ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 27 DE ABRIL DE 2009.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo
Asistentes:
as 17 horas do día vintesete de abril de dous mil
Alcalde-Presidente:
nove, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. José
D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa
Demetrio Salgueiro Rapa, coa asistencia dos Sres.
Vocais:
concelleiros á marxe relacionados, do Secretario,
D. José Manuel González Álvarez
D. Luís María Fernández del Olmo, procedeuse a
Dª Ana María Abad López
celebrar a sesión extraordinaria correspondente a
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
este día, previa convocatoria ó efecto e en
Secretario:
primeira convocatoria.
D. Luis Mª Fernández del Olmo.
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde
declarouse aberta a sesión.
A)APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes si teñen algunha observación que
formular á acta da sesión anterior de 6 de abril de 2009.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. LUÍS MIGUEL GARRIDO LÓPEZ, RELATIVO A
REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE
VIVENDA RURAL PARA PENSIÓN CON VIVENDA E BAR EN TUIMIL Nº
12.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Luís Miguel Garrido López con D.N.I nº: 52.093.706V con domicilio en Tuimil, 12 (27877 Xuances), para realización de obras de
rehabilitación e ampliación de vivenda rural (para pensión con vivenda e bar) en Tuimil
Nº 12.-Xove. Expediente:649/09 Polígono Nº 20-Parcela Nº 98 Referencia
Catastral:27025A020000980000JZ.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º. -A edificación que se pretende rehabilitar e ampliar, de acordo coa documentación
presentada, subscrita polo arquitecto D. Manuel Prieto Martínez sitúase dentro da área
delimitada como Solo non urbanizable de Núcleo Rural. Articulo 103. -Capítulo III.Normas subsidiarias do Concello de Xove. -Tuimil.-Xove. -Solo de Núcleos rurais.
-Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Achégase no proxecto ó plano catastral coa referencia correspondente asinado polo
técnico autor do proxecto, coa identificación da parcela, así coma a zoa de parcela que
se encontra dentro da delimitación de Núcleo rural tradicional.
2º. -Así mesmo, en proxecto, xustifícase, no Apartado da Memoria urbanística. -Datos
comparados, así como no plano de localización Nº 01 a adaptación do inmoble que se
pretende realizar, á vixente Normativa urbanística.
3º.-Acompáñase ficha xustificativa no apartado 6.2 da memoria do proxecto, no que se
xustifica o cumprimento do Decreto 262/2007de 20 de decembro das Normas do
Hábitat Galego.
4º. -A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega, adáptase á
tipoloxía do ámbito.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
As condicións de edificación adaptaranse ao previsto no Artigo 29 da Lei 9/2002
do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e protección do medio rural de
Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
A Cuberta deberá ser de pizarra.
No proxecto achegado, no seu apartado da memoria, xustifícase o cumprimento
do Código técnico da edificación en desenvolvemento do preceptuado na lei de
Ordenación da edificación no referente a:
Cumprimento e xustificación do DB de seguridade en caso de incendio (DB-SE)
Co proxecto de execución deberase xustificar o cumprimento do código técnico
no referente aos apartados de:
Cumprimento e xustificación do DB de seguridade de utilización. (DB-o Seu).
Cumprimento e xustificación do DB de enerxía. (DB-HEI).
En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais coa construción de foxa
séptica, polo que previo á concesión da licenza de primeira utilización, deberase
garantir o cumprimento do previsto no articulo 29.g da lei 9/2002 modificada
pola lei 15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os servizos
básicos da edificación.
A foxa séptica prevista deberá gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes.
Coa solicitude da Acta de Reformulo achegarase a correspondente
documentación dos técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico,
así como o Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución das obras.
Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor
branca e texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias
municipais, e que deberá cumprirse con todos os seus datos:Promotor das obras,
construtor.Nº de expediente de licenza. Data de inicio e finalización das obras.
Técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico.Coordinador de
seguridade e saúde na execución das obras.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor deberá solicitar a correspondente licenza de primeira utilización de
acordo co articulo 195.6 da lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, modificada pola lei 15/2004 do 29 de decembro.
Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente Acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións
municipais e no que a Normativa se refire con independencia das aliñacións e
distancias dependente doutras Administracións.
Os retranqueos a vial, axustásense ao previsto no Titulo V: Normas de
Ordenación dos sistemas, Articulo 84 do Capítulo I.
Sistema viario, das Normas Subsidiarias en vigor do Concello de Xove.
Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade, tanto para a propia obra coma
para o ámbito peonil e motorizado desta.
A posible instalación de grúa para a execución das obras deberá dispoñer de
licenza de obra independente, coa achega documental correspondente.
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Co Proxecto de Execución e Acta de reformulo, deberase dar así mesmo da
empresa construtora das obras co seu c.i.f e dirección correspondente.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, así
como cumpridos os parámetros establecidos na licenza, a retirada dos elementos
auxiliares, así como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto
estado, polas deterioracións que se puidesen ocasionar durante a realización dos
traballos, o promotor deberá solicitar a correspondente Licenza de Primeira
utilización, coa achega dos documentos técnicos correspondentes, e de acordo co
Artigo 195.6 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo,
deberanse reflectir as áreas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a
devandita cesión a ser espazo de dominio publico, e que quedará reflectido na
correspondente acta de conformidade do reformulo, por parte do promotor.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño do 2.008, aprobouse inicialmente
ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo
de dous anos, na totalidade do termino municipal nos termos e condicións
sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no Artigo.120 do Real
Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba ó Regulamento de
Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non varían as condicións
urbanísticas aplicables a parcela, toda vez que en émbolos dous casos a parcela e
edificación existente coa súa ampliación, ubícase na área de Solo de núcleo rural
tradicional polo que ao amparo do disposto no Artigo 103.2 de la Lei 9/2002
enténdese que se pode outorgar a licenza que se solicita.
Infórmase favorablemente o proxecto presentado.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 193.981,70€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
3.879,63€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.2) SOLICITUDE DE D. JOSÉ ANGEL NIETO PENA, RELATIVO A
LICENZA PARA A REHABILITACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN
RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por D. José Angel Nieto Pena con D.N.I nº: 33.997.497-R
con domicilio en San Vicente, 2 (27879 Rigueira), para realización de obras de
rehabilitación de vivenda unifamiliar en Rigueira. (San Vicente s/n.-a Rigueira.-Xove.
Polígono Nº 49.
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parcela Nº 174.referencia catastral:27025A049001740000JQ)
Expediente: 1308/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
A edificación que se pretende executar, de acordo coa documentación
presentada, subscrita polo arquitecto D. José Crego Martínez sitúase dentro da
área delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural. Articulo 103. Capítulo III.Normas subsidiarias do Concello de Xove.- San Vicente.-A Rigueira.-Xove.
Solo de Núcleos rurais.
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de
decembro.
Achégase en proxecto plano catastral coa referencia correspondente asinado
polo técnico autor do proxecto, coa identificación da parcela, así coma a zoa de
parcela que se encontra dentro da delimitación de Núcleo Rural que e edificable,
coa as dimensións superiores aos 600m/2.
Así mesmo, en proxecto, xustifícase, no Apartado da Memoria urbanística. Datos comparados, así como no plano de localización Nº P1 a adaptación do
inmoble que se pretende realizar, á vixente Normativa urbanística.
Acompáñase ficha xustificativa no apartado 4.1 da memoria do proxecto, no que
se xustifica o Cumprimento do Decreto 262/2007de 20 de Decembro das
Normas do Hábitat Galego.
A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega, adáptase á
tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
As condicións de edificación adaptaranse ao previsto no artigo 29 da Lei 9/2002
do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Só se permite unha vivenda unifamiliar por parcela.
Nin vivendas pegadas, nin pareadas.
A Cuberta deberá ser de pizarra.
No proxecto achegado, no seu apartado da memoria, xustifícase o cumprimento
do Código técnico da edificación en desenvolvemento do preceptuado na lei de
Ordenación da edificación no referente a:
Cumprimento e xustificación do DB de seguridade en caso de incendio (DB-SE)
Co proxecto de execución deberase xustificar o cumprimento do código técnico
no referente aos apartados de: Cumprimento e xustificación do DB de
seguridade de utilización. (DB-o seu). Cumprimento e xustificación do DB de
enerxía. (DB-HEI).
En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais a rede será municipal e
previo á concesión da licenza de primeira utilización, deberase garantir o
cumprimento do previsto no Articulo 29.g da Lei 9/2002 modificada pola Lei
15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os servizos básicos
da edificación.
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Adxuntase ao presente proxecto consulta efectuada a Xunta de Galicia coa clave
CEHT LU-06/2009 relativa a necesidade de subsanación de varios
incumprimentos das NHG-07.
Ao tratarse dun proxecto Básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, deberase presentar nas dependencias municipais, o correspondente
proxecto de execución sen o cal non se poden iniciar as obras, así como a
designación de técnicos responsables de diferentes apartados de execución de
obra, Director de obra, Director de execución e Coordinador de Seguridade.
Dito proxecto de execución deberá presentarse nas dependencias municipais nun
prazo non maior de seis meses dende a data do outorgamento da licenza de obra.
Coa achega do proxecto de execución achegarase a correspondente
documentación dos técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico,
así como o Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución das obras.
Así mesmo e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición
entre núcleo rural e de protección, deberase realizar plano de reformulo
claramente definido da situación da parcela e da edificación con respecto das
diferentes delimitacións de cada área, e a superficie resultante de parcela
