ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 21 DE MAIO DE 2009.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo
Asistentes:
as 10 horas do día 21 de maio de 2009, baixo a
Alcalde-Presidente:
presidencia do Sr. Alcalde, D. José Demetrio
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
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. Luís 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 27 de abril de 2009.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. JOSE MARIA BASANTA EIJO RELATIVO A
APERTURA DE PORTA PARA TERRAZA EN VILALPOL, 23 – XOVE.
Vista solicitude formulada por D. José María Basanta Eijo con D.N.I nº: 32.535.331 – Z
con domicilio en Vilalpol, 23 (27877 Portocelo), para realización de obras de apertura
de porta para terraza en Vilalpol, 23 – Portocelo. Expediente nº: 1484/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a porta que se
pretende abrir, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo interesado,
sitúase dentro da zona delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural. Artigo
103. Capítulo III. Normas Subsidiarias do Concello de Xove. Vilalpol – 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 xuño aprobouse inicialmente o PXOM 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.
Apertura dunha porta.
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:
- A porta que se pretende abrir de acordo coa solicitude que se achega adáptase a
tipoloxía do ámbito.
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- As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non
poderán afectar a elementos estruturais, diferentes dos de substitución de fiestra nin
supoñerán aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no artigo 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 da edificación.
- Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras como vía.
- Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación,
así como o estado orixinario 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 a Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de
Protección do Medio Rural de Galicia.
- De acordo co anterior, informase 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 3 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
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. ANTONIO JOSE CARDOSO PORTELA RELATIVO
A INSTALACIÓN DE CASETA PREFABRICADA PARA GARDAR APEIROS
DE LABRANZA EN ANCIL – LAGO.
Vista solicitude formulada por D. Antonio José Cardoso Portela con D.N.I nº:
34.881.323 - Y con domicilio en Rúa Os Chozos, 4 – 1ºA (27870 Xove), para
instalación de caseta prefabricada para gardar apeiros de labranza en Ancil – Lago.
Expediente nº: 1174/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, asinado 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. Artigo 24 da Lei
15/2004 do 9 de decembro de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro de
LOUPMRG. Núcleo Rural de Ancil.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente o PXOM 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
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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 nas NN.SS como no PXOM aprobado inicialmente, toda vez que o
galpón que se pretender, 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:
- As obras que se pretenden, no que a súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto no artigos 33 e 34 da Lei 15/2004 do 29
de decembro, de modificación da Lei 9/2002 e no que a condicións da edificación se
refire, poderase edificar de acordo co previsto no artigo 44.2 desta Lei.
Edificación inferior a 25 m/2
Altura máxima da edificación .........3,50 metros
Bloque de formigón branco ou pintado
Cuberta de lousa
Carpintería exterior de aluminio ou madeira
- Os retranqueos das construcións aos lindes da parcela haberán de garantir a
condición de illamento e en ningún caso poderán ser inferiores a 3 metros.
- Asemade deberase dispoñer de vial de acceso á parcela na que se pretende
encravar a edificación.
- Respectarase no deseño da edificación, a tipoloxía do ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras ao previsto no artigo 42 da Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia
no relativo as condicións de edificación.
- O uso da edificación adaptarase exclusivamente ao solicitado e en ningún caso
pode impactar esteticamente no entorno en que se ubica.
- Durante a execución dos traballos tomáranse por parte da contrata as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras como do vial.
- Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servicios técnicos
municipais ao obxecto de 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 300,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 6,00€.
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.

