cumprimento das 

condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración. 

 

A declaración responsable presentarase conforme ao modelo incluído no 

Anexo I do presente prego. 

 

b) Proposición económica. 

 

Presentarase conforme ao seguinte modelo: 

 



« _________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_____________, ____________________, núm. ___, con NIF núm. _________, 

en representación da Entidade ___________________, con NIF núm. 

___________, decatado do expediente para a contratación de MELLORA DE 

CAMIÑOS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE RIBADAVIA, fago constar que coñezo o 

Prego que serve de base ao contrato e acéptoo integramente, tomando parte da 

licitación e comprometéndome a levar a cabo o obxecto do contrato polo importe de 

____________ euros e ___________ euros correspondentes ao Imposto sobre o 

Valor Engadido. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma do candidato, 

 

 

Asdo.: _________________». 

 

 c) OFERTA RELATIVA AOS ASPECTOS OBXECTO DE NEGOCIACIÓN 

 

 

ampliación de prazo de garantía . Oferta ( en meses):_______ 

reducción do prazo de execución: Oferta ( en semanas):_______ 

reducción do prezo:  

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma do candidato, 

 

 

Asdo.: _________________». 

 

 

 

CLÁUSULA NOVENA. Aspectos obxecto de Negociación 
 



Para a valoración das proposicións e a determinación da mellor 
oferta atenderase aos seguintes aspectos obxecto de 
negociación. 
 
 
AMPLIACIÓN DO  PLAZO DE GARANTÍA 1 PUNTO Á  OFERTA 
MÁIS VENTAXOSA E O  RESTO POR ORDEN DECRECENTE POR 
REGLA DE TRES DIRECTA. A OFERTA DEBE FORMULARSE POR 
MESES 

 

REDUCCIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN. 0,75 PUNTOS Á OFERTA MÁIS VENTAXOSA 

E O RESTO POR ORDEN DECRECENTE POR REGLA DE TRES DIRECTA. A OFERTA 

DEBE FORMULARSE POR SEMANAS 

 

REDUCCIÓN DO PREZO. 0,50 PUNTOS Á OFERTA MÁIS VENTAXOSA E O RESTO 

POR ORDE DECRECENTE  POR REGLA DE TRES DIRECTA. 

 

: 

 

 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Adxudicación do Contrato 
 

O órgano de contratación, realizará a adxudicación do contrato que 

notificará ao adxudicatario. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA. Dereitos e Obligación das Partes 
 

13.1 Abonos ao contratista 

 

O pago do traballo ou servizo efectuarase á realización do mesmo previa 

presentación de factura debidamente conformada, e Acta de Recepción cando 

cumpra. 

 

Na factura incluiranse, ademais dos datos e requisitos establecidos no Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo 

que se regulan as obligación de facturación, os  extremos previstos no apartado 

segundo da Disposición adicional trixésimo segunda da Lei 9/2017, de 8 de 



novembro, de Contratos do Sector Público, así como na normativa sobre facturación 

electrónica. 

 

 

 

 

 

13.2. Obligación laborais, sociais e de transparencia 

 

O contratista está obrigado ao cumprimento da normativa vixente en 

materia laboral e de seguridade social. Así mesmo, está obrigado ao cumprimento  

da Lei 31/1995, de 8 de novembro, sobre Prevención de Riscos Laborais, e do 

Regulamento dos Servizos de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 

17 de xaneiro. 

 

 

 

13.3. Obligación esenciais que poden ser causa de resolución do 

contrato.. 

 

Terán a condición de obligación esenciais de execución do contrato, as 

seguintes: 

 

-Realización dun informe fotográfico que reflicta o curso de execución das 

obras e que se presentará no concello xunto coa certificación parcial e final. 

-Colocación do cartel de obra necesario para dar cumprimento á obriga de 

publicidade , nos termos previstos no punto quinto do Anexo III da Resolución do 

28 de decembro de 2018 , para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de 

Mellora de camiños municipais 2019-2020.  Agader facilitará na súa páxina web o 

modelo correspondente. 

 ASUNCIÓN DOS GASTOS DO  CONTROL DE CALIDADE 
 ( IMPORTE MÁXIMO  1.000 EUROS) 

  
O control de calidad abranguerá os seguintes aspectos: 

A) Control da calidade dos materiais empregados. 

B) Control da calidade dos  métodos de execución. 

C) Control da calidade das obras rematadas. 

 



O informe do control de calidade se pronunciará respecto da adecuación da obra 

executada ao proxecto aprobado. 

 

      - O prazo de execución establecido na cláusula Sexta. 