edificable, de acordo coa normativa de núcleo rural, de 600 m/2 mínimos, e os
correspondentes retranqueos a lindeiros e vial.
Achegarase igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.
Os devanditos documentos achegaranse conxuntamente co proxecto de
execución e para os efectos de comprobación conxunta coa acta de reformulo.
Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor
branca e texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias
municipais, e que deberá cumprirse con todos os seus datos:Promotor das obras,
construtor.Nº de expediente de licenza. Data de inicio e finalización das
obras.Técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico.Coordinador
de seguridade e saúde na execución das obras.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor deberá solicitar a correspondente licenza de primeira utilización de
acordo co articulo 195.6 da lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, modificada pola lei 15/2004 do 29 de decembro.
Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións
municipais e no que a Normativa se refire con independencia das aliñacións e
distancias dependente doutras Administracións.
Os retranqueos a vial, axustásense ao previsto no Titulo V: Normas de
Ordenación dos sistemas, Articulo 84 do Capítulo I.
Sistema viario, das Normas Subsidiarias en vigor do Concello de Xove.
O ser un vial dependente da Deputación Provincial, deberáse solicitar a esa
Administración o permiso correspondente e a súa alineación de fachada con
respecto de ese acceso, e deberá de dispoñer da correspondente Acta de reformulo
desa administración con independencia da obrigada Acta dos servizos técnicos
municipais.
-Viais dependentes da Diputación según NNSS de Xove:
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Liña da edificación......... 10,00 metros a o eixe da vía.
Liña do cerre da finca…...6,00 metros a o eixe.
(sempre que a distancia sexa maior de 1,50 metros).
Viais municipais:
Liña da edificación......... 10,00 metros a o eixe da vía.
Liña do cerre da finca…...5,00 metros a o eixe.
(sempre que a distancia sexa maior de 1,50 metros).
Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade, tanto para a propia obra coma
para o ámbito peonil e motorizado desta.
A posible instalación de grúa para a execución das obras deberá dispoñer de
licenza de obra independente, coa achega documental correspondente.
Coa achega do Proxecto de Execución achegarase o Estudio Básico de
Seguridade e Saúde, asinado por técnico competente e visado polo colexio
profesional correspondente.
Co Proxecto de Execución e Acta de reformulo, deberase dar así mesmo da
empresa constructora das obras co seu c.i.f e dirección correspondente.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, así
como cumpridos os parámetros establecidos na licenza, a retirada dos elementos
auxiliares, así como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto
estado, polas deterioracións que se puidesen ocasionar durante a realización dos
traballos, o promotor deberá solicitar a correspondente Licenza de Primeira
utilización, coa achega dos documentos técnicos correspondentes, e de acordo co
Artigo 195.6 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo,
deberanse reflectir as áreas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a
devandita cesión a ser espazo de dominio publico, e que quedará reflectido na
correspondente acta de conformidade do reformulo, por parte do promotor.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio do 2.008, aprobouse
inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas,
polo prazo de dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e
condicións sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do
Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de
Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións
urbanísticas aplicables a parcela, toda vez que en ámbolos dous casos a parcela e
edificación existente, ubícase na área de Solo de núcleo rural tradicional polo
que ao amparo do disposto no Artigo 103.2 de la Lei 9/2002 enténdese que se
pode outorgar a licenza que se solicita.
Infórmase favorablemente o proxecto presentado.
Observacións: non se poderán iniciar as obras sen a aportación documental
do proxecto de execución e o seu correspondente documentación adicional así
como a obrigatoria acta de reformulo.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
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3º) Valórase o presuposto da obra en 68.446,99€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
1.368,94€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.3) SOLICITUDE DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA S.L
RELATIVO A EDIFICACION PARA NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS NO
PARQUE EMPRESARIAL INDUSTRIAL DE CAMBA.-XOVE
Vista solicitude formulada por Servicios Industriales de Limpieza S.L con C.I.F. nº:
CIF.-B15780661 con domicilio en Ctra. de Catabois, Km. 3,7 (15407 Ferrol – La
Coruña), para realización de obras de edificación para nave industrial con oficinas na
parcela Nº 01 do Parque Empresarial Industrial de Camba.-Xove. Expediente: 1180/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
A edificación que se pretende construír, de acordo coa documentación
presentada, subscrita polos arquitectos D.Nicolás Castelo Pérez, D. Luis Felipe
Cabezas Torrelo y Dona Marypaz González de Lema Fernández, sitúase dentro
do área delimitada polo parque empresarial do polígono industrial de Camba, na
sua parcela nº 01
No proxecto, no seu apartado 13 de proxecto, condicións de edificabilidad,
(Norma urbanística de aplicación), e plano de localización, xustifícase por parte
do técnico, autor de este, a adaptación do inmoble que se pretende, á vixente
Normativa urbanística.
Artigo 4.6. -parcelas de uso industrial e comercial, correspondente á normativa
prevista no plan parcial aprobado para o Polígono industrial de Camba.
De acordo coa descrición da memoria do proxecto, a actividade que se pretende,
é a de almacén y oficinas, polo que de según esta descrición a devandita
actividade, ten características de inocua, se ben, no suposto que a actividade
final estivese suxeita a informe de Medio Ambente, se deberá tramitar o
expediente correspondente.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
Recórdaselle ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das
obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor branca e
texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias municipais, e que
debera cumprirse con todos os seus datos:Promotor dás obras, Construtor. Nº de
expediente de licenza. Data de inicio e finalización dás obras. Técnicos
directores de obra. Coordinador de seguridade e saúde na execución dás obras.
Ao tratarse dun proxecto básico, logo de ao inicio dás obras e antes dá acta de
reformulo, deberase presentar nas dependencias municipais, ou correspondente
proxecto de execución sen ou cal non pódense iniciar ás obras, así como a
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designación de técnicos responsables de diferentes apartados de execución de
obra, director de obra, director de execución e coordinador de seguridade.
Dito proxecto de execución deberá presentarse nas dependencias municipais nun
prazo non maior de seis meses dende a data do outorgamento dá licenza de obra.
Coa aportación do proxecto de execución achegarase a correspondente
documentación dos técnicos directores da obra, así como ou coordinador de
seguridade e saúde durante a execución dás obras.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor deberá solicitar a correspondente Licenza de Primeira utilización de
acordo co Artigo 195.6 da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e Protección do
medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
As obras e instalacións de medios auxiliares, para a execución dos traballos
previstos no proxecto e licenza, dispoñerán do correspondente Seguro de
Responsabilidade Cívil.
Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade tanto para a propia obra coma
para o ámbito peonil e motorizado desta.
Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións.
Asemade de ser necesaria a instalación de grúa deberase presentar a solicitude
da instalación correspondente.
De acordo cos apartados anteriores, e sen prexuízo de terceiros, infórmase
favorablemente as obras que se solicitan.
Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente Acta de reformulo, para o que previamente se aportará
plano de emprazamento cos retranqueos correspondentes e a xustificación da
servidume a respetar especificada no proxecto básico presentado.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 199.904,02€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
3.998,08€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.4) SOLICITUDE DE Dª ANTIDA ALONSO DÍAZ RELATIVO A
ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EN PLANTA BAIXA PARA LIBRERÍAPAPELERIA EN AVDA. DA DIPUTACION Nº 25 BAJO.-XOVE.
Vista solicitude formulada por Dª Antida Alonso Diaz con D.N.I nº: 33.995.927-H con
domicilio en Avda. Diputación, 25 baixo (27870 Xove), para realización de obras de
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acondicionamento de local en planta baja para librería-papeleria en Avda. da Diputación
Nº 25 bajo.-Xove. Expediente: 1058/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-As obras de acondicionamento do local, que se pretenden realizar, de acordo coa
documentación que se achega, subscrita polo ingeniero técnico industrial Don José
María López Chao, atópanse dentro do núcleo urbano de Xove.
2º.-Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M,
e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferencia de Normativa
aplicable entre ambos planeamientos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado.
acondicionamento interior de planta baixa para librería-papeleria.
3º.-Estas obras adáptanse á ambas Normativas urbanísticas do Concello de Xove.
Normas Subsidiarias e complementarias de planeamiento de Xove. P.X.O.M aprobado
inicialmente.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas, na zona de arcén, coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición de luces de sinalización en horas nocturnas, pola súa
situación en plena zona urbana.
As instalacións auxiliares e a propia obra, dispondrán do correspondente Seguro
de responsabilidade civil.
O ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo.
Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións
Habida conta que de acordo co proxecto que se achega as obras que se
pretenden, terán consideración de obras de acondicionamento, non poderán
afectar a elementos estruturais, nin supoñerán aumento de volume.
Respetarase o primitivo deseño e a tipoloxía da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de acondicionamento, ao solicitado.
Durante a execución dos traballos, tomásense por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
A apertura do local para a actividade prevista no proxecto, está supeditada ao
outorgamento da licenza de actividade para este local como LIBRERÍAPAPELERIA en concordancia coas previsións de proxecto e licenza outorgada.
De acordo con todo o exposto anteriormente, infórmanse favorablemente as
obras que se solicitan.
OBSERVACIÓNS: Deberase solicitar licenza de apertura da actividade.
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2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto de execución material en :12.776,55€.- salvo presentación de
relación valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
