
     

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
CORRESPONDENTE O DIA 6  DE MARZO DE 2017.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día seis de marzo de dous mil dezasete; 
as dez 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 José Ignacio 
Gómez Pérez.- Concelleiros: Dona Maria López Touza, Don Ricardo González Amaro e Don 
Javier Iglesias Sendín.-  

 
Está presente o Secretario-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.- ACTA ANTERIOR.- 
 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, aproba o borrador da Acta da sesión 
anterior, que foi a celebrada o pasado vintesete de febreiro do dous mil dezasete (ordinaria). 
 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 
 Non houbo.- 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 

CAMBIO TITULARIDADE DEREITO FUNERARIO 
 

Visto o escrito presentado por Don Julio Estévez Fidalgo, con domicilio na rúa Ribeiro 
nº 46, 2ºE, Ribadavia, no que solicita o cambio de titularidade de dereito funerario, sobre as 
sepulturas terrenas núm. 222278T, socalco segundo dereita e n´m. 208T, socalco segundo 
dereita abaixo, do cementerio municipal actualmente o nome de Julio Estévez González, pai 
falecido do, o seu nome, para o cál acompaña diversa documentación incluida a renuncia da 
súa irma. 

 
A Xunta de Gobeno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda autorizar a tramisión do 

dereito do aproveitamento funerario sobre a sepulturas terrenas núm. 222278T, socalco 
segundo dereita e n´m. 208T, socalco segundo dereita abaixo, do cementerio municipal, a 
nome de Don Julio Estévez Fidalgo, que deberán cumprir coas seguintes condicións: 

1. Queda terminantemente prohibido o aluguer ou venda de nichos . 

2. Non se autorizará ningunha inhumación ou exhumación en nichos a perpetuidade, 
sepultura construída, panteón ou mausoleo sen que se presente o oportuno permiso 
asinado polo titular do dereito de uso. 



     

3. As cesións a perpetuidade, tanto de terreos para panteóns ou mausoleos, coma de 
nichos e sepulturas construídas, enténdense outorgadas por todo o tempo durante o 
cal se utilice o cemiterio, non tendo dereito os cesionarios a indemnización algunha, 
nin tampouco polas construcións, cando por calquera causa se clausurase o  
cemiterio. 

4. Se o Concello, por reforma do cemiterio ou outra causa, distinta do acordo de 
clausura, suprimise algunha destas sepulturas perpetuas, asignará ao concesionario 
outro terreo en sitio distinto, con dereito a indemnización pola construción que deba 
desaloxar. 

5. É obriga dos titulares do dereito de uso dos panteóns ou mausoleos, nichos e 
sepulturas construídas, o coidado das debidas condicións de hixiene, ornato e 
conservación. 

6. Cando estas construcións fosen desatendidas dando lugar a que aparezan en estado de 
ruína ou abandono, co conseguinte perigo ou mal aspecto, o Concello poderá 
demolelas e retirar cantos atributos e obxectos se encontren na sepultura, trasladando 
os restos que puidese conter ao osario común, sen que poida esixírselle 
indemnización algunha. 

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 

A Xunta de Goberno Local toma coñecemento dos seguintes: 
 
- Sentencia do Xulgado do Social núm. 2, procedemento núm. 0000043/2017, interposto 

por Don Francisco José Muñiz Ferro. 
 
- Convenio entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Ribadavia para o 

subministro de fundentes e a súa aplicación nas redes municipais na tempada 2016-2017. 
 
- Do Instituto Nacional da Seguridade Social, notificando Resolución  de data 22-02-

2017 na que se recoñece con efectos económicos de 04.02.2017 a prestación por 
incapacidade permanente en grao de absoluta o traballador municipal Don Ramón Martínez 
Rodríguez. 

 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 

 
 APROBACION DE CONVENIO 
 
 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, presta aprobación ó 
Convenio de Colaboración entre o Concello e a Asociación veciñal A Chairiña para a 
organización da 1ª BTT de Ribadavia. 
 

LIQUIDACION DE TAXA POLA OCUPACION DE TERREOS DE USO PUBLICO CON MESAS 
E CADEIRAS.- 
 



     

A Xunta de goberno Local, por unanimidade, presta a aprobación as seguintes 
liquidacións:  
 
 1.- Da Taxa pola ocupación de terreos de uso público por mesas, cadeiras e 
elementos auxiliares con finalidade lucrativa, no mes de febreiro 2017, por importe de 658 
euros, de acordo coa liquidación feita pola Intervención e que se adxunta a esta Resolución. 
 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 
 

Non houbo.- 
 
  
 E sendo as dez e media da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a sesión, estendéndose a 
presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
  
 
 
 
 