3

B.3) SOLICITUDE DE D. JOSE MARIA RIVERA LOPEZ DE PRORROGA DE
LICENZA PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA
ALMACEN NO PARQUE EMPRESARIAL DE CAMBA. PARCELA 14 .
Por Secretaría dáse conta de solicitude de D. José María Rivera López, con DNI:
33.673.195 -E, con domicilio en Avda. Lourdes, 36 – 2º (27850 Viveiro), de prorroga
de licenza de obra para construción de nave industrial para almacén no Parque
Empresarial de Camba. Parcela 14. Expediente nº: 1353/09
Visto o preceptivo informe do arquitecto Técnico Municipal no que sinala que o
solicitante solicitou e obtivo a pertinente licencia para a construción dunha nave
industrial para almacén en Xunta de Goberno Local do día 11 de outubro do ano 2006,
polo que a día de hoxe, esta licenza se atopa en vigor.
Para estas obras levantouse a acta de reformulo e realizado traballos de movemento de
terras, e estructura e volume previsto, atopándose sen executar as obras interiores.
Actualmente non cambiaron as circunstancias urbanísticas aplicables a parcela na que se
pretende situar a edificación, polo que se informa favorablemente a concesión da
pertinente prorroga para a finalización das obras que se están a executar, ao amparo do
artigo 197.2 da LOUPMRG da Lei 9/2002 do 31 de decembro, nas mesmas condicións
aplicadas á licenza outorgada no seu día.
Esta prorroga de licenza concédese por unha soa vez e por un novo prazo non superior
ao inicialmente acordado de tres anos.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) A concesión da prórroga solicitada por un prazo non superior ós 3 anos para
construción de nave industrial para almacén no Parque Empresarial de Camba. Parcela
14 – Xuances.
2º) A notificación deste acordo ó interesado, os efectos procedentes.
B.4) SOLICITUDE DE Dª. HERMITAS MEITIN INSUA RELATIVO A
REPARACIÓN DE TELLADO EN C/ DR. BAAMONDE ILLADE, 7 – XOVE.
Vista solicitude formulada por Dª. Hermitas Meitin Insua, con D.N.I nº: 76.564.089-X
con domicilio en Poceiras, 19 (27878 Sumoas), para realización de obras de reparación
de tellado de vivenda sita en C/Dr. Baamonde Illade, 7 (Xove). Expediente: 1371/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
1º. -De acordo coa documentación que se achega, as obras que se solicitan, sitúanse
dentro do núcleo urbano de Xove de acordo coas Normas Subsidiarias en vigor.
Artigo nº 91.-Ordenanza 1ª:Núcleo tradicional.
2º. -Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ou
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous
anos, na totalidade do termo municipal nos termos e condicións sinaladas non art.77 dá
Lei 9/2002, de 30 de decembro, e non Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de
xuño, polo que a aproba ou Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable
prevista, tanto nas NN.SS coma no P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que as
obras que se pretenden executar, situase en ámbolos dous casos dentro de Solo de
Núcleo Urbano de Xove, 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:
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§

Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de reparación, non poderán afectar a
elementos estruturais, nin suporán aumento de volume adaptándose única e
exclusivamente ao solicitado.
§ Respectásese o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito ao obxeto
de dar cumplimento ao previsto no Artigo nº 91-2 y Artigo 92-3 das Normas
Subsidiarias.
§ As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas, na zona de beiravía, coas sinalizacións correspondentes,
así como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas
nocturnas, pola súa situación en plena zona urbana.
§ As instalacións auxiliares e a propia obra, disporá do correspondente Seguro de
Responsabilidade Civil.
§ O ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo.
§ Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía pública,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións
§ As obras que se solicitan, durante o seu execución deberán estar perfectamente
sinalizadas e tomadas as pertinentes medidas de seguridade vial.
§ Protección de voos e beirarrúas.
§ Habida conta que de acordo coa documentación que se achega as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
arranxo, non poderán afectar a elementos estruturais, nin suporán aumento de
volume.
§ Respetárase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose
na súa totalidade estas obras de remozamiento, ao solicitado.
§ Durante a execución dos traballos, tomárense 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 3.000€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 60€.
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 ANTONIO FERNANDEZ FRÁ RELATIVO A
REPARACIÓN DE TELLADO DE GALPÓN EN MORÁS.
Vista solicitude formulada por D. José Antonio Fernández Fra con D.N.I nº:
33.764.566-Z con domicilio en C/ Dr. Baamonde Illade, 14 (27870 Xove), para
realización de obras de reparación de tellado de galpón sito en Rozas Bellas-Morás.
Expediente 1090/09.
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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 da zona delimitada como Solo Non Urbanizable de Protección. Artigo
108. Capítulo III. Normas Subsidiarias do Concello de Xove. Rozas Bellas – Morás.
Solo Rústico de Protección Ordinaria, de acordo co 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 xuño aprobouse inicialmente o PXOM 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 o inmoble, 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:
- A edificación que se pretende cubrir, de acordo coa solicitude que se achega,
adáptase a tipoloxía do ámbito.
- As obras que se pretenden, pola súa condición de obras de reparación, non
suporán aumento de volume nin afectarán a elementos estructurais da edificación.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no artigo 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 da edificación.
- A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
- Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanta da execución das obras como da vía.
- Previo ao inicio das obras solicitarase a presencia dos servizo 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 a Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de
Protección do Medio Rural de Galicia.
- De acordo co anterior, informase favorablemente a licenza que se solicita, nas
condicións establecidas nos apartados anteriores.
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€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20€.
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
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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 D. JESÚS QUELLE EIJO, RELATIVO A ARRANXO DE
ACERA E COLOCACIÓN DE PLAQUETA E ESCALEIRAS.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Quelle Eijo con D.N.I nº: 32.553.230-L con
domicilio en Pumariño, 1 (27870-Xove), para realización de obras de arranxo de acera e
colocación de plaqueta e escaleiras en Pumariño, 1 (Xove). Expediente 1319/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras que se
pretenden, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo interesado, sitúase
dentro do zona delimitada como Solo Urbano do núcleo de Xove. Artigo 92.Ordenación
2ª. Extensión de casco urbano. Pumariño – Xove. 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 xuño 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.
Arranxo de acera interior e colocación de escaleiras.
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 realizar adáptanse á tipoloxía do ámbito, e se ceñirán
exclusivamente ao arranxo interior da acera que da acceso a vivenda e asemada as
escaleras de acceso a parcela que repetarán as alineacións correspondentes da
Normativa en vigor do Axuntamento de Xove.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no artigo 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.
- 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
asi 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.
- Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de levantar a correspondente Acta de reformulo.

