ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 18 DE AGOSTO DE 2009
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
doce horas do día dezaoito de agosto de dous mil
Alcalde-Presidente:
nove, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. José
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Demetrio Salgueiro Rapa, coa asistencia dos Sres.
Vocais:
concelleiros á marxe relacionados, do Secretario, D.
D. José Manuel González Álvarez
Luís María Fernández del Olmo e da Interventora Dª
Dª Ana María Abad López
Elena Santos Rey, procedeuse a celebrar a sesión
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
extraordinaria correspondente a este día, previa
Secretario:
convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
D. Luis Mª Fernández del Olmo
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse
Interventora:
aberta a sesión.
Dª Elena Santos Rey
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 13 de xullo de 2009.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B.1) SOLICITUDE DE Dª. JOSEFA CESARINA INSUA EIJO RELATIVO A
ARRANXO DE GALPON EXISTENTE EN VILAPOL, 6 - PORTOCELO
Vista solicitude formulada por Dª. Josefa Cesarina Insua Eijo con D.N.I nº: 33.704.900 X
con domicilio en Vilapol, 6 (27877 Portocelo), para realización de obras de arranxo de
galpón existente en Vilapol, 6 – Portocelo. Expediente: 2517/09
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. Villalpol.-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 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 pretende arranxar, 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:
 A edificación que se pretende cubrir, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
 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.
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 2.948,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 58,96€.
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. RAMÓN RODRIGUEZ ALVAREZ RELATIVO A
PINTADO EXTERIOR DAS FACHADAS DA VIVENDA UNIFAMILIAR EN
VILAPOL, 25 - PORTOCELO
Vista solicitude formulada por D. Ramón Rodríguez Álvarez con D.N.I nº: 33.763.736 N
con domicilio en Vilapol, 25 (27877 Portocelo), para realización de obras de pintado
exterior das fachadas da vivenda Unifamiliar en Vilapol, 25 – Portocelo. Expediente:
2507/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras que se
pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo interesado,
sitúase dentro do zona delimitada como Solo non urbanizable de Núcleo rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove.
Villalpol nº 25.-Portocelo.-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 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 se
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 preteden executar, situase 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:
 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.
 Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
 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 .
 As instalacións auxiliares e a propia obra, disporá do correspondente Seguro de
Responsabilidade Civil.
 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 a súa execución deberán estar perfectamente
sinalizadas e tomadas as pertinentes medidas de seguridade vial.
 Protección de voos e beirarrúas.
 Procede a concesión da licenza, sen prexuízo dos correspondentes estatutos da
Comunidade de Propietarios.
 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 pintura
exterior non poderán afectar a elementos estruturais, nin supoñerán aumento de
volume.
 Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de remozamiento, ao solicitado.
 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 2.275,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 45,50€.
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 D. ANTONIO FERNANDEZ LAGE RELATIVO A
REPOSICIÓN DE CUBERTA DE VIVENDA CON CAMBIO DA PIZARRA E
ARRANXO DA CORNISA EN VILACHÁ, 39 – PORTOCELO.
Vista solicitude formulada por D. Antonio Fernández Lage con D.N.I nº: 76.557.088 R con
domicilio en Vilachá, 39 (27877 Portocelo), para realización de obras de reposición de
cuberta de vivenda con cambio da pizarra e arranxo da cornisa en Vilachá, 39 – Portocelo.
Expediente: 2379/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras que se
pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo interesado,
sitúase dentro do zona delimitada como Solo non urbanizable de Núcleo rural. Artigo 103.
-Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Vilachá.-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 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 Artigo. 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 pretenden non inciden nos parámetros
urbanísticos aplicables a parcela en que se ubica a edificación na que se pretende arranxar a
cuberta, pódese conceder 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 co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
 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.
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 5.000,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 100,00€.

