ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 16 DE NOVEMBRO DE 2009.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
dezasete horas do día dezaseis de novembro de dous
Alcalde-Presidente:
mil 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
ordinaria correspondente a este día, previa
Secretario:
convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
D. Luís 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 14 de outubro de 2009.
Por Secretaría dáse conta do erro material na transcrición do acordo D.3) de Axuda de
Gandería, xa que onde di D. José Louzao Rego debe dicir D. José Louzao Quelle.
Non formulándose ningunha outra reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da
sesión de 14 de outubro de 2009 coa rectificación sinalada.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. AMADOR LOUZAO SALGUEIRO RELATIVO A
REPARACION DE GALPON EXISTENTE EN CRUCEIRO-XUANCES.
Vista solicitude formulada por D. Amador Louzao Salgueiro con D.N.I nº: 76.557.024-Y
con domicilio en c/Acceso Apeadero, 20 3º B (27870 Xove), para realización de obras de
reparación de galpón existente en O Martelo.-Cruceiro.-Xove.
Expediente: 3677/09
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 Protección Agrícola.
Artigo 108. –Sección II. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. O Cruceiro.-Xove.
Solo Rústico de Protección Agropecuaria. Artigo 32.2.A 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 do 2008, 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 pretenden non inciden negativamente na Normativa
Urbanística aplicable prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado
inicialmente, pódese outorgar a licenza que se solicita, ao amparo do disposto no Artigo
44.2 da LOUPMR de Galicia.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 A instalación - edificación que se pretende reparar, de acordo co solicitude que se
achega, adaptárase á tipoloxía do ámbito.
 Respectarase a tipoloxía do ámbito, adaptándose na súa totalidade estas obras 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.
 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 e obrigada Acta de Reformulo.
 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 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.
B.2) SOLICITUDE DE D. MODESTO BEN FERNANDEZ RELATIVO A
ARRANXO DE SOLEIRA DE FORMIGÓN NO INTERIOR DA SUA PARCELA
SITA EN AGRAMONTE Nº 5.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Modesto Ben Fernández con D.N.I nº: 33.828.855-F con
domicilio en Agramonte Nº 5. (27870 Xove), para realización de obras de arranxo de
soleira de formigón no interior da súa parcela sita en Agramonte Nº 5.-Xove. Expediente:
3664/09
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 urbán do núcleo de Xove. Artigo 94.-Ordenanza 4ª.
Residencial Aberta Extensiva. Agramonte.-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 do ano 2008
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 solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación enténdese que se pode outorgar a
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licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao
solicitado:Arranxo de acera no interior de parcela sobre solera xa existente.
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 ceñiranse
exclusivamente ao arranxo interior da acera que da acceso a vivenda e se respectarán as
alienacións correspondentes da Normativa en vigor do Concello de Xove.
 Respectarase 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.
 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.
 Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de levantar a correspondente Acta de reformulo.
 De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita sempre que
as obras se ateñan exclusivamente ao solicitado e nas 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 2.968,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 59, 36€.
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. JESUS PÉREZ PEDRE RELATIVO A ARRANXO DE
CUBERTA DE VIVENDA SAN ISIDORO DEL MONTE-PENAS AGUDAS.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Pérez Pedre con D.N.I nº: 33.857.175-W con
domicilio Penasagudas, 1 (27879 Monte), para realización de obras de arranxo de cuberta
de vivenda en Penas Agudas, 1 - Monte.
Expediente:3643/09.
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,
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sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo rural. Artigo
103. Capítulo III. Normas Subsidiarias do Concello de Xove. Penas Agudas.-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, adaptarase
á tipoloxía do ámbito.
 As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación.
 Respectarase ó 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 pizarra.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
constructora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
 Habida conta que a parcela da fronte a vial de Diputación, e necesario o informe previo
de dita Administración, a cal con data 14 de agosto de 2009 e rexistro de saída
nº:11448, informa favorablemente esta solicitude, coas alienacións e condicionantes
correspondentes.
 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 10.000,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 200,00€.
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
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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.4) SOLICITUDE DE Dª JOSEFA ALVAREZ RODRIGUEZ RELATIVO A
ARRANXO DE COCIÑA DE LEÑA EN VIVENDA, POÑER PLAQUETA E
ALICATADOS E REPARAR CHIMENEA VELLA EN A BARXA Nº 2.-LAGO. –
XOVE.
Vista solicitude formulada por Dª. Josefa Alvarez Rodríguez con D.N.I nº: 76.545.549-P
con domicilio en Barxa, 2 (27879 Lago), para realización de obras de arranxo de cociña de
leña en vivenda, poñer plaqueta e alicatados, e reparar chimenea vella en Barxa, 2. (Lago).
EXPEDIENTE: 3641/09
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 Núcleo Rural, de
acordo coa vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove. Articulo 24 da Lei
15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de
LOUPMRG.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño do ano 2009, aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos,
na totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable
prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que a
edificación que se pretende remozar, ubicase en ámbolos dous casos dentro de Solo de
Núcleo rural, pódese outorgar a licenza que se solicita: Arranxo dunha cociña.
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, dispoñerá do correspondente Seguro de
Responsabilidade civil.
 O ámbito da edificación, polo posible deposito de entullos deberá quedar perfectamente
limpo.
 Deberase satisfacer as taxas correspondentes por ocupación da vía pública, 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 supoñerán aumento
de volume da edificación existente.
 Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de remozamento, ao solicitado. Así mesmo, ditas obras non
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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.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 3.000,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 60,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.5) SOLICITUDE DE D. JOSE MANUEL ABAD DOMINGUEZ RELATIVO A
RESTAURACION DE FACHADAS DE VIVENDA SITA EN XANARDE Nº 31.SUMOAS.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Jose Manuel Abad Domínguez con D.N.I nº:
33.808.270-Q con domicilio en Xanarde, 31 (27878 Sumoas), para realización de obras de
restauración de fachadas de vivenda sita en Xanarde, 31 (Sumoas). Expediente: 3575/09.
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. Sumoas –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 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e non Art.120
do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño do ano 2008, 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 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 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.
 Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
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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.
 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 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
restauración das fachadas, non poderán afectar a elementos estruturais, nin supoñerán
aumento de volume.
 Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de remozamento, 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 6.330,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 126,60€.
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.6) SOLICITUDE DE D. JESÚS RODRÍGUEZ FRA RELATIVO A
CONSTRUCCION DE PECHE DE FINCA CON MALLA EN O VILARIÑO Nº 1
(MONTE).
Vista solicitude formulada por D. Jesus Rodríguez Fra con D.N.I nº: 33.763.713-N con
domicilio en O Vilariño, 1 (27879 Monte), para realización de obras de construción dun
peche de finca con malla por un dos seus lados, nunha lonxitude de aproximadamente 55
metros en O Vilariño, 1 (Monte).
Expediente: 3543/09
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
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acordo coa vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove. Articulo 24 da Lei
15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de
LOUPMRG. Núcleo Rural de Vilariño.
Na Sesión plenaria do día nove do mes de xuño do ano 2008, 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
peche que se pretende, ubicase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo Rural,
pódese outorgar a licenza que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Condicións do muro de acordo con Artigo 42.1.C.
 O peche que se pretende non poderá superar os 1,50metros.
 Construirase en malla plastificada color verde.
 En calquera dos casos deberá realizarse cos materiais tradicionais do medio rural no
que se localiza.
 Este peche non deberá impactar negativamente no ámbito en que se sitúa.
 As obras que se solicitan, respectarán as aliñacións e sinalizacións correspondentes as
cales deberán especificarse por parte dos servicios técnicos municipais.
 No suposto que o peche da parcela afecte o fronte da mesma con respecto do vial
dependente da Diputación, deberá solicitarse a dita Administración, a licencia e
alienación correspondente.
 O ser un peche entre colindantes, a licenza concédese sen prexuízo de terceiros.
 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.
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 638,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12,76€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
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B.7) SOLICITUDE DE D. AMADOR LOUZAO SALGUEIRO RELATIVO A
OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE GALIÑEIRO CON MEDIDAS DE 6X4M. EN O
MARTELO. -CRUCEIRO.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Amador Louzao Salgueiro con D.N.I nº: 76.557.024-Y
con domicilio en c/ Acceso Apeadero, 20 3º B (27870 Xove), para realización de obras de
construción de galiñeiro con medidas de 6x4m. en O Martelo. -Cruceiro. Xove.
Expediente: 3464/09.
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 Protección Agrícola.
Artigo 108. Sección II. Normas Subsidiarias do Concello de Xove. O Cruceiro.-Xove Solo
Rústico de Protección Agropecuaria. Artigo 32.2.A 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 do 2008,
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 pretenden non inciden negativamente na Normativa
Urbanística aplicable prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado
inicialmente, pódese outorgar a licenza que se solicita, ao amparo do disposto no Artigo
44.2 da LOUPMR de Galicia. A instalación - edificación que se pretende cubrir, de
acordo co solicitude que se achega, adáptase á tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Respectarase a tipoloxía do ámbito, adaptándose na súa totalidade estas obras 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.
 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 e obrigada Acta de Reformulo.
 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 200,00€. salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 4,00€.
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