Esta última configurase como obriga contractual esencial cuxo 

incumprimento entenderase equivalente ao incumprimento total do contrato ao 

tratarse dunha actuación subvencionada cunha data límite de execución e 

presentación da documentación xustificativa ante a entidade concedente da 

subvención 

13.4. Prazo de garantía 

 

O obxecto da prestación quedará suxeito a un prazo de garantía de UN ANO, 

a contar desde a data de recepción ou conformidade do traballo, prazo durante o 

cal a Administración poderá comprobar que o traballo realizado axústase ás 

prescricións establecidas para a súa execución e cumprimento e ao estipulado no 

presente Prego e no de Prescricións Técnicas. Transcorrido o prazo de garantía sen 

que se formularon reparos aos traballos executados, quedará extinguida a 

responsabilidade do contratista. 

 

No prazo de dez días a contar dende a recepción da notificación da 

adxudicación o contratista debe constituir unha garantía en forma de aval 

para responder das obrigas previstas no artigo 108 da Lei de contratos do 

sector público por importe de 1.831,89 euros. 

 

Se durante o prazo de garantía acreditásese á existencia de vicios ou 

defectos nos traballos efectuados o órgano de contratación terá dereito a reclamar 

ao contratista a emenda dos mesmos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Modificación, Cesión e 
Subcontratación 

 

Sen prexuízo dos supostos previstos na LCSP sobre sucesión na persoa do 

contratista, cesión de contrato, revisión de prezos e prórroga do prazo de 

execución, este contrato poderá modificarse por razóns de interese público nos 

supostos e cos límites establecidos no artigo 203 LCSP. As modificacións así 

acordadas polo órgano de contratación serán obrigatorias para o contratista e 

deberán formalizarse conforme ao disposto no artigo 153 LCSP. 

 



Os dereitos e obligación dimanantes a este contrato poderán ser cedidos a 

un terceiro, sempre que as calidades técnicas ou persoais do cedente non sexan 

razón determinante da adxudicación do contrato e cúmpranse os requisitos 

establecidos no artigo 214 LCSP. 

 

O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial do servizo . 

A subcontratación deberá axustarse, en todo caso, ao previsto nos artigos 215 e 

seguintes da LCSP. 

 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMA. Réxime Xurídico do Contrato 
 

Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, 

efectos e extinción rexerase polo establecido neste Prego, e para o non previsto 

nel, será de aplicación a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 

2014, o Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve 

parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e o 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas e estea vixente tras a 

entrada en vigor do Real Decreto 817/2009; supletoriamente aplicaranse as 

restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito 

privado. 

 

A Orde Xurisdiccional Contencioso-Administrativo será o competente para 

resolver as controversias que xurdan entre as partes no presente contrato de 

conformidade co disposto no artigo 27.1 Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público. 

 

 

 

Ribadavia 8 de agosto de 2019. 

ALCALDE. D César Manuel Fernández Gil. 

 

 

 



 

ANEXO: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

_________________________,NIF _________________ en representación 

da Entidade ___________________, con NIF núm. ___________, a efectos da súa 

participación na licitación MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE 

RIBADAVIA 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación de MELLORA DE CAMIÑOS 

MUNICIPAIS NO CONCELLO DE RIBADAVIA. 

 

SEGUNDO. Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos, en concreto: 

 

q Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación. 

 
q Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no 

artigo 71 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público 

e áchase ao corrente do cumprimento das súas obligación tributarias e coa 

Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. 

 
q Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera 

orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen 

xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional 

estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. [Só en caso de empresas 

estranxeiras]. 

 
q Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificacións é 

___________________________________. 

TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos 

documentos a que se fai referencia no apartado segundo desta declaración, no caso 

de que sexa proposto como adxudicatario do contrato ou en calquera momento en 

que sexa requirido para iso. 

 

E para que conste, asino a presente declaración. 



 

APROBACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES 

DEPORTIVAS 

 

 

A xunta de goberno local,por unanimidade, aproba os seguintes convenios: 

 

Convenio de colaboración entre o concello de Ribadavia e o Clube Escola 

Balonman Ribadavia, para a utilización das instalacións deportivas municipais. 

 
Convenio de colaboración entre o concello de Ribadavia e a Asociación 

Deportiva Cultural Ribeiro , para a utilización das instalacións deportivas 

municipais. 

 
Convenio de colaboración entre o concello de Ribadavia e a Irmandade 

Deportiva Os Sarmiento , para a utilización das instalacións deportivas municipais. 

 
Convenio de colaboración entre o concello de Ribadavia e o Club Mizukami 

Escola de Karate , para a utilización das instalacións deportivas municipais. 

 

APROBACIÓN DE FACTURA 

 

A xunta de goberno acorda aprobar a factura con data de emisión de 29 de xullo de 

2019 emitida por Roberto Pascual Rodríguez ao Concello de Ribadavia en concepto 

de Dirección artística e contratación de Sheyla Fariña para os servizos de 

Producción na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, na súa 35ª edición , do 

ano 2019. Base 10000 €, IVA 10% 1000€, IRPF 1500 €,total a percibie : 9500€. 

Modo de pago ; transferencia no número de conta ************ Banco de 

Santander. 

 
 

 
 

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

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 

 
 



 
 