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.4) SOLICITUDE DE D. CONSTANTINO PEREZ DOMINGUEZ RELATIVO A
SUSTITUCIÓN DE CUBERTA DE PIZARRA EN ABELA, 4 – RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por D. Constantino Pérez Domínguez con D.N.I nº: 33.841.692
K con domicilio en Abelá, 4(27879 Rigueira), para realización de obras de sustitución de
cuberta de pizarra en Abelá, 4 – Rigueira. Expediente: 2379/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras que se
pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo interesado,
sitúase dentro do zona delimitada como Solo non urbanizable de Núcleo rural. Artigo 103.
-Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Abelá.-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 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 Artigo. 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 pretenden non inciden nos parámetros urbanísticos
aplicables a parcela en que se ubica a edificación na que se pretende arranxar a cuberta,
pódese conceder 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 co solicitude que se achega, adáptase á
tipoloxía do ámbito.
 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.
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 1.980,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 39,60€.
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. DEMETRIO MEITIN GALDO RELATIVO A PINTADO
DAS FACHADAS DA VIVENDA UNIFAMILIAR EN PORTOCELO, 12.
Vista solicitude formulada por D. Demetrio Meitín Galdo con D.N.I nº: 33.764.019 L con
domicilio en Portocelo, 12 (27877 Portocelo), para realización de obras de Pintado das
fachadas da vivenda unifamiliar en Portocelo, 12. Expediente: 2646/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que na actualidade, para
ese ámbito, non existe ordenanza específica en materia de medio, nin prescrición ningunha
nese sentido, nas Normas Subsidiarias en vigor.
Con rexistro de saída nº 738 do 28 de xullo de 2009 e coa identificación de expediente
OT701A2009/25-2, por parte de a de Medio, Territorio e infraestruturas de e Galicia,
infórmase favorablemente a solicitude das obras arriba enunciadas.
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:
 De acordo coa documentación achegada polo solicitante, a área en que se sitúa a
edificación a rehabilitación de cuberta da cal se pretende, atópase encravada, dentro da
área delimitada como Chan Non Urbanizable de Protección de Costas, Artigo 111. das
Normas Subsidiarias e Complementarias de Plan do Concello de Xove, aprobadas
definitivamente o 15 de Marzo de 1994. Chan Rústico De Protección De Costas, de
acordo co artigo 32.e da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
 De acordo co anterior, procede a concesión de da pertinente licenza de obras sen
prexuízo de terceiros, e en cumprimento de al Cuarta de 988, do 28 de Xullo, de
Costas, as autorizacións para as obras e outras actividades no dominio privado,
deberán exercitarse no prazo sinalado, que non poderá exceder de dous anos.
o Respectásese o primitivo deseño e tipologia 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.
 ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo, e sinalizado durante a
execución dos traballos.

 Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, levantarase a
correspondente acta de comprobación de reformulo.
 Infórmase favorablemente de pintado arriba enunciado respectándose a totalidade das
consideracións establecidas nesta.
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 3.500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 70,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 2 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 D. LUIS DOMINGUEZ DEL VALLE RELATIVO A
REPARACIÓN DO PORTAL DUN BLOQUE DE VIVENDAS EN URB.
PALMEIRO, 69 – RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por D. Luís Domínguez del Valle con D.N.I nº: 10.586.301 E
con domicilio en Urb. Palmeiro, 69 – 3º B (27879 Rigueira), para realización de obras de
reparación do portal dun bloque de vivendas en Urb. Palmeiro, 69 – Rigueira. Expediente:
3542/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que 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 pese a diferencia de Normativa aplicable
entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se solicita,
sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado: Arrancho do portal. As obras
de remozamento interior que se pretenden realizar, de acordo coa documentación que se
achega, subscrita polo interesado, atópanse dentro do núcleo urbano de Xove. Artigo 98.Ordenanza 7ª. Suelo urbano residencial. Urbanización Palmeiro. Normas Subsidiarias Ayto
de Xove.
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, nos espazos exteriores,
deberán estar perfectamente valladas, na zona de arcén, coas sinalizacións
obrigatorias, 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, dispondrá do correspondente Seguro de
Responsabilidade civil.
 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.
 Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de remozamiento, ao solicitado.
 Así mesmo, ditas obras non poderán incidir negativamente nin variar as 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.
 A licenza otórgase con independencia dos estatutos que a Comunidade do edificio teña
establecido.
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 1.193,59€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 23,87€.
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.
B.7) SOLICITUDE DE PRÓRROGA DE LICENCIA DE OBRA DE Dª NOELIA
LÓPEZ MONTERO PARA VIVENDA UNIFAMILIAR EN “OS CARBALLÁS“
(XOVE).
Por Secretaría dáse conta de solicitude de D. Noelia López Montero, con DNI: 53.529.127P con domicilio en C/ Arcadio Pardiñas, 172 3ºC (Burela) de prórroga de licencia de obra
de construcción de vivenda unifamiliar en Os Carballás S/N Xove. Expediente:2649/09
Visto o preceptivo informe do arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
 1º.- O solicitante obtivo a pertinente licenza para a construción dunha vivenda
unifamiliar, de acordo co proxecto redactado polo arquitecto D. Antón X. Díaz Valle,
en Xunta de Goberno local deste Concello ó día 14 de setembro do ano 2.006.
 2º.-Actualmente, non cambiaron as circunstancias urbanísticas aplicables á parcela na
que se pretende situar a edificación, polo que se informa favorablemente a concesión
da pertinente prorroga para a finalización das obras que a están executando, ao amparo
do articulo 197.2 da LOUPMRG da Lei 9/2002 do 31 de decembro, nas mesmas
condicións aplicadas á licenza outorgada no seu día.

 3º.-Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente o 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 o Regulamento de Planeamento.
 4º.-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 ás
obras que se pretenden executar, sitúanse en ámbolos dous casos dentro de Solo do
Núcleo urbán de Xove, pódese outorgar a licenza que se solicita
 5º.-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 a obra
sinalada.
2º) A notificación deste acordo ó interesado, os efectos procedentes.

