
     

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

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día seis de febreiro 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: Don Ricardo González Amaro, Dona Maria López Touza 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 trinta de xaneiro dous mil dezasete (ordinaria). 
 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 
 Non houbo.- 
 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 

 
CAMBIO TITULARIDADE DEREITO FUNERARIO 

 
Visto o escrito presentado por Dona Maria Rosa Martínez Da Costa e Dona Josefa 

Martínez Da Costa, con domicilio na estrada de Filgueira nº 3, Francelos, no que solicita o 
cambio de titularidade de dereito funerario, sobre a sepultura terrena núm. 101T, socalco 
pimeiro esquerda-fila 2, do cementerio municipal actualmente o nome de Braulio Martínez 
Chousal, pai falecido das solicitantes, a nome de Dona Maria Rosa Martinez Da Costa e 
Dona Josefa Martínez Da Costa, para o cál acompaña diversa documentación. 

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

dereito do aproveitamento funerario sobre a sepultura terrena núm. 101T, socalco pimeiro 
esquerda-fila 2, do cementerio municipal, a nome de Dona Maria Rosa Martinez Da Costa e 
Dona Josefa Martínez Da Costa, 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: 
 
- Do Sindicato Federal Ferroviario Confederación General del Trabajo, escrito de data 

31.01.2017 sobre supresión de servizos por parte de Adif e Renfe. 
 
- Da Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA), escrito de data 30.01.2017, 

comunicando Canon para o ano 2017 (68,25 euros/tonelada residuo doméstico máis I.V.E.). 
 
- Convocatorio do Consello Rector do Consello Municipal de Deportes para o vindeiro 

dia 16 de febreiro de 2017. 
 
- Do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sentencia relativa a recurso de suplicación 

num. 0002835/2016 MRA, relativo a procedemento ordinario 132/2016, inteposto por Don 
José Manuel Pérez Otero. 

 
5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 

 
ADXUDlCACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO "MELLORA DE 

PAVIMENTACION DE BEIRARUAS NA RUA MUÑOZ CALERO.-” 
 
Ponse de manifesto a Xunta de Goberno Local o expediente tramitado para contratar 

mediante procedemento negociado sen publicidade o contrato denominado “Mellora de 
pavimentacion de beirarúas na rúa Muñoz Calero”. 
 

Os pregos de Cláusulas Administrativas Particulares foi aprobado ó 10 de xaneiro de  
2017, mediante acordo de Xunta de Goberno local a través de procedemento negociado sen 
publicidade, procedendose a invitación de empresas en data 11 de xaneiro de 2017. 
 



     

Rematado o prazo de presentación de proposicións procedeuse a apertura da 
documentación do sobre A e acto seguido os sobres B e C, mediante constitución de mesa de 
contratacion ao efecto de data 26 de xaneiro de 2017 e 3 de febreiro de 2017.  
 

A mesa de contratación analizadas as ofertas presentadas propon a Xunta de Goberno 
Local a adxudicación do Contrato de obras de “Mellora de pavimentacion de beirarúas na 
rúa Muñoz Calero” a empresa Aopil S.L.,  sendo a que presenta a mellor oferta no seu 
conxunto, como queda acreditado na correspondente acta. 

 
Deliberado sobre o particular a Xunta de Gobemo Local, adoptou por unanimidade dos 

asistentes os seguintes acordos: 
 
1.- Adxudicar o contrato  denominado “ Mellora de Pavimentacion de beirarúas na rúa 

Muñoz Calero”a empresa Aopil S.L., por importe de 47.027,92€ IVE incluido, coas 
seguintes condicións:  

 
- Prazo de garantia: 15 meses. 
- Prazo de execución: 2 meses. 
- Mellor calidade dos materiais: -.  
- Melloras: As ofertadas segundo documentación obrante no expediente.  

 
2.- Requerir o adxudicatario para que constituia a  garantía definitiva por importe do 5 

por cento do importe da adxudicación, por calquera dos medios a que se refire o artígo  96 
do TRLCSP. 
 

3.- A formalización do contrato realizarase dentro dos 15 días hábiles seguintes a da 
notificación do acordo de adxudicación, (unha vez consignada a garantía) facultando ao Sr. 
Alcalde para a sinatura do mesmo. 
 
 APROBACION DAS BASES ENTROIDO 2017.- 
 
 Vista a proposta da Concelleira de Cultura, a Xunta de Goberno Local, por 
unanimidade, presta aprobación as bases para a participación das camparsas no Entroido 
2017. 
 
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. 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