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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. ANGEL MEITIN LOUZAO RELATIVO A ARRANXO
DE CUBERTA CONSISTENTE EN CUBRIR CON PIZARRA GALPON EN SAN
CRISTOVO Nº 7 (PORTOCELO).
Vista solicitude formulada por D. Angel Meitin Louzao con D.N.I nº: 33.816.773-B con
domicilio en San Cristovo, 7 (27877 Portocelo), para realización de obras de Arranxo de
cuberta: cubrir con pizarra un galpón en San Cristovo Nº 7. Portocelo.-Xove. Expediente:
3358/09.
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. San Cristovo. 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 xunio do 2008, 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, adaptarase
á tipoloxía do ámbito.
 As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación.
 Respectarase ó 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 pizarra.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
constructora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
 Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación, así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
 De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
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2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 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 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. ENRIQUE PEREZ FERNANDEZ RELATIVO A
CONSTRUCIÓN DUN MURO DE CIERRE DE PARCELA CAMIÑO REAL Nº 26
(XOVE).
Vista solicitude formulada por D. Enrique Pérez Fernández con D.N.I nº: 10.484.618-E
con domicilio en Camiño Real, 26 (27870 Xove), para realización de obras de construción
de muro de cerre de parcela Camiño Real Nº 26.-(Xove).- Expediente:3696/09
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 urbano, de acordo coa vixente Normativa
Urbanística do Concello de Xove. Articulo 92. Ordenación 2º.Extensión de casco urbano.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño de 2.008, aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos,
na totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no Art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento. Tendo en conta que non existe
discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable prevista, tanto en las NN.SS como en
el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que o muro que se pretende, ubicase en
ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo Rural, pódese outorgar a licenza que se
solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Condicións do muro de acordo con Artigo 42.1.C.
 O muro que se pretende non poderá superar os 1,50metros.
 Construirase en cachotaría concertada, bloque de formigón branco revestido e pintado.
En calquera dos casos deberá realizarse cos materiais tradicionais do medio no que se
localiza.
 Este muro non deberá impactar negativamente no ámbito en que se sitúa.
 As obras que se solicitan, respectarán as aliñacións e sinalizacións correspondentes as
cales deberán especificarse por parte dos servicios técnicos municipais.
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Previo ao inicio das obras, deberá requirirse a presencia dos servizos técnicos
municipais, co obxecto de levantarse a correspondente acta de reformulo, sen a cal non
terá validez a licenza.
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 814,80€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 16,30€.
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.10) SOLICITUDE DE Dª EDUARDA FERNANDEZ BALSEIRO RELATIVO A
OBRAS DE SUBSTITUCION DA CUBERTA DE CASA VIVENDA EN
REGOSANGUENTO Nº6.-RIGUEIRA. -XOVE.
Vista solicitude formulada por Dª. Eduarda Fernandez Balseiro con D.N.I nº: 76.545.611-R
con domicilio en Regosanguento, 6 (27879 Rigueira.-Xove), para realización de obras de
substitución da cuberta dunha casa vivenda en Regosanguento, 6 (Rigueira). Expediente:
3743/09
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,
situase dentro do zona delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo rural. Artigo
103. -Capítulo III. -Normas Subsidiarias do Concello de Xove. Regosanguento.-Rigueira.Xove Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño do ano 2.008, aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos,
na totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no 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, adaptárase
á tipoloxía do ámbito.
 As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación.
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Respectarase 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 solicitárase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
 De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 3.200,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 64,00€.
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.11) SOLICITUDE DE D. TOMAS RIVAS ALVAREZ RELATIVO A OBRAS DE
COLOCACION DE BARANDILLA METALICA NO FRENTE DA ACERA DA
SUA VIVENDA SITA EN LAGO.-ANCIL Nº 11.-XOVE
Vista solicitude formulada por D. Tomas Rivas Alvarez con D.N.I nº: 33.804.161-A con
domicilio en Ancil, 11 (27878 Lago), para realización de obras de colocación de barandilla
metálica no fronte da acera da súa vivenda sita en Ancil, 11 (Lago). Expediente: 3720/09
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,
situase dentro do zona delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo rural. Artigo
103. Capítulo III. Normas subsidiarias do Concello de Xove. Ancil.-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 do ano 2.008, aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos,
na totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no 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
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edificación enténdese que se pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando a
mesma se ateña por completo ao solicitado: Colocación de Barandilla.
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 adaptaranse á tipoloxía do ámbito, e ceñiranse
exclusivamente a colocación da barandilla, e se respectarán as alienacións
correspondentes da Normativa en vigor do Concello de Xove.
 Respectarase 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.
 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 sempre que