B.8)SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA DE OBRA
PARA VIVENDA UNIFAMILIAR DE MODESTA COCIÑA DOMINGUEZ PARA
QUE FIGURE A NOME DE COCRES S.L.
Vista solicitude de D. Jesús M. Rodríguez Crespo, con DNI 32.380.440-M con domicilio
en Avda. Ramón Canosa, 22 2º B (27850 Viveiro) en representación de Cocres S.L. de
cambio de titularidade de licencia de obra de vivenda sita en Portocelo que na actualidade
figura a nome de Modesta Cociña Domínguez, para que figure como novo titular COCRES
S.L. Expediente: 2482/09 Expediente de Licencia: 1469/08
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala que á vista da documentación
achegada pola solicitante e de acordo cos datos obrantes nos arquivos municipais, faise
constar; En data 07 de MAIO do ano 2008 concedeuse licenza para a construcción dunha
vivenda unifamiliar no lugar de portocelo, Xove, de acordo co proxecto redactado polo
arquitecto D. Manuel Prieto Martínez, e co nº de expediente 1469/08 e rexistro de saída nº
959. Infórmase favorablemente o cambio de titularidade que se solicita, a favor da empresa
Cocres S.L, representado por Don Jesús Miguel Rodríguez Crespo, quedando invariable as
condicións da licenza de obra outorgada no seu día á inicial titular Dona Modesta cociña
Domínguez. Visto así mesmo que con fecha 7 de maio de 2008 expediuse a licenza
municipal de obra construcción de vivenda unifamiliar en Portocelo.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acordase:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da licenza de obra de construcción de vivenda
unifamiliar en Portocelo para que sexa substituído como titular Cocres S.L. nos termos
sinalados no informe do Arquitecto Técnico Municipal.
2º Facultar á Alcaldía - Presidencia para a realización de cantos actos, trámites o xestións
sexan procedentes para el bo fin dos acordos adoptados.

B.9) SOLICITUD DE PASSCO DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA
DE OBRA DE NAVE NO POLIGONO INDUSTRIAL DE CAMBA,
TITULARIDADE DE MAREBER S.L.
Vista solicitude de Passco con CIF33.302.808-V con domicilio en Parque Empresarial
Alvedro, parcelas 15-17 Culleredo (A Coruña) de cambio de titularidade de licenza de obra
sito en Polígono Industrial de Camba-Xuances, parcela 31 que en la actualidade figura a
nome de MAREBER S.L. para que figure como novo titular Miguel Pascual S.C.G
(PASSCO) con CIF F15.019.268. EXPEDIENTE: 2524/09
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala:
 Á vista da documentación achegada pola solicitante e de acordo cos datos obrantes
nos arquivos municipais, faise constar;
 1º. -En data 05 de maio do ano 2008 concedeuse licenza para a construcción dunha
nave industrial para almacén, vestuarios y oficinas no polígono industrial de
Camba, parcela nº 31.
 2º. -Infórmase favorablemente o cambio de titularidade que se solicita, a favor da
empresa Passco, representado por Don Juan Carlos Castro Fernández, quedando
invariable as condicións da licenza de obra outorgada no seu día á o inicial titular
Mareber S.L.

Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acordase:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da licenza de obra de Mareber S.L. Para nave
industrial como actividade para oficina, vestiarios e almacén, sita no Polígono Industrial de
Camba, parcela 31, para que sexa substituído como titular PASSCO.
2º Facultar á Alcaldía - Presidencia para a realización de cantos actos, trámites o xestións
sexan procedentes para el bo fin dos acordos adoptados.
C)CONTAS E FACTURAS
C.1)AXUDAS DE CUSTO DA ALCALDÍA CORRESPONDENTES Ó MESES DE
XULLO-AGOSTO DE 2009.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das axudas
de custo da Alcaldía, correspondentes ó meses de xullo-agosto de 2009 por importe de
366,00€.
D.) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1)

AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSE 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 María José Cociña Quelle, con D.N.I. nº 76.557.109 E , con domicilio en Acceso
Grupo Escolar, 14 (27870 Xove) por morte de unha vaca, por importe de 200,00€.

D.2)

AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA CONCEPCIÓN LÓPEZ PÉREZ.

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 Concepción López Pérez, con D.N.I. nº 76.543.296 D , con domicilio en
Vilariño,1 (27879 Monte) por morte de unha xata, por importe de 120,00 €.
D.3)

AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ ANTONIO RAMOS DOMINGUEZ.

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 D. José Antonio Ramos Domínguez, con D.N.I. nº 76.564.061 M, con domicilio en
Barreiro, 6 (27876 Morás) por morte de unha xata, por importe de 400,00€.
D.4)

AXUDA DE GANDERÍA A Dª. MARIA 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 San
Cristovo, 18 (27877 Portocelo) por morte de unha vaca, por importe de 300,00 €.
D.5)

AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA TERESA PALEO RIVEIRA.