255,53€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.5) SOLICITUDE DE D. JOSÉ PABLO COCIÑA SOTO RELATIVO A
ARRANXO DE CUBERTA NA SUA VIVENDA, EN CAMBA Nº 15.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. José Pablo Cociña Soto con D.N.I nº: 77.591.653-A
con domicilio en Camba, 15 (27877 Xuances ), para realización de obras de arranxo de
cuberta na su vivenda, consistente no cambio de madeira de castaño e pizarra. En
camba, 15 (Xuances) . Expediente: 1085/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
As obras que se pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada,
subscrita pola interesada, sitúase dentro do zona delimitada como Solo non
urbanizable de Núcleo rural. Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do
Concello de Xove. Camba.-Xove
Artigo 24 da lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M,
e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do Termino Municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable
prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez
que a cuberta que se pretende arranchar, ubicase en ámbolos dous casos dentro de
Solo de Núcleo rural tradicional, pódese outorgar a licenza que se solicita.
A edificación que se pretende cubrir, de acordo co solicitude que se achega, adáptase
á tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación..
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do
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29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de
Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais,
ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o
estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa
adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de
protección do medio rural de Galicia.
De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 9.000,00€.- salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
180,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses , e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.6) SOLICITUDE DE TRANSPORTES PARAÍSO S.L RELATIVO A
INSTALACIÓN DE PUENTE DE LAVADO AUTOMÁTICO, ANEXO A
GASOLINERA EN CAMBA-XUANCES.
Vista solicitude formulada por Transportes Paraíso S.L con D.N.I nº: B27102870 con
domicilio en Polígono Industrial de Camba-Xuances para realización de obras de
instalación de puente de lavado automático, anexo a gasolinera en Camba-Xuances.
Situación:parcelas Nº 23-24-25 Y 35 do Parque Empresarial Industrial de Camba.Xove. Expediente: 1352/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
1.-A edificación que se pretende construír, de acordo coa documentación presentada,
subscrita polo inxeniero técnico industrial D. J.Miguel Banco García colegiado nº 321,
sitúase dentro do área delimitada polo parque empresarial do polígono industrial de
Camba, nas súas parcelas nº 23-24-25 y 35
2º.-No proxecto, no seu apartado 3 de proxecto, condicións de edificabilidad, (Norma
urbanística de aplicación), e plano de localización, xustifícase por parte do técnico,
autor de este, a adaptación do inmoble que se pretende, á vixente Normativa urbanística.
3º.-Artigo 4.6. -parcelas de uso industrial e comercial, correspondente á normativa
prevista no plan parcial aprobado para o Polígono industrial de Camba.
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4º.-De acordo coa descrición da memoria do proxecto, a actividade que se pretende, é a
de TREN DE LAVADO AUTOMATICO, como complemento da gasolinera xa
instalada e que dispón das pertinentes licenzas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
Recórdaselle ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das
obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00 metros de ancho, en cor branca e
texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias municipais, e que
debera cumprirse con todos os seus datos:Promotor dás obras, Construtor. Nº de
expediente de licenza.
Data de inicio e finalización dás obras. Técnicos directores de obra. Coordinador
de seguridade e saúde na execución dás obras.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor deberá solicitar a correspondente Licenza de Primeira utilización de
acordo co Artigo 195.6 da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e Protección do
medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
As obras e instalacións de medios auxiliares, para a execución dos traballos
previstos no proxecto e licenza, dispoñerán do correspondente Seguro de
Responsabilidade Civil.
Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade tanto para a propia obra coma
para o ámbito peonil e motorizado desta.
Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións.
Asemade de ser necesaria a instalación de grúa deberase presentar a solicitude
da instalación correspondente.
De acordo cos apartados anteriores, e sen prexuízo de terceiros, infórmase
favorablemente as obras que se solicitan.
Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente Acta de reformulo.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 32.077,90€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
641,56€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
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B.7) SOLICITUDE DE D. JOSÉ PABLO COCIÑA SOTO RELATIVO A
LOUSADO DE FORNO EN CAMBA Nº 15.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. José Pablo Cociña Soto con D.N.I nº: 77.591.653-A
con domicilio en Camba, 15 (27877 Xuances), para realización de obras de lousado de
forno (edificación auxiliar) en Camba,15 (Xuances). Expediente: 1218/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
As obras que se pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada,
subscrita pola interesada, sitúase dentro do zona delimitada como Solo non
urbanizable de Núcleo rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove.
Camba.-Xove
Artigo 24 da lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, modificada pola lei 15/2004 do 29 de decembro.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M,
e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de
xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable
prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez
que a cuberta que se pretende arranchar, ubicase en ámbolos dous casos dentro de
Solo de Núcleo rural tradicional, pódese outorgar a licenza que se solicita.
A edificación que se pretende cubrir, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin
supoñerán aumento de volumen nin afectarán a elementos estruturais da
edificación.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004
do 29 de decembro, de modificación da lei 9/2002 de protección do medio rural de
Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais,
ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o
estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa
adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de
protección do medio rural de Galicia.
De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
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2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 2.000,00€.- salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 40,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses , e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.8) SOLICITUDE DE D.ª DOLORES PÉREZ FERNÁNDEZ RELATIVO A
CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECEMENTO DE REPARACIÓN DE CALZADO EN AVDA. DA
DIPUTACION Nº 24-BAJO XOVE.Vista solicitude de D.ª Dolores Pérez Fernández, con DNI: 77.593.755-N, con domicilio
en Avda. Arcadio Pardiñas, 135 1º E (27880 Burela de cambio de titularidade de licenza
de apertura de establecimiento sito en Avda. Diputación, 24 bajo (Xove) que en la
actualidade figura a nome de D. Jesús Pérez Fernández, para que figure como nova
titular D.ª Dolores Pérez Fernández, con DNI 77.593.755-N.
Visto así mesmo que con fecha 1 de marzo de 1990 expediuse a licenza municipal para
apertura de establecemento de reparación de calzados en Avda. Diputación .-Xove.
Vista acta de inspección de actividades do Arquitecto Técnico Municipal que manifesta
que:
“De acuerdo con la solicitud de cambio de titularidad de licencia de apertura de
establecimiento de librería instada por Doña Dolores Pérez Fernández; Personado el
técnico que suscribe en el establecimiento, ha podido constatar que el local cuyo
cambio de titularidad se pretende, continua con la misma explotación, para la que en
su día se concedió la oportuna licencia municipal, a favor de Don Jesús Pérez
Fernández como local de reparacion de calzado y que reune las condiciones de solidez
y seguridad, para la explotación de la misma, así como el cumplimiento de la CPI96 de
protección contra incendios, con la existencia de dos extintores en regla y las salidas de
evacuación correctas.
Por lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el cambio de titularidad que
se solicita a favor de Dª Dolores Pérez Fernández.”
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acordase:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da Licenza de Apertura de Establecemento de
Don Jesús Pérez Fernández sita en Avda. Diputación Xove, para que sexa substituído
como titular Dª Dolores Pérez Fernández.
2º) De acordo co disposto no art. 6.2.d da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por
outorgamento de licenza de apertura de establecementos, o novo titular deberá aboar o
50% da tarifa aboada na primitiva licenza de apertura obxecto do cambio de titularidade
aprobado.
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3º Facultar á Alcaldía - Presidencia para a realización de cantos actos, trámites o
xestións sexan procedentes para el bo fin dos acordos adoptados.
B.9) SOLICITUDE DE D.ª CAMELIA HERMIDA FOLGUEIRA, RELATIVO A
RECONSTRUCIÓN DE UN MURO CON ESTACAS DE MADEIRA EN
VILELA Nº 2.-RIGUEIRA.-XOVE.
Vista solicitude formulada por Dª Camelia Hermida Folgueira, con D.N.I nº:
76.563.815-W con domicilio en Vilela, 2 (27879 Rigueira), para realización de obras de
reconstrución de un muro con estacas de madeira en Vilela nº 2.-Rigueira.-Xove.
Expediente: 544/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que
se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como solo non urbanizable de
núcleo rural, de acordo coa vixente Normativa urbanística do Concello de Xove.
articulo 24 da Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30
de decembro, de LOUPMRG. núcleo rural de Villapol.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M,
e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no Art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de
xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable
prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez
que o muro que se pretende, ubicase en ámbolos dous casos dentro de Solo de
Núcleo rural, pódese outorgar a licenza que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
Condicións do muro de acordo con Artigo 42.1.C.
O peche que se pretende non poderá superar os 1,50metros.
Farase a reparación de acordo co solicitado, o no seu defecto en cachotaría
concertada. En calquera dos casos deberá realizarse cos materiais
tradicionais do medio rural no que se localiza.
Este muro non deberá impactar negativamente no ámbito en que se sitúa.
As obras que se solicitan, respetarán as aliñacións e sinalizacións
correspondentes como son as existentes neste caso ao tratarse dunha
reparación de muro.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 50,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 1,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes e 6 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