as obras se ateñan exclusivamente ao solicitado e nas condicións expostas nos
apartados anteriores, e sen prexuízos 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 400,00€. salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 8, 00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.12) SOLICITUDE DE D. ANTONIO FERNANDEZ OTERO RELATIVO A
ARRANXO DE CUBERTA DE VIVENDA EN VILACHA Nº 4.-PORTOCELO.XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Antonio Fernández Otero con D.N.I nº: 33.764.406-S
con domicilio en Vilachá, 4 (27877 Portocelo), para realización de obras de arranxo de
cuberta de vivenda en Vilacha ,4 (Portocelo – Xove). Expediente: 3695/09
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,
situase dentro do zona delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo rural. Artigo
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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 do ano 2008, 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, adaptarase
á tipoloxía do ámbito.
 As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación.
 Respectarase ó 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 pizarra.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
constructora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
 Habida conta que a parcela da fronte a vial de Diputación, e necesario o informe previo
de dita Administración, a cal con data 20 de outubro de 2009 e rexistro de saída nº
14290, informa favorablemente esta solicitude, coas alienacións e condicionantes
correspondentes.
 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 4.500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 90,00€.
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
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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.13) SOLICITUDE DE D. LAUREANO CANOURA RODRIGUEZ RELATIVO O
PECHE DUNHA FINCA CON ESTACAS DE FORMIGON EN TRALAREGA
(VILA –RIGUEIRA)
Vista solicitude formulada por D. Laureano Canoura Rodríguez relativo con D.N.I nº:
32.583.125-Z con domicilio en Vila, 6 (27879 Rigueira-Xove), para realización de obras
de peche dunha finca con estacas de formigón e malla, una lonxitude aproximada de 180
metros, en Tralarega (Vila –Rigueira). Expediente: 3694/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se pretenden,
sitúanse dentro da área delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural, de
acordo coa vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove. Articulo 24 da lei
15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de
LOUPMRG. Núcleo rural de VILA.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño do ano 2008, 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
peche que se pretende, ubicase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo Rural,
pódese outorgar a licenza que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Condicións do muro de acordo con Artigo 42.1.C.
 O peche que se pretende non poderá superar os 1,50metros.
 Construirase en malla plastificada color verde.
 En calquera dos casos deberá realizarse cos materiais tradicionais do medio rural no
que se localiza.
 Este peche non deberá impactar negativamente no ámbito en que se sitúa.
 As obras que se solicitan, respectarán as aliñacións e sinalizacións correspondentes as
cales deberán especificarse por parte dos servicios técnicos municipais.
 No suposto que o peche da parcela afecte o fronte da mesma con respecto do vial
dependente da Diputación, deberá solicitarse a dita Administración, a licencia e
alienación correspondente.
 O ser un peche entre colindantes, a licenza concédese sen prexuízo de terceiros.
 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.
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
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pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 2.000,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 40,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.14) SOLICITUDE DE D. CARMEN LOPEZ RODRIGUEZ RELATIVO A
SUBSTITUIR CUBERTA DE GALPON EN PENAS AGUDAS Nº 11.-XOVE.
Vista solicitude formulada por Dª. Carmen López Rodríguez con D.N.I nº: 76.555.996-J
con domicilio en Penasagudas, 11 (27879Rigueira-Xove), para realización de obras de
substituír cuberta de galpón en Penas Agudas Nº 11.-Xove. Expediente:3470/09
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,
situase dentro do zona delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo rural. Artigo
103. Capítulo III. Normas Subsidiarias do Concello de Xove. Penas Agudas – 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 do ano 2008, 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, adaptarase
á tipoloxía do ámbito.
 As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación.
 Respectarase ó 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 pizarra.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
constructora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
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Habida conta que a parcela da fronte a vial de Diputación, e necesario o informe previo
de dita Administración, a cal con data 17 de setembro de 2009 e rexistro de saída nº
12.647, informa favorablemente esta solicitude, coas alienacións e condicionantes
correspondentes.
 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 965,30€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 19,31€.
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.15) SOLICITUDE DE D. JESUS ANTONIO SUAREZ OLIVER RELATIVO A
SUBSTITUCION DE CUBERTA DE COBERTIZO DAÑADA POLO KLAUS, EN
C/ ACCESO APEADERO-PARALELO A VIA FERREA S/N.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Antonio Suárez Oliver con D.N.I nº: 33.994.257-G
con domicilio en Avda. Diputación, 45 (27870 Xove), para realización de obras de
substitución de cuberta de cobertizo dañada polo klaus en C/ Acceso Apeadero - Paralelo a
vía Férrea s/n.-Xove. Expediente:3906/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que 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 94.Ordenanza 4ª.Residencial Aberta extensiva. 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 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.
 Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito das mesmas.
 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.
 Respectárase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose
na súa totalidade estas obras de remozamento, ao solicitado.
 Durante a execución dos traballos, tomásense 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 1.600,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 32,00€.
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.16) SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA DE OBRA
DE D. FERNANDO MENDAÑA FERNANDEZ.
Vista solicitude de D. Fernando Mendaña Fernández con DNI 33.706.063-T con domicilio
en Rúa Dr. Baamonde Illade, 2 (27870 Xove) de cambio de titularidade de licenza de obra
sito en Avda. Diputación, 72 (Xove) que na actualidade figura a nome de D. Fernando
Mendaña Fernández, para que figure como novo titular D. Antonio Mendaña Rodríguez e
D. Fernando Mendaña Rodríguez.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala o seguinte:
“Asunto: Cambio de titularidade de licenza dunha edificación de vivendas.
Titular actual: D. Fernando Mendaña Fernández.
Novos titulares: D. Antonio Mendaña Rodríguez e D. Fernando Mendaña Rodríguez.
Solicitante: D. Fernando Mendaña Fernández.
Expediente: 3941/09
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Exp. Licenza: 895/01
Situación:Avda. Deputación Nº 72-.Xove
Informe: Á vista da documentación achegada polo solicitante e de acordo cos datos
obrantes nos arquivos municipais, faise constar:
 1º. -En data 19 de outubro do ano 1.982, por parte da Comisión de Goberno Local
concedeuse licenza relativo a unha edificación composta de sótano, planta baixa e
unha altura para vivenda.
 2º.-Con data do 7 de maio de ano 2.001 por parte da Xunta de Goberno local
otorgouse prórroga de licenza de obra para dita edificación.
 3º.-Na Comisión de Goberno celebrada na data do 12 de marzo de 2.003,
concedeuse Licenza de Primeira Ocupación para este edificio de acordo co
proxecto redactado polo arquitecto D.José E. Domenech de Aspe.
 4º. -Infórmase favorablemente o cambio de titularidade que se solicita, a favor de
los solicitantes quedando invariable as condicións das licenzas de obra e Primeira
Ocupación outorgadas no seu día ao inicial titular D. Fernando Mendaña
Fernández, quedando a titularidade do inmoble do xeito seguinte:
 Antigo titular: Fernando Mendaña Fernández.
 Novos titulares: Antonio Mendaña Rodríguez, Fernando Mendaña Rodríguez.
Visto así mesmo que con fecha 19-10-1982 expediuse a licenza municipal de obra de
edificio ubicado en Avda. Diputación, 72 (Xove)
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acordase:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da licenza de obra de edificio sito en Avda.
Diputación, 72 (Xove) para que sexa substituído como titulares D. Antonio Mendaña
Rodríguez e D. Fernando Mendaña Rodríguez.
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 ÓS MESES
DE OUTUBRO-NOVEMBRO 2009.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das axudas
de custo da Alcaldía, correspondentes ó meses de outubro-novembro de 2009 importe de
358,00€.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) ESCRITO DO CLUB DE TENIS PALMEIRO SOLICITANDO LIBRAMENTO
DO PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN, CONCEDIDO NA XGL
9/03/09.
Vista solicitude de D. Marcelo Gradaille Chao, en calidade de voceiro do Club de Tenis
Palmeiro, con domicilio en Urb. Palmeiro, 69 – 3º A (27879 Rigueira) os efectos de
xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente de percibir da
subvención concedida por importe de 1.000,00€ na Xunta de Goberno Local de 9 de marzo
de 2009.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 300,00€.
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D.2) ESCRITO DA ASOCIACIÓN CULTURAL SAIÑAS SOLICITANDO
LIBRAMENTO DO PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN,
CONCEDIDO NA XGL 26/01/09.
Vista solicitude de D. Jacobo Díaz Meitín, en calidade de Presidente da Asociación
Cultural Saiñas, con domicilio en Portocelo, 9 (27877 Portocelo) os efectos de
xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente de percibir da
subvención concedida por importe de 18.000,00€ na Xunta de Goberno Local de 26 de
xaneiro de 2009.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 5.400,00€. Non obstante,
unha vez rematado o exercicio deberán presentar un balance final de ingresos e gastos
D.3) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN Ó CENTRO SOCIAL
DE SUMOAS DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO
SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª Josefa Meitin Insua con D.N.I. nº 76.557.108-K, con
domicilio en O Cabo, 4 (27878 Sumoas) na que manifesta que transcorridos seis meses de
exercicio da actividade (01/04/2009 ó 31/09/2009), iniciada a partir del 2-10-1997,
produciuse unha perda ou déficit no mesmo segundo xustifica, polo que de conformidade
coas bases da contratación da explotación do servizo de café-bar no Centro Social
epigrafiado, solicita o libramento da subvención prevista ó efecto.
Pola Xunta de Goberno Local, previa deliberación, de conformidade co acordo de 4 de
febreiro de 1999, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por
importe de 2.975,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.487,50€ correspondentes ó 50% do
importe máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de
rentabilidade e explotación do centro antedito e polo carácter social das actividades que se
desempeñan no local municipal referido.
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.4) ESCRITO DE D. FRANCISCO GONZÁLEZ CHICA SOLICITANDO A
RENUNCIA DA EXPLOTACIÓN DO CENTRO SOCIAL DE PALMEIRO.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de D. Francisco González Chica, con DNI
51.664.340-S, con domicilio en Pena, 9 (27877 Xuances), solicitando a renuncia da
explotación do Centro Social de Palmeiro pola falta de rentabilidade e viabilidade
comercial.
Pola Xunta de Goberno Local, tómase razón da renuncia transcrita.
D.5) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2009 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
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Nome do perceptor