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 Teresa Paleo Riveira, con D.N.I. nº 77.591.671 K , con domicilio en
Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,00€.
D.6)

AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA TERESA PALEO RIVEIRA.

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 Teresa Paleo Riveira, con D.N.I. nº 77.591.671 K , con domicilio en
Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,00 €.
D.7)

AXUDA DE GANDERÍA A Dª ROSA PRIETO MURIEL.

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 Rosa Prieto Muriel, con D.N.I. nº 76.557.011 Q , con domicilio en Vilar, 16
(27878 Lago) por morte de unha vaca, por importe de 300,00€.

D.8)

AXUDA DE GANDERÍA A DON ARTURO RUBAL VIGO.

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 D. Arturo Rubal Vigo, con D.N.I. nº 33.995.813 L , con domicilio en Veiga, 32
(27879 Rigueira) por morte de un xato, por importe de 120,00€.
D.9)

AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA DOLORES MIGUEZ 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 San
Cristovo, 18 (27877 Portocelo) por morte de un xato, por importe de 120,00 €.
D.10) 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
Passco Blanco Villar
David Bermúdez Ramudo
José Saa ute.
C/ Acceso Apeadero, 20 –
Xullo 08/Xan. 09
329,43€
C/ Álvaro Cunqueiro,
3º D (27870 Xove)
1 (27780 Foz)
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.11) 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
Alejandro Pardo Novoa
C/ Acceso Apeadero, 35 –
2º B (27870 Xove)

Períodos
Xan. 08/Nov. 08 e
Dec. 08

Contía
12.307,80€

Insuiña, S. L.
Praia de Lago S/N
(27878 Lago)

Ángel Rodríguez Otero
C/ Barxa, 22 (27878 Lago)
Antonio Mazana García
C/ Aldea de Arriba, 20
(27876 Morás)
Benigno Montero Lage
C/ Vilachá, 22 1º (27877
Portocelo)
Bruno Albo Ocampo
C/ Acceso Campo Fútbol,
22 – 1º Dcha. (27870 Xove)
David García Rodríguez
C/ Avda. Diputación, 34 –
4º B (27870 Xove)
Diego Basanta Canoura
C/ Camiño Real, 34 – 5º
(27870 Xove)
Federico Montero Rivera
C/ Vilachá, 22 1º (27877
Portocelo)
Felipe Fernández López
C/ Penasagudas, 11 (27879
Monte)
Hector Santos Louzao
C/ Avda. Diputación, 31 –
2º I (27870 Xove)
Ildefonso Castro González
C/ Ponte do Carro, 4 (27879
Rigueira)
Iván Sánchez Basanta
C/ San Vicente, 9 (27879
Rigueira)
Jorge Fernández López
C/ Penasagudas, 11 (27879
Monte)
José Manuel Franco
Bermúdez
C/ Torre, 1 (27878 Sumoas)
Magín Rodríguez Campo
C/ Barxa, 11 (27876 Lago)
Miguel López Domínguez
C/ Cabandelas, 34 (27878
Sumoas)
Sócrates Campo Suárez
C/ Acceso Apeadero, 15
(27870 Xove)

Xan. 08/Dec. 08
Xan. 08/Dec. 08
Xuñ. 08/ Xul. 08 e
Dec. 08
Mai. 08/Dec. 08

Xan. 08/ Dec. 08
Xan. 08/Mar. 08 e
Abril. 08
Xan. 08/ Dec. 08

Xan. 08/ Dec. 08

Xan. 08/ Dec. 08

Xan. 08/ Dec. 08

Xan. 08

Xan. 08/ Dec. 08

Xan. 08/ Dec. 08
Xan. 08/ Dec. 08
Xan. 08/ Dec. 08
Xan. 08/ Feb. 08 e
Mar. 08

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. 12 ) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA SOL FERNANDEZ LAMELAS.
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 Sol Fernández Lamelas, con D.N.I. nº 76.545.687 P , con domicilio en
Ceranzos, 26, (27877 Xuances) por morte de un xato, por importe de 120,00 €.
D. 13) 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
Eduardo Rodríguez Basanta
Avda. Diputación, 78 – 1º
(27870 – Xove)

Isabel Dosinda Rey Pardiño
Avda. Diputación, 25 – 1º C
(27870 – Xove)
Jacobo Fernández Casabella
Establecimientos Rey Veiga, 41 – 2º
Avda. Diputación, 88 (27879 – Rigueira)
(27870 – Xove)
José Luis Pico Rey
Avda. Diputación, 25 – 1º C
(27870 – Xove)
Mª Angeles Castro
González
Camiño Real, 36 – 3º D
(27870 – Xove)
Rubén Pico Rey
Avda. Diputación, 25 – 1º C
(27870 – Xove)