7

- De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita
sempre que as obras se ateñan exclusivamente ao solicitado e nas condicións
exportas nos apartados anteriores.
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 1.100€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 22€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 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
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.7) SOLICITUDE DE D. SATURNINO REGO VILLAR-AMOR RELATIVO A
REPOSICION DUN MURETE QUITAMEDOS EN CERANZOS.-XOVE.Vista solicitude formulada por D. Saturnino Rego Villar-Amor con D.N.I nº:
343580838 con domicilio en Ceranzos, 18 (27877 Xuances), para realización de obras
de reposición dun murete quitamedos como elemento de seguridade ao borde dun talude
de aproximadamente catro metros de largo por 1,20 de alto. Expediente: 951/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, asinada pola solicitante, as obras que se pretenden,
sitúanse dentro da área delimitada como Solo Non Urbanizable de Protección, de acordo
coa vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove. Artigo 32 da Lei 15/2004 do 9
de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro de LOUPMRG.
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 co artigo 42.1.C.
- O muro que se pretende non poderá superar a altura primitiva do mesmo e terá a
consideración de contención de terras, e construíndose exactamente nas fundacións
do primitivo murete de protección.
- Construirase en cachotaría concertada, bloque de formigón branco revestido e
pintado. En calquera dos casos deberá realizarse cos materiais tradicionais do medio
rural no que se localiza.
- Este murete non deberá impactar negativamente no ámbito en que se sitúa.
- As obras que se solicitan, respetarán as aliñacións e sinalizacións
correspondentes as cales deberán especificarse por parte dos servizos técnicos
municipais.
- Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais,
levantarase a correspondente ACTA DE REFORMULO, sen a cal non terá validez a
licenza.
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- Esta licenza concédese de acordo cos apartados anteriores e sin perxuicio de
terceiros.
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 500€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 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
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. ANTONIO SALGUEIRO MASEDA, RELATIVO A
CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN PARA APEROS DE LABRANZA EN
REGOCOBO-RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por D. Antonio Salgueiro Maseda con D.N.I nº: 33.993.056E con domicilio en Avda. Arcadio Pardiñas, 211 1º D (27800 Burela), para realización
de obras de construción de galpón para aperos de labranza en Regocobo-Rigueira.
Expediente 1254/09.
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. Artigo 24 da Lei
15/2004 do 9 de decembro de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro de
LOUPMRG. Núcleo rural de Abelá.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño 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
galpón que se pretender, 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:
- As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto nos artigos 33 e 34 da Lei 15/2004 do 29
de decembro, de modificación da Lei 9/2002, e no que ás condicións se edificación
se refire, poderase edificar de acordo co previsto no artigo 44.2, desta Lei.
Edificación inferior a 25 m/2.
Altura máxima da edificación.................................. 3,50 metros
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Bloque de formigón branco ou pintado.
Cuberta de lousa.
Carpintería exterior de aluminio ou madeira.
- Os retranqueos das construcións aos lindes da parcela, haberán de garantir a
condición de illamento, e en ningún caso poderán ser inferiores a 3 metros.
- Asemade deberase dispoñer de vial de acceso á parcela en que se pretende
encravar a edificación.
- Respectarase no deseño da edificación, a tipoloxía do ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras ao previsto no artigo 42 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.
- O uso da edificación adaptarase exclusivamente ao solicitado e en ningún caso
pode impactar estéticamente no entorno en que se ubica.
- 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 levantar a correspondente Acta de reformulo.
- Infórmase favorablemente as obras que se solicitan, sempre que as mesmas se
ateñan por completo ao solicitado e as condicións expostas nos apartados anteriores.
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 2.397,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 47,94€
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.9) SOLICITUDE DE D. JAIME PERNAS RODRIGUEZ RELATIVO A
ARRANXO INTERIOR EN PISOS 3º E 4º DE C/ACCESO APEADERO, 1
(XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Jaime Pernas Rodríguez con D.N.I nº: 77.591.633-Y