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Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.10) SOLICITUDE DE D. JOSÉ CABRITILLAS RAMOS RELATIVO A
ARRANXO DE CUBERTA NA SUA VIVENDA, AFECTADA POLO
TEMPORAL EN MONTE.-LOUREIRO Nº 3-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. José Cabritillas Ramos con D.N.I nº: 76.531.093-L
con domicilio en Loureiro, 3 (27879 Monte Xove), para realización de obras de a
arranxo de cuberta na su vivenda, afectada polo temporal en Monte.-Loureiro Nº 3Xove. Expediente: 685/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
As obras que se pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada,
subscrita pola interesada, sitúase dentro do zona delimitada como Solo non
urbanizable de Núcleo rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove.
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de
decembro.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas
no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto
2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística
aplicable prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado
inicialmente, toda vez que a cuberta que se pretende arranchar, ubicase en
ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo rural tradicional, pódese outorgar
a licenza que se solicita.
A edificación que se pretende cubrir, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin
supoñerán aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da
edificación.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose
na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do
medio rural de Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da
edificación así como o estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu
estado definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a
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licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 de protección do medio rural de Galicia.
De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 8.870,00€.- salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 177,40€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.11) SOLICITUDE DE D. JOSÉ LOUZAO QUELLE. RELATIVO A
ARRANXAR CUBERTA DE GALPÓN EN CARBALLAS Nº 7.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. José Louzao Quelle con D.N.I nº: 33.797.522-H con
domicilio en Carballás, 7 (27870 Xove), para realización de obras de arranxar cuberta
de galpón en Carballas Nº 7.-Xove. Expediente: 439/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
As obras que se pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada,
subscrita pola interesada, sitúase dentro do zona delimitada como Solo non
Urbanizable de Protección.
Artigo 108. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Carballás.Xove.
Artigo 32 da lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de
decembro.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas
no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto
2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística
aplicable prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado
inicialmente, toda vez que a cuberta que se pretende arranchar, ubicase en
ámbolos dous casos dentro de Solo No urbanizable de protección, pódese outorgar
a licenza que se solicita.
A edificación que se pretende cubrir, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
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As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin
supoñerán aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da
edificación.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose
na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da lei 9/2002 de protección do
medio rural de Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da
edificación así como o estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu
estado definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a
licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia.
De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 3.000,00€.-salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 60,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.12) SOLICITUDE DE D. JAIRO MÍGUEZ BAÑO, RELATIVO A PECHE DE
FINCA CON MALLA METÁLICA EN VILA-RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por D. Jairo Míguez Baño con D.N.I nº: 34.636.982-V con
domicilio en c/Tomás Mariño Pardo, 8 2º A (27870 Xove), para realización de obras de
peche de finca con malla metálica en Vila-Rigueira.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
- De acordo coa documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse
dentro da área delimitada como Solo non Urbanizable de Protección Agrícola,
Artigo 108, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove. Solo
Rústico de protección Agropecuaria, Artigo 32.2.A de acordo coa Lei 15/2004 do 29
de decembro de modificación da Lei 9/2002 de 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. Núcleo Rural de Villalpol.
- Na sesión Plenaria de 9 de xuño, aprobouse inicialmente o P.X.O.M. e acordouse a
suspensión do outorgamento de licencias polo prazo de dous anos, na totalidade do
termo municipal, nos termos e condicións sinaladas no artigo 77 da lei 9/2002 de 30
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de decembro e no Art. 120 do Real Decreto 2159/1978 de 23 de xuño, polo que se
aproba o Regulamento do planeamento.
- Tendo en conta que as obras que se pretenden non inciden nas condicións
urbanísticas aplicables da parcela e as obras a executar de peche; pódese outorgar a
licencia que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As condicións do muro deberán estar de acordo co estipulado no Artigo 42.1.C
- O peche que se pretende, non deberá superar os 1,50 metros.
- Farase a reparación de acordo co solicitado, ou no seu efecto en cachotería
concertada. En calquera dos casos, deberá realizarse cos materiais tradicionais do
medio rural no que se localiza.
- Este muro non deberá impactar negativamente no ámbito en que se sitúa.
- As obras que se solicitan, respetarán as alineacións e sinalacións correspondentes,
como son as existentes neste caso ó tratarse dunha reparación de muro.
- O solicitante aporta o preceptivo informe da Diputación Provincial, no que se
especifican as distancias regulamentarias e as condicións do peche.
- Nº de entrada 4873/09 .- Referencia nº 92
- Previo ó inicio das obras, con independencia das alineacións que marque o Servizo
de Vías e Obras da Diputación Provincial, deberase requirir a presenza dos Servizos
Técnicos municipais para que se levante a preceptiva acta de reformulo municipal.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes e 6 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.13) SOLICITUDE DE D. AMADOR VÁZQUEZ MEITIN, RELATIVO A
CAMBIO DE 8 FIESTRAS DE MADEIRA POR OUTRAS DE ALUMINIO
BRANCO E CATRO PORTAS EN VIVENDA EN O CRUCEIRO Nº 35.XUANCES –XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Amador Vázquez Meitin con D.N.I nº: 33.704.969-X
con domicilio en Cruceiro, 35 (27877 Xuances), para realización de obras de cambio de
8 fiestras de madeira por outras de aluminio branco e catro portas en vivenda sita en O
Cruceiro Nº 35.-Xuances –Xove. Expediente:1006/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
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As obras de cambio de fiestras que se pretende realizar, de acordo coa
documentación que se achega, subscrita polo interesado, atópanse dentro do Núcleo
rural de O Cruceiro. Artigo 103. –Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de
Xove. Artigo 24 da lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio rural de Galicia, modificada pola lei 15/2004 do 29 de
decembro.
- Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M,
e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
- Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións
urbanísticas aplicables a parcela en que se ubica a edificación, enténdese que se
pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por
completo ao solicitado: Cambio de fiestras e portas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas, na zona de arcén, coas sinalizacións obrigatorias, así como a
disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
As instalacións auxiliares e a propia obra, dispondrá do correspondente Seguro de
Responsabilidade civil.
O ámbito da edificación, polo posible deposito de entullos deberá quedar
perfectamente limpo.
Deberánse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación da vía publica, durante
o tempo de permanencia das devanditas instalacións
Habida conta, que de acordo coa documentación que se achega, as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e polo súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin suporán aumento
de volume da edificación existente.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de remozamiento de cambio de fiestras, ao solicitado.
Asemade, ditas obras non poderán afectar aos elementos estruturais do inmoble nin
incidir negativamente nas condicións de habitabilidade do edificio, de acordo co
vixente Regulamento.
9º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade, tanto da execución das obras, como vial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 4.800,00€.-salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 96,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
-
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Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.14) SOLICITUDE DE D. ANTONIO LÓPEZ COCIÑA RELATIVO A
ARRANXO DE CUBERTA DE GALPÓN E DE CHIMENEA, ASÍ COMO
LUCIR PAREDE POLOS DANOS CAUSADOS POR CAUSA DO TEMPORAL.
Vista solicitude formulada por D. Antonio López Cociña, con D.N.I nº: 76.520.386-F
con domicilio en San Vicente, 3 (27879 Rigueira), para realización de obras de arranxo
de cuberta de galpón e de chimenea, así como lucir parede polos danos causados por
causa do temporal en San Vicente Nº 3.-A Rigueira.-Xove. Expediente: 945/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
1º. –As obras que se pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada,
subscrita pola interesada, sitúase dentro do zona delimitada como Solo non
urbanizable de Núcleo rural. Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do
Concello de Xove. San Vicente- A Rigueira.-Xove Artigo 24 da lei 9/2002 do 30
de decembro de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,
modificada pola lei 15/2004 do 29 de decembro.
2º.-Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas
no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto
2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nos parámetros e
condicións urbanísticas aplicables a parcela na que se ubica ó inmoble, pódese
outorgar a licenza que se solicita.
3º. -A edificación que se pretende cubrir, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin
supoñerán aumento de volumen nin afectarán a elementos estruturais da
edificación.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose
na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do
medio rural de Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da
edificación así como o estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu
estado definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a
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licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 de protección do Medio Rural de Galicia.
De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 600,00€.-salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A PELUQUERÍA EUGENIA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Peluquería Eugenia