Períodos

Contía

Xan, a Dec.08

Xan. a Dec. 08

Xan. a Dec. 08
6.012,00 €
Xan. a Dec. 08

Xan. a Dec. 08

Xan. a Dec. 08

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. 14) 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
Oscar Rodríguez, Joyeros
Gema Pozo Bellón
S.L.
Urba. Palmeiro, 39 – 3º
Abr. Dec. 08
901,50€
Avda. Cervantes 5-7
A
(27850 – Viveiro)
(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.15) DENEGACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA NO PLAN DE EMPREGO
PARA O ANO 2009 A SERCO 93 A MARIÑA S.L.
Vista a solicitude formulada así como o preceptivo informe do Técnico Local de Emprego,
que sinala que non procede o libramento xa que o prazo para solicitar los libramentos
remata o 15 de marzo do ano seguinte ao de referencia, e con data 12 de agosto de 2009
non se había recibido a documentación obrigatoria ( Transferencias bancarias e TC1 TC2
dos meses que solicita o cobro), incumprindo polo tanto as bases.
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A denegación do libramento da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009
do empresario e co traballador/a que se relaciona seguidamente:
EMPRESA

ENDEREZO

TRABALLADOR/A

Serco 93 A Mariña Urb. Río Cobo. R/ Acceso,
Concepción
S.L.
15
Rodríguez Vérez
(27888 – Cervo)

ENDEREZO

Rúa Os Chozos, 4 –
1º A
(27870
–
Xove)

2º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D. 16) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS REY.
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

Establecimientos Rey

C/ Avda.
Diputación, 88
(27870 – Xove)

Avda. Diputación,
Isabel Dosinda Rey Pardiño 25 – 1º C
(27870 – Xove)
Avda. Diputación,
José Luis Pico Rey
25 – 1º C
(27870 – Xove)
Avda. Diputación,
78 – 1º
Eduardo Rodríguez Basanta
(27870 – Xove)

Camiño Real, 36 –
3º D
(27870 – Xove)
Avda. Diputación,
Rubén Pico Rey
25 – 1º C
(27870 – Xove)
Jacobo Fernández
Veiga, 41 – 2º
Casabella
(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.
Mª Angeles Castro
González

D. 17) 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 2009, 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
Eva Gloria García Pereira
Hostelería
Xan. 09 Xuño. 09
751,00€
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.18) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE SUBVENCIÓN A OSCAR RODRÍGUEZ, JOYEROS 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
Urba. Palmeiro, 39
Óscar Rodríguez,
Avda. Cervantes 5-7
Gema Pozo Bellón
3º A
Joyeros. S.L.
(27850 – Viveiro)
(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. 19) AXUDA DE GANDERÍA A Dª LOURDES DOMINGUEZ BERMUDEZ .
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 Lourdes Domínguez Bermúdez, con D.N.I. nº 33.302.107 Q , con domicilio en
Cabandela, 34 (27878 – Sumoas), por morte de un xato, por importe de 120,00 €.
D. 20) AXUDA DE GANDERÍA A Dª LOURDES SOTO 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 Lourdes Soto Galdo, con D.N.I. nº 76.545.539 K , con domicilio en Camba, 16
(27877 – Xuances) por morte de un xato, por importe de 200,00€.
D. 21) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEFA COUSO GARCÍA .
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, por importe de 120,00€.
D. 22) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MONSERRAT SÁNCHEZ PIGUEIRAS .
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 Monserrat Sánchez Pigueiras, con D.N.I. nº 76.569.653-P, con domicilio en
Gondar, 9 (27879 – Monte) por morte de un xato, por importe de 120,00 €.

D. 23) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA FIDENCIA PERNAS PENA .
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 Fidencia Pernas Pena, con D.N.I. nº 76.556.957 P , con domicilio en
Vilela, 6 (27879 – Rigueira) por morte de un xato, por importe de 120,00 €.
D.24) SOLICITUDE DE C.P. VITRABA S.L. DE CONCESIÓN DE
ENTRONCAMENTO DE AUGA E REDE DE SUMIDOIROS PARA OBRA DE
EDIFICIO DE 32 VIVENDAS EN AVDA. DIPUTACION-13 XOVE.
Vista solicitude presentada por C.P. Vitraba S.L., con CIF B-27242015 con domicilio en
Calvo Sotelo, 32 Entresuelo (Lourenzá), para entroncamento de auga e rede de sumidoiros,
para edificio de 32 vivendas sito en Avda. Diputación, 13 -Xove, 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 1 metro de
tubería de 63 e en 10 Atm. E a colocación dun cadro de contadores. O entronque será
realizado pola empresa constructora.
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por C.P. Vitraba S.L. para obra de edificio de
32 vivendas en Avda. Diputación-13 Xove.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder.
D.25) SOLICITUDE DE D. JOSE MARÍA PEDRE RODRIGUEZ, DE
CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA USO AGROPECUARIO
EN BIDUEIRO-LOUREIRO-MONTE.
Vista solicitude presentada por D. José María Pedre Rodriguez, con D.N.I. nº: 33.705.003K con domicilio en Loureiro, 1 (27879 Monte-Xove), para entroncamento de auga para uso
agropecuario sita en Loureiro-Monte-Xove, 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 3 metros de tubería de 25 en 10
Atm. e a colocación de 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 252,05€ co seguinte desglose:
1 Arqueta con tapa de 40x40 ................................ ................................ ..........34,86€
1 Collarín de fundición 63-1” ................................ ................................ ........23,63€
1 Mamelón de latón ................................ ................................ .......................... 2,61€
4 Mano obra 1 oficial e 2 peóns ................................ ................................ ...124,00€
1 Metros canalización ................................ ................................ ...................... 3,00€
1 Reducción de ¾ latón ................................ ................................ ...................... 2,23
1 reducción de ¾ a ½ latón ................................ ................................ .............. 0,73€
2 Terminales de 25 -3/4 jinten ................................ ................................ .........7,82€
3 Metros de tubo de 25 en 10 Atm ................................ ................................ ...5,12€
1 Valvula esférica ¾ ................................ ................................ ......................... 4,31€
1 Válvula esférica 1................................ ................................ ........................... 8.98€
Subtotal:................................ ................................ ................................ ....217,28€
IVA 16%: ................................ ................................ ................................ ..34,77€