con domicilio en Acceso Apeadero, 1 – 1º (27870 Xove) , para realización de obras de
arranxo interior dos pisos 3º y 4º en C/ Acceso Apeadero, 1 – Xove. Expediente:
1392/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras de arranxo
interior que se pretenden realizar, de acordo coa documentación que se achega, subscrita
polo interesado, atópanse dentro do Núcleo urbano de Xove. Artigo 92.Ordenación 2ª.
Extensión de casco urbano. Normas subsidiarias do Concello de Xove.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
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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 , toda vez que non existe diferencia na
Normativa aplicable entre ambos planeamentos, polo que, enténdese que se pode
outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao
solicitado. Acondicionamento Interior.
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, disporán do correspondente Seguro de
Responsabilidade civil.
- O ámbito da edificación, polo posible deposito de entullos deberá quedar
perfectamente limpo.
- Deberanse 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.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamento de acondicionamento
interior. 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.
- 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 36.203,60€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 724,07€.
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
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.10) SOLICITUDE DE HELMANCASA, S.L RELATIVO A CONSTRUCCIÓN
DE DOUS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PARA ABASTECEMENTO DE
ENERXIA ELECTRICA DA URB. PALMEIRO.
Vista solicitude formulada por D. Miguel Angel Fraile Sánchez, en representación de
Helmancasa, S.L, con CIF nº: B- 84469345 con domicilio en Camino Huertas de la
Vega, 36-40 bajo 1 (37008 Salamanca), para realización de obras de construcción de
dous centros de transformación para abastecemento de enerxía eléctrica na
Urbanización Palmeiro. Expediente nº:1315/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, a instalación de centros de transformación que se
pretende realizar, sitúase dentro da area delimitada como Solo Urbano Residencial de
Palmeiro. Artigo 98. Ordenanza 7ª. Solo Urbano Residencial, de acordo coas Normas
Subsidiarias en vigor
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:
- O ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo e sinalizado durante a
execución dos traballos.
- Unha vez executados os traballos a zona afectada deberá quedar en perfecto
estado de uso.
- Informase favorablemente as obras que se solicitan as cales deberán quedar
perfectamente integradas no entorno que se ubican.
- Previo ao inicio das obras deberase levantar por parte dos servizos técnicos
municipais 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 1ano 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. ANTONIO REY ALVAREZ RELATIVO A
REBAIXAR ENTRADA DE FINCA E RECHEAR DE FORMIGON EN
BELTRAN –LAGO.
Vista solicitude formulada por D. Antonio Rey Alvarez con D.N.I nº: 33705992K con
domicilio en Avda. Diputación, 88 (27870 Xove), para realización de obras de rebaixe
de entrada de finca e rechear de formigón cunha fronte de 15 metros e un fondo de
28metros en Beltran – Lago. Expediente nº: 1492/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal.
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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:
- O ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo e sinalizado durante a
execución dos traballos.
- Unha vez executados os traballos, a zona afectada deberá quedar en perfecto
estado de uso.
- Informase favorablemente as obras que se solicitan as cales deberán quedar
perfectamente integradas no entorno que se ubican.
- Previo ao inicio das obras deberase levantar por parte dos servizos técnicos
municipais 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 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 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
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
C.1) AXUDAS DE CUSTO DA ALCALDÍA CORRESPONDENTES Ó MES DE
MAIO DE 2009
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das
axudas de custo da Alcaldía, correspondentes ó mes de maio de 2009 por importe de
253,29€.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL.
D.1) AXUDA DE GANDERÍA A Dª REMEDIOS COCIÑA QUELLE .
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 Remedios Cociña Quelle con D.N.I. nº 76.564.078-E , con domicilio en
Albarán, 26 (27878 Sumoas) por morte de un xato, por importe de 120€.
D.2) AXUDA DE GANDERÍA A SUSO E PALMA, S.C.
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:
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A Suso e Palma, S.C. con CIF. nº J2736282, con domicilio en Ferrol, 1 (27879
Rigueira) por morte de un xato de 7 dias, por importe de 120€.