Contratación
subvencionada

Mesón Restaurante
Xove S.L.

Mª Josefa Fra Ladra

Períodos

Contía

Xaneiro - Xullo
2009

158,86€

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.6) 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
Alquiler Videos,
Marzo - Agosto
Sofía Duarte Fernández
751,00€
venta....
2009
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.7) ESCRITO DE “COSTA LAXAMOURA” SOLICITANDO LIBRAMENTO DO
PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN, CONCEDIDO O 13-7-2009.
Vista solicitude de D. Antonio Paleo Riveira con domicilio en Acceso Cuartel, 7 1º (27870
Xove) os efectos de xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe
pendente de percibir da subvención concedida por importe de 3.000€ na Xunta de Goberno
Local de 13-7-2009.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
2.986,41€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 900€.
D.8)ACORDO DE DEVOLUCIÓN DO AVAL CONSTITUÍDO POR JCB GALICIA
S.A. PARA MAQUINA CARGADORA RETROESCAVADORA JCB COMBI 4CX.
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal en relación á petición de devolución de
aval do Banco BVVA con nº 961261 constituído por JCB Galicia S.A. por importe de
3.120,00€, para responder da participación na licitación epigrafiada, que sinala que de
acordo coa documentación que se achega, e unha vez realizados os traballos pertinentes
coa máquina adquirida e constatándose o correcto funcionamento da mesma e do
mantemento del ao longo destes anos, enténdese como procedente a devolución do aval
depositado no BBVA por un importe de 3.120,00€ na data do 29 de marzo do ano 2005,
pola empresa adxudicataria.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acorda:
1º)A devolución da garantía constituída pola empresa Motivo JCB Galicia,S.A, mediante
aval constituído no BBVA por importe de 3.120,00€ para responder ante o Concello de
Xove pola venta de maquina carga retroexcavadora marca JCB modelo 4CX Combi;
autorizándose a cancelación do mesmo.
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2º) Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para a realización de cantos actos, tramites ou
xestións sexan precisos para o bo fin dos acordos adoptados.
D.9)ACORDO DE DEVOLUCIÓN DO AVAL CONSTITUÍDO POR BEGASA EN
RELACIÓN CON DUAS OBRAS REALIZADAS NO TERMO MUNICIPAL.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local do escrito presentado pola mercantil
BEGASA no que interesa a devolución dos avais constituídos para garantiza-la correcta
execución de dúas obras executadas na Avda. Diputación de Xove (Instalación RBTS para
suministro a edificio de vivendas e canalización de tendido eléctrico.
Visto informe favorable emitido polo Arquitecto Técnico Municipal, pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acorda:
1º)Autorizar a cancelación e devolución dos avais anteriormente citados.
2º) Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para a realización de cantos actos, tramites ou
xestións sexan precisos para o bo fin dos acordos adoptados.
D.10) 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
Vilapol, 21 (27879 Portocelo) por morte de un xato, por importe de 120€.
D.11) 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 D. 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 de 2 meses e medio de idade, por importe
de 200€.
D.12) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANGELICA GONZALEZ RODRIGUEZ .
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 Angelica González Rodríguez con D.N.I. nº 76.556.678-Q , con domicilio en
Labradela, 7 (27879 Rigueira) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.13) AXUDA DE GANDERÍA A “A MARIÑA 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:
A “A Mariña S.C.” con D.N.I. nº J27391556, con domicilio en Beltrán, 3 (27878 Lago)
por morte de un xato de case 3 meses de idade, por importe de 200€.
D.14) AXUDA DE GANDERÍA A Dª NATALIA FRA FERNANDEZ .
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
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según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Natalia Fra Fernández con D.N.I. nº 77.595.130F, con domicilio en Parrugueiro,
3 (27879 Rigueira ) por morte de unha xata ó nacer por importe de 120€.
D.15) AXUDA DE GANDERÍA A Dª NATALIA FRA FERNANDEZ .
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 Natalia Fra Fernández con D.N.I. nº 77.595.130-F , con domicilio en Parrugueiro,
3 (27879 Rigueira) por morte de unha xata ó nacer por importe de 120€.
D.16) 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€.
D.17) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADAS 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome
DNI
Domicilio
Importe concedido:
Agramonte B 5
Antonio Cabana Vázquez
33.802.789-B
300€
Xove
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
D18.) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADAS 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome

DNI

Domicilio

Importe
concedido:

Avda. Diputación,
300€
55 (Xove)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
Fernando Mendaña Rodríguez

76.545.478-Y

D.19) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
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Nome

DNI

Domicilio

Importe
concedido:

Avda. Diputación,
300€
84 (27870 Xove)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
Herminio Canoura Martinez

33.763.836-C

D.20) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome

DNI

Domicilio
Importe concedido:
Poceiras, 18
Julia Penabad Rodríguez
33.833.849K
300€
(27878 Sumoas)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
D.21) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome
DNI
Domicilio
Importe concedido:
Poceiras, 19
300€
(27878Sumoas)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
Mercedes Insua Bermúdez

33.704.564-L

D.22) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome
DNI
Domicilio
Importe concedido:
Ancil, 15
Herminio Barro Val
33.705.255-C
300€
(27878 Lago)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
D.23) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome

DNI

Tomás Ben Losada

33.706.167-N

Domicilio
Portiño, 29
(27878 Morás)

Importe concedido:
300€
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Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
D.24) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome
DNI
Domicilio
Importe concedido:
María Dolores López
Cruces, 25
76.545.702-T
300€
Rouco
(27878 Morás)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
D.25) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome
DNI
Domicilio
Importe concedido:
Vilapol, 9
300€
(27877 Portocelo)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
Jesús Cociña Quelle

33.833.376-P

D.26) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome
DNI
Domicilio
Importe
concedido:
José Antonio Fernández
Vilachá, 42 B
76.536.484-M
300€
Meitin
(27877 Portocelo)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
D.27) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome
DNI
Domicilio
Importe concedido:
San Cristovo, 7
Angel Meitin Louzao
33.816.773-B
300€
(27877 Portocelo)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
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D.28) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome
DNI
Domicilio
Importe concedido:
Vilela, 9 (27879
Vicente Polo García
76.569.462-R
300€
Rigueira)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
D.29) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome

DNI

Domicilio
Importe concedido:
Vilariño, 1
Jesús Rodríguez Fra
33.763.713-N
300€
(27879 Monte)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
D.30) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome
DNI
Domicilio
Importe concedido:
PenasAgudas, 9
Servando Pedre Vázquez 33.763.744-C
300€
27879 Monte
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
D.31) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA PARA O PINTADO E
REMATE DE FACHADA 2009.
Por Secretaría dase conta da solicitudes con informe favorable por parte dos Servizos
Técnicos Municipais, da solicitude seguinte:
Nome
DNI
Domicilio
Importe concedido:
A Vara, 10 (27877
300€
Xuances)
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión
acorda o abono da subvención de referencia.
Josefa Meitin Louzao

76.557.065-R

D.32) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª MARÍA RITA GARCÍA DOMINGUEZ.
Vista solicitude formulada por Dª María Rita García Domínguez con D.N.I. nº 33.704.951S con domicilio en 33.704.951-S 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
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concesión do servizo durante 5 horas semanais; trala deliberación, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª María Rita García
Domínguez como beneficiaria do mesmo, durante 5 horas semanais; debendo aboar o
importe de 0,47€/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, sinalando que no caso de que exista
algunha modificación na prestación deste servizo, se comunique por adelantado e por
escrito ó Departamento Municipal de Servizos Sociais.
D.33) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª MARIA SOTO BEN.
Vista solicitude formulada por Dª María Soto Ben con D.N.I. nº 33.763.989-N con
domicilio en Vilacha, 18 (27877 Portocelo) 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 10 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª María Soto Ben como
beneficiaria do mesmo, durante 10 horas semanais; debendo aboar o importe de
3,57€/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, sinalando que no caso de que exista
algunha modificación na prestación deste servizo, se comunique por adelantado e por
escrito ó Departamento Municipal de Servizos Sociais.
D.34) SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE ALBINO GARCIA CELA.
Vista solicitude formulada por D. Albino García Cela con domicilio en Vilacha, 4 (27877
Portocelo) na que solicita a ampliación de 2 horas do Servizo Municipal de Axuda no
Fogar que pasará a ser de 6 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 6 horas semanais.
2º) A notificación o interesado, 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.35) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª REMEDIOS POLO LAGE.
Vista solicitude formulada por Dª Remedios Polo Lage con D.N.I. nº 33.704.743-Z con
domicilio en Ceranzos, 19 (27877 Xuances) 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:
28