TOTAL ................................ ................................ ................................ ....252,05€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. José María Pedre Rodríguez, para uso
agropecuario.
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, debendo ser instalado o contador
polos servizos municipais.
D.26) SOLICITUDE DE Dª ANTIDA ALONSO DIAZ DE CONCESIÓN DE
ENTRONCAMENTO DE AUGA E REDE DE SUMIDOIROS EN AVDA.
DIPUTACION 25 XOVE.
Vista solicitude presentada por Dª Antida Alonso Díaz, con D.N.I. nº: 33.995.927-H con
domicilio en Urbanización Palmeiro, 37 5º B (Rigueira-Xove), para entroncamento de auga
e rede de sumidoiros para uso comercial sita en Avda. Diputación, 25 Bajo –Xove; por
parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe do fontaneiro
municipal no que sinala que ditas altas xurdirán efectos a partir do bimestre de setembrooutubro de 2009.
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por Dª Antida Alonso Diaz para uso
comercial en Avda. Diputación, 25 baixo (Xove)
D.27) SOLICITUDE DE HELMANCASA S.L. DE CONCESIÓN DE
ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA VIVENDA EN EDIFICIO ESTEIRO Nº 64
1ºB (RIGUEIRA).
Vista solicitude presentada por Mª Teresa Chaves Sanfiz, en representación de Helmancasa
con CIF 33.994.053-F con domicilio en Urbanización Palmeiro, s/n (27879RigueiraXove), para entroncamento de auga para Edificio Esteiro, nº 64 1º B (Rigueira), por parte
desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto o informe do fontaneiro
municipal. Alta con efectos a partires do bimestre actual.
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
A concesión do entroncamento solicitado por Helmancasa para Edificio Esteiro- nº 64 1ºb
Rigueira.
D.28) SOLICITUDE DE D. MANUEL BUJAN MOSTEIRO DE CONCESIÓN DE
ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA VIVENDA SITA EN C/ TOMAS MARIÑO
PARDO, 10 2ºA XOVE.
Vista solicitude presentada por D. Manuel Bujan Mosteiro, con D.N.I. nº: 33849.997-T con
domicilio en C/ Tomás Mariño Pardo, 10 2º A (27870 Xove), para entroncamento de auga
para vivenda sita en C/ Tomas Mariño Pardo, 10 2ºA Xove, por parte desta Xunta de
Goberno Local, previa deliberación, visto o informe favorable do fontaneiro municipal.
Periodo de aplicación: setembro-outubro 2009.
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. Manuel Bujan Mosteiro para vivenda
sita en C/ Tomas Mariño Pardo, 10 2ºA Xove.

D.29) ESCRITO DE D. JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ,
SOLICITANDO A BAIXA NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. José Antonio Fernández Fernández con
domicilio en San Vicente, 13 (Rigueira) no que solicita a baixa no servizo de augas e
recollida de lixo do Concello, con nº de recibo 44600, sito en Pazos Rigueira.
Visto o informe favorable do Fontaneiro Municipal, 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.30) ESCRITO DE A BRÉTEMA C.B. SOLICITANDO A BAIXA NO SERVIZO
DE RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de A Brétema C.B. con domicilio en Carretera de
Rigueira, 5 (27870 Xove) no que solicita a baixa no servizo de recollida de lixo do
Concello, con nº de recibo 124300.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede a baixa de recollida
de lixo como negocio, pero conservarase como concepto de basura para vivenda.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Autoriza-lo cambio sinalado polo Fontaneiro Municipal.
2º) A notificación ó interesado así como ó Servizo de Augas do Concello.
D.31) ESCRITO DE HELMANCASA SOLICITANDO A BAIXA NO SERVIZO DE
AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO DE VIVENDA SITA EN EDIFICIO ESTEIRO,
Nº 64 1ºB RIGUEIRA.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Helmancasa S.L. con domicilio en Urbanización
Palmeiro no que solicita a baixa no servizo de augas e recollida de lixo do Concello, de
vivenda sita en urbanización Palmeiro, Edificio Esteiro nº 64 1º B (Rigueira)
Visto o informe favorable do Fontaneiro Municipal.
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.32)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

131000

Graciano Yáñez Rúa

Ines Díaz Campo

68601

Helmancasa S.L.