-

D.3) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA LUÍSA PEDREIRA MARTINEZ .
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 Luísa Pedreira Martínez con D.N.I. nº 33.302.088-C , con domicilio en
Vilar, 19 (27878 Lago) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.4) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA DOLORES SUAREZ BASANTA .
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 Suárez Basanta con D.N.I. nº 76.557.063-E , con domicilio en
Villalpol, 21 (27878 Portocelo) por morte de un xato de 7 meses de idade, por importe
de 300€.
D.5) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA EUGENIA RODRIGUEZ
ROUCO.
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 Eugenia Rodríguez Rouco con D.N.I. nº 33.993.528-B , con domicilio
en Aspera, 5 (27878 Lago) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.6) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEFA COUSO GARCIA.
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 Josefa Couso García con D.N.I. nº 10.792.753-A, con domicilio en
Loureiro, 2 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.7) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA LUISA PEDREIRA MARTINEZ .
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 Luisa Pedreira Martinez, con D.N.I. nº 33.302.088-C, con domicilio en
Vilar, 19 (Lago) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.8) SOLICITUDE ASPANANE DE AXUDA ECONÓMICA PARA
COLABORACIÓN NO TRANSPORTE E NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS E
CULTURAIS.
Visto o escrito de Dª María Pilar Jimenez Díaz, como Presidente de ASPANANE
(Asociación de Pais de Nenos e Adolescentes con Necesidades Especiais) con domicilio
a efectos de notificación en Rua Lavandeiras, S/N (Celeiro-Viveiro) no que solicita
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unha subvención para o financiamento da ampliación da participación nas actividades e
poder ir ampliando os servizos para o Concello de Xove.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido con data 29 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 2.008, aprobadas polo Pleno en
sesión de 20 de decembro de 2.007.
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida 313.489 do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 600€ para o
financiamento das anteditas actividades.
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 420€ correspondente ó 70%
da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 600€ 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, esixindose 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.9) ESCRITO DE D. EDUARDO RODRIGUEZ BASANTA, SOLICITANDO A
BAIXA NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. Eduardo Rodriguez Basanta, en
representación de Dª. María Basanta Gomez, con domicilio en Avda. Diputación, 78
(27870 Xove) no que solicita a baixa no servizo de augas e recollida de lixo do
Concello, con nº de recibo: 116600.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede a devandita baixa
no 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.10) ESCRITO DE Dª VANESA GOMEZ GONZÁLEZ, SOLICITANDO A
BAIXA NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Dª Vanesa Gómez González, con domicilio en
Urb. Palmeiro, 64 – 1ºA (27879 Rigueira) no que solicita a baixa no servizo de augas e
recollida de lixo do Concello no contador sito en Urb. Palmeiro, 64 – 1ºA - Rigueira.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede a devandita baixa
no bimestre xullo/agosto 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.11) ESCRITO DE D. JOSÉ MANUEL RAMOS MON, SOLICITANDO A
BAIXA SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. José Manuel Ramos Mon, en representación
de D. Simon Ramos Aguiar, con domicilio en Avda. Arcadio Pardiñas, 158 – 5ºA
(27880 Burela) no que solicita a baixa no servizo de recollida de lixo do Concello, con
nº de recibo: 5900.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede a devandita baixa.
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.12) ACORDO DE APROBACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA PARA
USO DOMÉSTICO.
Vistas as solicitudes formuladas polos propietarios das vivendas, e visto o informe
favorable do Servizo de Augas no que sinala que a alta no Padrón de aboados será a
partires do bimestre Xullo/Agosto 2009; por unanimidade en votación ordinaria,
acordase:
1º) A aprobación da concesión da subministración de auga para uso doméstico para os
beneficiarios e para os inmobles para o que se solicita o servizo que se sinalan de
seguido:
Nome/Apelidos
Cesareo Eijo Canoura

Situación Contador
C/ Tomas Mariño Pardo, 10 – 3ºD (Xove)
16

Nilo Abad Martinez

Vila, 29 - Rigueira

D.13) CAMBIOS DE TITULARIDADE NO SUBMINISTRO DE AUGA
POTABLE.
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
37600
Jesus Miguez Cociña
Dolores Miguez Galdo
151100
Jose Galdo Fernández
Florinda Míguez Abad.
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
Marzo/Abril 2009.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as once horas e vinte minutos, polo Sr. AlcaldePresidente, remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como
Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

O SECRETARIO,

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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