Enderezo

Traballador/a

Enderezo
Vila, 18
Alba Abad Ramos
Acc. Grupo Escolar,
27879 Rigueira
12 27870 Xove
Lamaboa, 15
Pamela Ferreira López
27879 Rigueira

2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación a empresaria e as traballadoras, os efectos oportunos.

22

D.2) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Alba Abad Ramos
Vila, 18
Peluquería Eugenia
27879 Rigueira
Xaneiro – Febreiro
Acc. Grupo Escolar, 12
1.450,00€
2008
Pamela Ferreira López
27870 Xove
Lamaboa, 15
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.3) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A CORYMA, S.A
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
José Ramón Vázquez
Cruceiro, 34
Polígono Camba Meitin Casas
27877 Xuances
Coryma, S.A Parcela 49 -50
Avda. Diputación, 12
27877 Xuances
Carlos Cuadrado Otero
– 2ºC
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e traballadores, os efectos oportunos.
D.4) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
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Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Períodos

Contía

Carlos Cuadrado Otero
Avda. Diputación, 12 – 2ºC
Coryma, S.A
27870 Xove
Xaneiro/Decembro
Pol. Camba, Parc 49-50
1.563,20€
2008
José Ramón Vázquez Meitin Casas
27877 Xuances
Cruceiro, 34
27877 Xuances

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.5) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A MESÓN RESTAURANTE XOVE, S.L
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
C/ Tomas Mariño
Acc. Apeadero, 4
Mesón Restaurante
Pardo, 8
Mª. Josefa Fra Ladra – 3ºD
Xove, S.L
27870 Xove
27870 Xove.
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e a traballadora, os efectos oportunos.
D.6) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A MIEU, S.L
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación, 66
Cortellos, 4
Mieu, S.L
Beatriz Fernández Míguez
27870 Xove
27879 Rigueira
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
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3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e a traballadora, os efectos oportunos.
D.7) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A ALUMINIOS CRUZ DA VENTA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación,
Luís Antonio Méndez
12 – 4ºC
Casabella
27870 Xove
Aluminios Cruz da A Venta, 1
Acc. Grupo
Venta
27890 Lieiro - Cervo Mario Leitao Salgueiro Escolar, 7 – 2ºIz
27870 Xove
Portocelo, 12
Cristina Meitin Rouco
27877 Portocelo
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e traballadores, os efectos oportunos.
D.8) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA Dª.
MARÍA SUSANA MARIÑO PARAPAR (ANO 2009).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2009 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Camba, 22
Mª. Susana Mariño Parapar Centro Social Cruceiro
27877 Xuances.
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación a autónoma, os efectos oportunos.
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D.9) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA D. JOSÉ
IGNACIO LAMELAS ALONSO (ANO 2009).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2009 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Villalpol, 19
José Ignacio Lamelas Alonso Transportista
27877 Portocelo
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.10) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A PANADERÍA FERNÁNDEZ
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
C/ Dr. Baamonde
Acceso Grupo
Mª. José Maseda
Panadería Fernández Illade,14
Escolar, 5 – 1º
Salgueiro
27870 Xove
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.11) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN Á EMPRESA “A RODA”.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación,
Avda. Diputación, 65
A Roda
Mª. Luísa García Pardo 34 – 1ºD
27870 Xove
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
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3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.12) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA Dª. Mª.
TERESA GARCÍA SAN ISIDRO (ANO 2009).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2009 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Acceso Grupo Escolar, 2 – 2ºD
Mª. Teresa García San Isidro Seguros
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.13) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA Dª.
BEATRIZ GARCÍA VÉREZ (ANO 2009).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2009 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Urb. Palmeiro, 46 – 1ºB
Beatriz García Vérez
Perruquería
27879 Rigueira
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.14) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A INSUIÑA, S.L
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Praia de Lago, S/n
San Vicente, 9
Insuiña, S.l
Iván Sánchez Basanta
27878 Lago
27879 Rigueira
Cabandela, 34
Miguel López Domínguez
27878 Sumoas
Acc. Apeadero, 35 –
Alejandro Pardo Novoa
2ºB
27870 Xove
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Vilacha, 22
27877 Portocelo
Acc. Apeadero, 20 –
Hector Santos Louzao
1ºB
27870 Xove
Barxa, 22
Angel Rodríguez Otero
27878 Lago
Penasagudas, 11
Felipe Fernández López
27879 Monte
Penasagudas, 11
Jorge Fernández López
27879 monte
Barxa, 11
Magín Rodríguez Campo
27878 Lago
Aldea de Arriba, 20
Antonio Mazana García
27876 Moras
Ildefonso Castro
Ponte do Carro, 4
González
27879 Rigueira
Avda. Diputación, 34 David García Rodríguez 4ºB
27870 Xove
José Manuel Franco
Torre, 1
Bermúdez
27878 Sumoas
Mª. Concepción Quelle
Poceiras, 12
Abad
27878 Sumoas
Mª. Isabel Rodríguez
Vila, 1
Míguez
27879 Rigueira
Vilacha, 22
Benigno Montero Lage
27877 Portocelo
Vilacha, 26
José Ramón Paleo Otero
27877 Portocelo
Felipe Manuel Ribeiro
C/ Chozos, 2 -1ºG
Carvalho
27870 Xove
San Vicente, 2
José Angel Nieto Pena
27879 Rigueira
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
Federico Montero Rivera
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D.15) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Juan Luís Lorenzo
Carrodeguas
Palista
Xaneiro/ Decembro
1.202,00€
Urb. Palmeiro, 55 – 3ºB
2008
27879 Rigueira
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.16) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA Dª.
SOFIA DUARTE FERNÁNDEZ (ANO 2009).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2009 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
San Vicente, 10
Sofía Duarte Fernández
Videoclube
27879 Rigueira
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.17) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA D. LUÍS
RUBAL VIGO (ANO 2009).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2009 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Luís Rubal Vigo
Construción
Loureiro, 8 (27879) Monte
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.18) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA Dª.
ROCÍO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (ANO 2009).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2009 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Rocío Rodríguez Fernández Restaurante - Cafetería
Avda. Diputación, 33 – 3ºI
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27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.19) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA Dª. EVA
GLORIA GARCÍA PEREIRA (ANO 2009).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2009 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Camiño Apeadero, 35-2ºA
Eva Gloria García Pereira
Hostelería
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.20) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Outubro/
Eva Gloria García Pereira
Hostalería
Novembro/Decembro
375,50€
2008
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.21) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A RILO MAQUINARIA, S.L
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación,
Pol. Camba, Parc 5 Ariazne Cortiñas
Rilo Maquinaria, S.L
12 – 2ºA
27877 Xuances
Míguez
27870 Xove.
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
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persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.22) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Períodos
subvencionada
Ariazne Cortiñas Míguez
Xaneiro / Decembro
Avda. Diputación, 12 -2ºA
Rilo Maquinaria, S.L
2008
27870 Xove
Pol. Camba. Parc 5
Diego Bermúdez Garcia Xaneiro(3d)Febreiro
27877 Xuances
Fontao, 66
Maio
27877 Xuances
2008
Nome do perceptor