Luís Miguel Garrido López

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 xullo-agosto
2009.

D.33) SOLICITUDE DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE EDIFICIO
ESTEIRO DE CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA USO
DOMESTICO.
Vista solicitude presentada polas Comunidades de Propietarios do Edificio Esteiro, Bloque
1, Bloque 2 e Bloque 3, con números 66, 64 e 62, para entroncamento de auga para uso
doméstico, por parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe do
fontaneiro municipal no que sinala que estas altas xurdirán efectos desde o bimestre de
Xullo-Agosto de 2009.
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado pola Comunidades de Propietarios do
Edificio Esteiro, Bloque 1, Bloque 2 e Bloque 3, con números 66, 64 e 62, para
entroncamento de auga para uso doméstico,
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, debendo ser instalado o contador
polos servizos municipais.
D.34)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

70400
José Franco Bermúdez

Oliva Franco Baño

Filiberto Rego Louzao

Rogelia Rodriguez Canoura

70800
123100

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 actual.
D.35) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO
SOCIAL DE LAGO DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN
DO SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª. Eva Gloria García Pereira con D.N.I. nº 33998242- X,
con domicilio en C/ Camiño Apeadero, 35 – 2ºA (27870 Xove) na que manifesta que
transcorridos seis meses de exercicio da actividade ( dende o 01/02/2009 o 31/07/2009),
iniciada a partir del 01-02-2008, 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 27 de
decembro de 2007, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por

importe de 2.400,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.200,00€ 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.
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.36) PROPOSTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS BASES REGULADORAS
DAS AXUDAS PARA EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS DE GANDO VACÚN DO
CONCELLO DE XOVE.
Pola Concelleira Delegada de Agricultura, Gandeiría e Montes, Dª Dolores Meitin
Guerreiro, pónse en coñecemento da Xunta de Goberno a necesidade de modificar
puntualmente o parágrafo 5º do Art. 8 das vixentes Bases Reguladoras das Axudas para
Explotacións Gandeiras de Gando Vacún do Concello de Xove, aprobadas pola Xunta de
Goberno Local na súa sesión de 14 de xaneiro de 2008, e modificadas por acordo do 3 de
xuño de 2008; de xeito que o único documento que se admitirá ós efectos de acredita-la
morte da res e a súa causa será o impreso oficial acreditativo da recollida do animal morto
para o seu traslado á planta de residuos homologada, non admitíndose a presentación de
calquera outro documento, e expresamente, non admitindo certificados expedidos por
facultativos veterinarios.
Pola Sra. Meitin Guerreiro manifestase que con esta modificación, dunha banda se
consigue o obxectivo de que tódolos titulares de explotacións gandeiras se acollan ó seguro
de recollida, de xeito que a mesma se efectúe en axeitadas condicións sanitarias, e doutra
banda, tamén se consigue aumenta-lo control no procedemento de outorgamento das
axudas, e se evitan enterramentos de animais que están a incumprir a normativa vixen te.
Remata a súa intervención a Sra. Meitin Guerreiro, manifestando que sería convinte que a
modificación referenciada entrara en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2010, os efectos de
transmiti-la modificación aprobada a tódolos posibles afectados ou interesados con tempo
suficiente.
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros acorda modificalo parágrafo 5º do Art. 8 das bases do epígrafe, que quedaría co teor literal seguinte:
“* Impreso oficial acreditativo da recollida do animal morto para o seu traslado á planta
de residuos homologada”.
Igualmente, a Xunta de Goberno Local acorda que a modificación transcrita, será de
aplicación a partir do 1 de xaneiro de 2010.
D.37) PROPOSTA DE GASTO PARA A XXI TIRADA DE BOLOS “CONCELLO
DE XOVE”, TEMPADA 2009-2010.
Por Secretaría dáse conta á Xunta da proposta de gasto para as actividades do epígrafe,
presentada polo Técnico Municipal de Cultura e do informe favorable á mesma da
Intervención Municipal.
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros acorda:
1º) Aprobar un gasto por importe de 1.665,00€ con cargo á partida 452.481 para facer
fronte os gastos das tiradas de bolos do 4º trimestre de 2009.

2º) Que con cargo ó orzamento do vindeiro exercicio de 2010 se consigne crédito
suficiente para facer fronte ó abono dos gastos das tiradas do primeiro trimestre do
devandito exercicio económico.
D.38) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR ELSA SANTOS FERNÁNDEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Elsa Santos Fernández con D.N.I. nº 33.705.822-N con
domicilio en Carballás, 6 (27870 Xove), na que pide a súa inclusión no Servizo de Axuda
no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de enfermidade e
a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose favorablemente a
concesión do servizo durante 4 horas semanais; trala deliberación, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Elsa Santos Fernández como
beneficiaria do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de 4,76€/hora,
según o baremo existente. Duración do servizo: 6 meses.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.39) SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE DORINDA DOMINGUEZ LOUZAO
Vista solicitude formulada por Dª Dorinda Domínguez Louzao con domicilio en Barreiro,
3 (27878 Morás) na que solicita a ampliación de 1 hora do Servizo Municipal de Axuda no
Fogar que pasará a ser de 3 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 3 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.40) SOLICITUDE DE REDUCCIÓN DE XORNADA DO SERVIZO MUNICIPAL
DE AXUDA NO FOGAR DE ANTONIA COCIÑA VÁZQUEZ
Vista solicitude formulada por Dª Antonia Cociña Vázquez con domicilio en Poceiras, 1
(27878 Sumoas) na que solicita a reducción de 6 horas do Servizo Municipal de Axuda no
Fogar que pasará a ser de 4 horas semanais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Reducir o número de horas da solicitante para que pasen a ser 4 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.41) SOLICITUDE DE RENUNCIA NO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO
FORMULADA POR Dª CARMEN COCIÑA SANCHEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Carmen Cociña Sánchez con D.N.I. nº: 33.763.673-H
con domicilio en Fontao, 60 (27877 Xuances) no que expón que e beneficiaria do Servizo
de Axuda no Fogar dende outubro de 2006 e que non está interesada en seguir

beneficiándose do devandito Servizo, polo que solicita a súa renuncia no Servizo de Axuda
a Domicilio que presta o Concello de Xove.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aceptar a petición de renuncia solicitada, e proceder á súa baixa dende o mes de
setembro de 2009.
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.42) SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO DE D. PORFIRIO
FERREIRA OTERO.
Visto escrito de D. Porfirio Ferreira Otero, con D.N.I. nº: 33.815.327-Z con domicilio en
Lamaboa, 15 (27870 Xove) no que solicita que lle sexa outorgada por parte deste Concello
a tarxeta de estacionamento para minusválidos, acompañando certificado do grao de
minusvalía do 65%, e no que sinala que non ten dificultades graves de mobilidade que lle
impiden a utilización de transporte colectivo.
Visto ó informe emitido pola Traballadora Social, no que sinala que ten dificultades graves
para a utilización do transporte público e a documentación obrante no expediente; pola
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acordase:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento solicitada, adscrita ó vehículo marca Citröen
matrícula 4554FTT
2º) A Notificación D. Porfirio Ferreira Otero con domicilio en Lamaboa, 15 (27870 Xove)
os efectos procedentes.
D.43) SOLICITUDE DE Dª DOLORES FRAGA LADRA, DE LIBRAMENTO DE
SUBVENCION CONCEDIDA PARA REMATE FACHADA.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de Dª. Dolores Fraga Ladra, con DNI 33.704.950-Z,
con domicilio en Portocelo, 2 (27878 Portocelo), de libramento da subvención concedida
na Xunta de Goberno Local de data 23 de decembro de 2008 para remate de fachada da súa
vivenda sita en Portocelo, 2.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala :
“ Expediente: 2570/09
1º. -A Edificación encóntrase totalmente executada exteriormente, de acordo coa
documentación presentada no seu momento, e subscrita pola interesada, situándose dentro
da zona delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo rural. ARTIGO 103 das
Normas Subsidiarias e Complementarias de Plan do Concello de Xove en vigor.ARTIGO
24 da Lei 15/2004 que modifica a Lei 9/2002 do 30 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 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 Rgulamento de Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non incidian nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferencia de Normativa
aplicable entre ambos planeamientos, enténdese que se poido outorgar a licenza que se
solicitaba, siempre e cando a mesma se atuvese por completo ao solicitado: Remate
exterior do inmoble.
3º. -A edificación cuias fachadas se han executado, adáptanse á tipoloxía do ámbito.

4º.-Respetouse 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.
5º.-De acordo co anterior, infórmase que as obras encóntranse totalmente executadas, e
dacordo cos parámetros contemplados na licenza de obra, podendo outorgarse a
subvención correspondente. “
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) O libramento da subvención concedida por importe de 300,00€, según as bases
aprobadas polo pleno de 12-5-2008.
2º) A notificación á interesada, os efectos procedentes.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as doce horas e cuarenta e cinco minutos, polo Sr.
Alcalde-Presidente, remátase a sesión, estendéndose 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.