Contía

1.282,69€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.23) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A TEODORO MOREDA, SLU
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Ramiro José Cociña San Cristovo, 9
Teodoro Moreda
Rúa dos Astelerios, 7 Orol
27877 Portocelo
SLU
27780 Foz
Mª. Isabel Pérez
Lavandeiras, 22
Gradaille
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
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D.24) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
subvencionada
Mª. Isabel Pérez Gradaille
Teodoro Moreda,
Lavandeiras, 22
SLU
27870 Xove
Rúa dos Asteleiros, 7 Ramiro José Cociña Orol
27780 Foz
San Cristovo, 9
27877 Portocelo
Nome do perceptor

Períodos
Abril(20d)+
Maio/decembro
2008

Contía

1.770,11€

Xaneiro/decembro
2008

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.25) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A ALROGAL, S.A
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
San Vicente, 8
Antonio Pastor González
27879 Rigueira
Pol. Cuiña, S/n
Barxa, 13
Alrogal, S.A
José Martínez Baltar
27890 San Ciprian
27878 Lago
Ceranzos, 20
Rosario Balseiro López
27877 Xuances
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos
D.26) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Períodos
Contía
subvencionada
Antonio Pastor González
Alrogal, S.A
San Vicente, 8
Polígono Cuíña, S/n 27879 Rigueira
Xaneiro/Decembro
1.801,49€
27890 San Ciprian - José Martínez Baltar
2008
Cervo
Barxa,13
27878 Lago
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
Nome do perceptor

D.27) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A PARDIÑAS ARQUITECTURA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Rosalía de Castro, 26
Camiño real, 36 Pardiñas
Verónica María
– Entlo E
4Izq
Arquitectura&Cons
Rodríguez Díaz
27880 Burela
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.28) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Pardiñas
Verónica María Rodríguez
Xaneiro/Decembro
1.202,00€
Arquitectura&Const Díaz
2008
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C/ Rosalía de Castro, Camiño Real, 36 – 4ºI
26 – Entlo E
27870 Xove
27880 Burela
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.29) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A PANADERÍA “O FORNO DE PEPE, S.L”
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación,
Panadería O Forno de Lieiro, S/n
Mª. José Mariño
12 – 3ºB
Pepe, S.L
27890 San Ciprian Franco
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.30) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
O Forno de Pepe, S.L Mª. José Mariño Franco
Lieiro, S/n
Avda. Diputación, 12 -3ºB
Decembro 2008
100,17€
27890 San Ciprian
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.31) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A TRASEIRA VILAR, SLP
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Urb. Palmeiro, 59
R/ Villalba, 2
Traseira Vilar, SLP
Laura Vielba Cao
– 4B
27002 Lugo
27879 Rigueira
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os Tc1 e Tc2 (documento da
Seguridade Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.32) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do perceptor
Traseira Vilar, SLP
R/ Villalba, 2
27002 Lugo

Contratación
subvencionada
Laura Vielba Cao
Urb. Palmeiro, 59 – 4ºB
27879 Rigueira

Períodos

Contía

Abril/Decembro
2008

901,50€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.33) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A SERCO 93 A MARIÑA, S.L
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Urb. Rio Cobo. R/
R/ Os Chozos,
Serco 93 A Mariña,
Concepción Rodríguez
Acceso, 15
4 – 1ºA
S.L
Verez
27891 Cervo
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
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3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.34) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Períodos

Contía

Serco 93 A Mariña,SL
Concepción Rodríguez Verez
Abril (24 d) /
Urb. Rio Cobo. R/
R/ Os Chozos, 4 – 1ºA
Outubro
383,31€
Acceso, 15
27870 Xove
2008
27891 Cervo
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.35) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A PASSCO BLANCO VILLAR JOSÉ SAA UTE
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Acc. Apeadero, 20
Passco Blanco Villar Alvaro Cunqueiro, 1 David Bermudez
– 3ºD
José Saa UTE
27780 Foz
Ramudo
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
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D.36) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A SOCIEDAD ANONIMA MOISES
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Acceso Grupo
Sociedad Anónima
Magazos, 10
Guillermo Berdeal
Escolar, 19 – 1I
Moises
27837 Viveiro
Vázquez
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a
partir del 31 de decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.37) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación
subvencionada

Panadería San
Cibrao, S.L
Lieiro, 44
27890 San Ciprian

Mª. José Mariño Franco
Avda. Diputación, 12 -3ºB
27870 Xove

Períodos

Contía

Agosto/ Novembro
400,67€
2008

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.38) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
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Nome do perceptor
Infraestructuras de
Telecom y Electricidad.
SC
Rebolada, 6
27773 Adelan - Alfoz

Contratación
subvencionada

Períodos

Antonio Rapa Pita
Vilacha, 3
27877 Portocelo

Xaneiro/Febreiro
(8d)
2008

Contía

63,55€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.39) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Mª. Susana Mariño Parapar
Camba, 22
Centro Social Setembro 08/ Febreiro09
751,00€
27877 Xuances
(Cruceiro)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.40) ESCRITO DA ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA E
DEPORTIVA “PAU DA VELLA” SOLICITANDO LIBRAMENTO DO
PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN, CONCEDIDO CON DATA 26
DE XANEIRO DE 2009.
Vista solicitude de D. Albano Riveira Paleo, con domicilio en Ponte do Carro, 9 (27879
Rigueira), como presidente da Asociación Cultural, Recreativa e Deportiva “Pau da
Vella” os efectos de xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe
pendente de percibir da subvención concedida por importe de 3.000€ na Xunta de
Goberno Local de 26 de xaneiro de 2009.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
3.697,00€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 900€.
D.41) SOLICITUDE DO CEIP PEDRO CASELLES ROLLÁN, DE AXUDA
ECONÓMICA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Visto o escrito de D. Juan Luís González Pérez, como Director do C.E.I.P Pedro
Caselles Rollán, domicilio a efectos de notificación en Agramonte, 23 (27870 Xove) no
que solicita unha subvención para o financiamento de actividades extraescolares,
complementarias e técnicas de información e comunicación (T.I.C.), coa mellora da
competencia curricular do alumnado.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido con data 5 de febreiro de
2009 a proposta axústase ó establecido no artigo 22.2.a) da Lei 38/2003, de 17 de
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novembro, Xeral de Subvencións, e debe acomodarse ás esixencias do capítulo I do
Título V das Bases de Execución do Orzamento para 2.009.
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida 422.489 do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 3.000€ para o
financiamento de actividades extraescolares.
Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes doutras Administracións ou entes
Públicos ou privados, se ben en ningún caso o importe dos fondos obtidos poderá
superar o coste da actividade subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 2.100€ correspondente ó 70%
da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 3.000€ procédese ó libramento do 30% pendente de percepción
4º.- Consonte ó establecido na Base 41 das de execución do Orzamento, para a
xustificación da axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte
documentación:
□ Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou solicitaron para a
actividade subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións
públicas. Poderá utilizarse o modelo facilitado polo Concello.
□ Certificado ou declaración responsable do solicitante ou representante legal da
entidade acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello
e coa Seguridade Social se fose o caso.
□ Estado ou balance de gastos e ingresos asinado polo Presidente así como polo
Secretario da entidade relativo á actividade e período subvencionado.
□ Unha Memoria da actividade realizada ou no seu caso, exemplar da
documentación e propaganda escrita e gráfica relativa á mesma e na que se
anuncie a colaboración municipal.
□ Orixinais ou copias cotexadas das facturas ou documentos acreditativos do gasto
realizado que deberán cumpri-los seguintes requisitos:
□ O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.
□ Expresar con detalle os bens e servizos adquiridos.
□ Debe figurar claramente o nome ou razón social e NIF da empresa que emite a
factura.
5º.- A xustificación da subvención deberá presentarse, en todo caso, antes da
finalización do exercicio orzamentario correspondente, e no caso de subvencións
concedidas dentro do último trimestre do exercicio, antes do 31 de xaneiro do exercicio
seguinte.
6º.- O importe de axuda acadará como máximo o 80% do total do investimento
realizado, esixíndose polo tanto unha aportación mínima do solicitante do 20%, caso de
non xustificarse o gasto total para acadar a totalidade da subvención concedida, esta
prorratearase proporcionalmente á baixa.
D.42) SOLICITUDE DO CLUB ASOCIACION DEPORTIVA FÚTBOL SALA
DE XOVE, DE AXUDA ECONÓMICA PARA XXI MARATON DE FÚTBOL
SALA DE XOVE.
Visto o escrito de D. Daniel López Pena, como Presidente da Asociación Deportiva
Fútbol Sala Xove, con domicilio a efectos de notificación en Camiño Real S/N (27870
39

Xove) no que solicita unha subvención para o financiamento do XXI Maratón de Fútbol
Sala de Xove a celebrar os días 19,20 e 21 de xuño de 2009.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido con data 24 de abril de
2009 a proposta axústase ó establecido no artigo 22.2.a) da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, e debe acomodarse ás esixencias do capítulo I do
Título V das Bases de Execución do Orzamento para 2.009.
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida 452.489 do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 15.000€ para o
financiamento do XXI Maratón de Fútbol Sala de Xove a celebrar os días 19,20 e 21 de
xuño de 2009.
Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes doutras Administracións ou entes
Públicos ou privados, se ben en ningún caso o importe dos fondos obtidos poderá
superar o coste da actividade subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 10.500€ correspondente ó
70% da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 15.000€ procédese ó libramento do 30% pendente de percepción
4º.- Consonte ó establecido na Base 41 das de execución do Orzamento, para a
xustificación da axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte
documentación:
□ Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou solicitaron para a
actividade subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións
públicas. Poderá utilizarse o modelo facilitado polo Concello.
□ Certificado ou declaración responsable do solicitante ou representante legal da
entidade acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello
e coa Seguridade Social se fose o caso.
□ Estado ou balance de gastos e ingresos asinado polo Presidente así como polo
Secretario da entidade relativo á actividade e período subvencionado.
□ Unha Memoria da actividade realizada ou no seu caso, exemplar da
documentación e propaganda escrita e gráfica relativa á mesma e na que se
anuncie a colaboración municipal.
□ Orixinais ou copias cotexadas das facturas ou documentos acreditativos do gasto
realizado que deberán cumpri-los seguintes requisitos:
□ O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.
□ Expresar con detalle os bens e servizos adquiridos.
□ Debe figurar claramente o nome ou razón social e NIF da empresa que emite a
factura.
5º.- A xustificación da subvención deberá presentarse, en todo caso, antes da
finalización do exercicio orzamentario correspondente, e no caso de subvencións
concedidas dentro do último trimestre do exercicio, antes do 31 de xaneiro do exercicio
seguinte.
6º.- O importe de axuda acadará como máximo o 80% do total do investimento
realizado, esixíndose polo tanto unha aportación mínima do solicitante do 20%, caso de
non xustificarse o gasto total para acadar a totalidade da subvención concedida, esta
prorratearase proporcionalmente á baixa.
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D.43)AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANA BELÉN PIGUEIRAS LÓPEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Ana Belén Pigueiras López, con D.N.I. nº 33.996.334-B , con domicilio en
Loureiro, 5 (Monte) por morte dun xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.44)AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA DOLORES MÍGUEZ GALDO.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Dolores Míguez Galdo con D.N.I. nº 76.564.008-K , con domicilio en
Acceso Apeadero, 18 3º A (Xove) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.45)AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA DOLORES MÍGUEZ GALDO.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Dolores Míguez Galdo con D.N.I. nº 76.564.008-K , con domicilio en
Acceso Apeadero, 18 3º A (Xove) por morte de unha xata ó nacer, por importe de 120€.
D.46)AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GOMEZ GOMEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Sara Gómez Gómez, con D.N.I. nº 76.563.736-W, con domicilio en Cabo, 8
(27878 Sumoas) por morte de un xato, por importe de 120,00€.
D.47) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN Ó CENTRO
SOCIAL DE SUMOAS DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE
EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª Josefa Meitin Insua con D.N.I. nº 76.557.108-K, con
domicilio en O Cabo, 4 (27878 Sumoas) na que manifesta que transcorridos seis meses
de exercicio da actividade (01/10/2008 ó 31/03/2009), iniciada a partir del 2-10-1997,
produciuse unha perda ou déficit no mesmo segundo xustifica, polo que de
conformidade coas bases da contratación da explotación do servizo de café-bar no
Centro Social epigrafiado, solicita o libramento da subvención prevista ó efecto.
Pola Xunta de Goberno Local, previa deliberación, de conformidade co acordo de 4 de
febreiro de 1999, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por
importe de 2.975,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.487,50€ correspondentes ó 50% do
importe máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de
rentabilidade e explotación do centro antedito e polo carácter social das actividades que
se desempeñan no local municipal referido.
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2º) Procederase no seu caso, trala nova xustificación documental do desequilibrio
económico na concesión referida transcorrido outro período de seis meses ó libramento
da porcentaxe pendente de subvención.
D.48) APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN DO PROGRAMA
“VACACIONS EN PAZ 2009”
Por Secretaría dáse conta do convenio de colaboración do programa Vacacións en Paz
2009 entre o Concello e a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda amosa-la
súa conformidade co convenio de referencia, que supón aportación de 1.300€ por parte
do Concello de Xove para o financiamento do programa do epigrafe, para 2 nenos/as.
D.49) ESCRITO DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO
ESTEIRO (URBANIZACIÓN PALMEIRO) SOLICITANDO A DEVOLUCIÓN
DE PAGO DE VADOS PERMANENTES 83 E 84.
Por Secretaría dáse conta do escrito presentando pola comunidade de propietarios do
edificio Esteiro, con CIF H 27380989 con domicilio en Rua Castelao, 1-3 1ºE (27880
Burela), no que sinala que se efectuou o pago das taxas dos recibos de vado permanente
nº 83 e 84 por importes de 105,00€ e 107,50€ respectivamente.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda a
devolución dos importes sinalados á devandita comunidade de propietarios do Edificio
Esteiro.
D.50) SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE Dª. MARÍA ADELA PRIETO
FERNANDEZ.
Vista solicitude formulada por Dª. María Adela Prieto Fernández, con domicilio en Alto
de Lago, 22 (27878 Lago) na que solicita a ampliación de 4 horas do Servizo Municipal
de Axuda no Fogar que pasará a ser de 8 horas/semanais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aumentar o número de horas da solicitante para que pasen a ser 8 horas semanais.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.51) ESCRITO DE D. JOSÉ LUÍS RODIL LOZANO SOLICITANDO A BAIXA
NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. José Luís Rodil Lozano, en representación de
D. Antonio Rodríguez Sánchez, con domicilio en C/ Beiramar, 23 – 1º (27880 Burela)
no que solicita a baixa no servizo de augas e recollida de lixo do Concello, con nº de
recibo 11000, por falecemento do titular.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede dita baixa e será
efectiva a partir do bimestre maio/xuño 2009.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Autoriza-la baixa solicitada.
2º) A notificación ó interesado así como ó Servizo de Augas do Concello, os efectos de
baixa do devandito recibo.
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D.52)CAMBIOS
POTABLE.

DE

TITULARIDADE

NO

SUBMINISTRO

DE

AUGA

Por Secretaría dáse conta das solicitudes de cambio de titularidade no subministro de
auga que se relacionan de seguido:
Nº referencia

Titular Actual

Novo Titular

143800

Hortensia Fernández Casabella

Francisco Balseiro Fernández

44100

Candido Yáñez Requeijo

Manuel Yáñez Fra

Visto o informe favorable do Servizo de Augas do Concello, pola Xunta de Goberno
Local por unanimidade en votación ordinaria, acorda autorizar os cambios de
titularidade solicitados, sinalando que ditos cambios faranse efectivos no bimestre de
xaneiro-febreiro 2009.
D.53) ESCRITO DE D. ANTONIO VÁZQUEZ LÓPEZ SOLICITANDO A
BAIXA NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. Antonio Vázquez López, en representación de
D. Angel Antonio Vázquez Vázquez, con domicilio en C/ Crta. Viso – Vilanova, 18 Hio
( Cangas – Pontevedra) no que solicita a baixa no servizo de augas e recollida de lixo do
Concello, con nº de recibo 75600, por venta do inmueble.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede dita baixa e será
efectiva a partir do bimestre maio/xuño 2009.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Autoriza-la baixa solicitada.
2º) A notificación ó interesado así como ó Servizo de Augas do Concello, os efectos de
baixa do devandito recibo.
D.54) SOLICITUDE DE Dª. MARÍA ISABEL GUERREIRO RAPA DE
CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA GALPÓN EN LUGAR
DE CAMEIRO, S/N - PORTOCELO.
Vista solicitude presentada por Dª. Mª. Isabel Guerreiro Rapa con D.N.I. nº:
76.545.616-Y, con domicilio en Senra, 19 (27891 Cervo), para entroncamento de auga
para galpón sito en Lugar Cameiro, S/n – Portocelo, por parte desta Xunta de Goberno
Local, previa deliberación, visto informe do fontaneiro municipal no que sinala que será
necesario a construcción dunha arqueta de chaves, a canalización de 20 metros de
tubería de 25 en 10 Atm.U.A e colocación dun contador e valorase a obra a realizar de
acordo co vixente Acordo Regulador do prezo público pola prestación de servizos
mediante persoal, maquinaria e outros medios municipais, en 347,26€ co seguinte
desglose:
1 Arqueta con tapa de 40x40 ......................................................................... 34,86€
1 Collarín de fundición 63-1”......................................................................... 23,63€
1 Mamelón de 1” latón .................................................................................... 2,61€
4 Mano obra 1 oficial e 2 peóns .................................................................. 124,00€
20 Metros canalización .................................................................................. 60,00€
1 Reducción de 1” – ¾ latón ............................................................................. 2,23
1 reducción de ¾ a ½ latón .............................................................................. 0,73€
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1 Terminal de 25 -3/4 metal ............................................................................ 3,91€
20 Metros de tubo de 25 en 10 Atm .............................................................. 34,10€
1 Válvula de ¾.................................................................................................. 4,31€
1 Válvula de 1”................................................................................................. 8,98€
Subtotal:................................................................................................... 299,36€
IVA 16%:.................................................................................................. 47,90€
TOTAL ................................................................................................... 347,26€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por Dª. María Isabel Guerreiro Rapa para
galpón sito no Lugar de Cameiro, S/n – Portocelo.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será
efectiva previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a
oportuna valoración polos servizos municipais, que realizarán o entroncamento,
debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación.
D.55)SOLICITUDE DE D. MANUEL ROLLE PIQUERAS DE CONCESIÓN DE
ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA OBRA SITA EN PEREIRO –
PORTOCELO.
Vista solicitude presentada por D. Manuel Rolle Piqueras, con D.N.I. nº:33806734T,
con domicilio en C/ Navia Castrillon, 11 – 13 3ºA (27850 Viveiro), para entroncamento
de auga para obras de construción de vivenda unifamiliar sita en Pereiro – Portocelo,
por parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe do
fontaneiro municipal no que sinala que será necesario a construción dunha arqueta de
chaves, a canalización de 25 metros de tubería de 25 en 10 Atm. U.A e colocación dun
contador e valorase a obra a realizar de acordo co vixente Acordo Regulador do prezo
público pola prestación de servizos mediante persoal, maquinaria e outros medios
municipais, en 424,00€ co seguinte desglose:
1 Arqueta con tapa de 40x40 ......................................................................... 34,86€
1 Collarín de fundición 63-1” ........................................................................ 23,63€
1 Mamelón de 1” latón .................................................................................... 2,61€
4 Mano obra 1 oficial e 2 peóns .................................................................. 124,00€
25 Metros canalización .................................................................................. 75,00€
1 Reducción de 1”- 3/4 latón ............................................................................. 2,23
1 reducción de ¾ a ½ latón .............................................................................. 0,73€
1 Terminales de 25 -3/4 metal ......................................................................... 3,91€
50 Metros de tubo de 25 en 10 Atm .............................................................. 85,26€
1 Válvula ¾ ...................................................................................................... 4,31€
1 Válvula 1”...................................................................................................... 8,98€
Subtotal:................................................................................................... 365,52€
IVA 16%:.................................................................................................. 58,48€
TOTAL ................................................................................................... 424,00€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. Manuel Rolle Piqueiras para obra
sita en Pereiro – Portocelo.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será
efectiva previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a
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oportuna valoración polos servizos municipais, que realizarán o entroncamento,
debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación.
D.56)SOLICITUDE DE D. MARCOS HERMIDA TRASTOY DE CONCESIÓN
DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA OBRA SITA EN PEREIRO –
PORTOCELO.
Vista solicitude presentada por D. Marcos Hermida Trastoy, con D.N.I. nº: 33995251D,
con domicilio en C/ Navia Castrillón, 11 – 13 3ºA (27850 Viveiro), para entroncamento
de auga para obras de construción de vivenda unifamiliar sita en Pereiro – Portocelo,
por parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe do
fontaneiro municipal no que sinala que será necesario a construción dunha arqueta de
chaves, a canalización de 25 metros de tubería de 25 en 10 Atm. U.A e colocación dun
contador e valorase a obra a realizar de acordo co vixente Acordo Regulador do prezo
público pola prestación de servizos mediante persoal, maquinaria e outros medios
municipais, en 424,00€ co seguinte desglose:
1 Arqueta con tapa de 40x40 ......................................................................... 34,86€
1 Collarín de fundición 63-1” ........................................................................ 23,63€
1 Mamelón de 1” latón .................................................................................... 2,61€
4 Mano obra 1 oficial e 2 peóns .................................................................. 124,00€
25 Metros canalización .................................................................................. 75,00€
1 Reducción de 1”- 3/4 latón ............................................................................. 2,23
1 reducción de ¾ a ½ latón .............................................................................. 0,73€
1 Terminales de 25 -3/4 metal ......................................................................... 3,91€
50 Metros de tubo de 25 en 10 Atm .............................................................. 85,26€
1 Válvula ¾ ...................................................................................................... 4,31€
1 Válvula 1”...................................................................................................... 8,98€
Subtotal:................................................................................................... 365,52€
IVA 16%:.................................................................................................. 58,48€
TOTAL ................................................................................................... 424,00€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. Marcos Hermida Trastoy para obra
sita en Pereiro – Portocelo.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será
efectiva previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a
oportuna valoración polos servizos municipais, que realizarán o entroncamento,
debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación.
D.57) ESCRITO DE D. JULIÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ DE CAMBIO DE
UBICACIÓN DE VADO PERMANENTE Nº 5.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de D. Julián Vázquez González, con DNI
76.530.969-X, con domicilio en Camiño Real, 12 (27870 Xove), no que solicita o
cambio de ubicación do vado permanente nº 5 que figura no seu domicilio, para que
pase á calle de acceso á Rua Tomás Mariño Pardo (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que sinala o seguinte:
“Comparecido o técnico que suscribe na parcela e beirarúa o vao da cal se solicitou o
cambio, puido constatar:
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1º) O cambio que se solicita, ven propiciado polo aparcamento continuado de vehículos
no acceso ao vial transversal, impedindo o acceso á súa parcela na devandita rúa
transversal.
2º) Habida conta de que en dito vial, Tomás Mariño Pardo se pretende levar a cabo a
realización dun paso de peóns que evitaría o aparcamento continuado dos vehículos, no
acceso ó vial transversal, e polo que se entende que non procede o cambio de ubicación
do devandito vado.”
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar o cambio de ubicación solicitado, en base ó informe do Arquitecto Técnico
Municipal.

Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezaoito horas trinta minutos, polo Sr. AlcaldePresidente, remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como
Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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