1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª Remedios Polo Lage como
beneficiaria do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de 3,57€/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, sinalando que no caso de que exista
algunha modificación na prestación deste servizo, se comunique por adelantado e por
escrito ó Departamento Municipal de Servizos Sociais.
D.36) SOLICITUDE DE Dª JOSEFA FRAGA MEITIN DE CAMBIO DE
DOMICILIO NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.
Vista solicitude de Dª Josefa Fraga Meitin, con DNI 33.705.585-M con domicilio en Avda.
Diputación, 34 2º C (27870 Xove), os efectos de cambio de domicilio para a prestación do
Servizo de Axuda no Fogar.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aprobar o cambio de domicilio solicitado para o Servizo de Axuda no Fogar.
2º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes, sinalando que no caso de que exista
algunha outra modificación na prestación deste servizo, se comunique por adelantado e por
escrito ó Departamento Municipal de Servizos Sociais.
D.37) SOLICITUDE DE Dª AUREA SANCHEZ FERNANDEZ DE CONCESIÓN
DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA VIVENDA SITA EN PORTOCELO, 9
Vista solicitude presentada por Dª Áurea Sánchez Fernández, con D.N.I. nº: 33.992.225-L
con domicilio en C/ Rosalía de Castro, 68-4 (27880 Burela), para entroncamento de auga,
para vivenda sita en Portocelo, 9-D, por parte desta Xunta de Goberno Local, previa
deliberación, visto informe do fontaneiro municipal no que sinala que será necesario a
construción dunha arqueta de chaves, a canalización de 38 metros de tubaria de 25 en
10Atm. U.A. 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 445,50€ co seguinte desglose:
1 Arqueta con tapa de 40x40 ......................................................................... 34,86€
1 Collarín de fundición .................................................................................. 23,63€
1 Mamelón de latón ......................................................................................... 2,61€
4 Mano obra 1 oficial e 2 peóns .................................................................. 124,00€
38 Metros canalización ................................................................................ 114,00€
1 Reducción de ¾ latón ..................................................................................... 2,23
1 Reducción de ¾ a ½ latón ............................................................................ 0,73€
1 Terminal de 25 -3/4 jinten ............................................................................ 3,91€
38 Metros de tubo de 25 en 10 Atm .............................................................. 64,80€
1 Válvula esférica 3/4....................................................................................... 4,31€
1 Válvula esférica ............................................................................................. 8,98€
Subtotal:................................................................................................... 384,05€
IVA 16%:.................................................................................................. 61,95€
TOTAL ................................................................................................... 445,50€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. Aurea Sánchez Fernández, para
primeira acometida á rede municipal de auga no lugar de Portocelo, 89 –D (27870 Xove).
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.38) SOLICITUDE DE Dª AMALIA PALEO RIVEIRA DE CONCESIÓN DE
ENTRONCAMENTO DE AUGA EN VILARIÑO, 7 MONTE.
Vista solicitude presentada por Dª Amalia Paleo Riveira, con D.N.I. nº: 33.997.387-Y con
domicilio en Avda. Diputación, 67 2º C (27870 Xove), para entroncamento de auga en
Vilariño, S/n 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 5 metros de tubería de 25 en 10Atm. U.A. 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 265,41€ según o seguinte desglose:
1 Arqueta con tapa de 40x40 ......................................................................... 34,86€
1 Collarín de fundición .................................................................................. 23,63€
1 Mamelón de latón ......................................................................................... 2,61€
4 Mano obra 1 oficial e 2 peóns .................................................................. 124,00€
5 Metros canalización .................................................................................... 15,00€
1 Reducción de ¾ latón ..................................................................................... 2,23
1 Reducción de ¾ a ½ latón ............................................................................ 0,73€
1 Terminal de 25 -3/4 jinten ............................................................................ 3,93€
5 Metros de tubo de 25 en 10 Atm .................................................................. 8,53€
1 Válvula esférica 3/4....................................................................................... 4,31€
1 Válvula esférica ............................................................................................. 8,98€
Subtotal:................................................................................................... 228,80€
IVA 16%:.................................................................................................. 36,61€
TOTAL ................................................................................................... 265,41€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por Dª Amalia Paleo Riveira para Vilariño,
S/N (Monte).
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.39) ESCRITO DE Dª PAMELA GONZÁLEZ LÓPEZ, SOLICITANDO A BAIXA
NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Dª Pamela González López, con domicilio en C/
Amando Pérez, 34 1º A (27700Ribadeo) no que solicita a baixa no servizo de augas e
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recollida de lixo do Concello, do inmoble sito en Urb. Palmeiro, 64 2ºA (Rigueira) por
estar deshabitada a vivenda.
Visto o informe favorable do Servizo de Auga do Concello, 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.40) 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 Xaneiro/Febreiro 2010; 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
Situación Contador
Jose Francisco Gutiérrez Mata
C/ Tomas Mariño Pardo 1 – Ático H (Xove)
Juan Julian Mochales Arcas

C/ Tomas Mariño Pardo, 1 – 1ºF ( Xove)

Josefa Rodríguez López
Comunidade Propietarios Edificio Illa
Sarón
Marcelo Gradaille Chao

C/ Tomas Mariño Pardo, 1 – 3ºM (Xove)
Avda. Diputación, 13 ( Xove)
C/ Tomas Mariño Pardo, 1 – Ático G (Xove)

D.41) SOLICITUDE DE ANTONIO PALEO RIVEIRA DE CONCESIÓN DE
ENTRONCAMENTO DE AUGA EN GONDAR (MONTE).
Vista solicitude presentada por D. Antonio Paleo Riveira , con D.N.I. nº: 33.842.120-N con
domicilio en Gondar,2 (27879 Monte), para entroncamento de auga para pasto sito no
Peitego (Gondar – Monte), por parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación,
visto informe do fontaneiro municipal no que sinala que será necesaria a construcción
dunha arqueta de chaves e a canalización de 5 metros de tubería e 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
265,39€ co seguinte desglose:
1 Arqueta con tapa de 40x40 ......................................................................... 34,86€
1 Collarín de fundición .................................................................................. 23,63€
1 Mamelón de latón ......................................................................................... 2,61€
4 Mano obra 1 oficial e 2 peóns .................................................................. 124,00€
5 Metros canalización .................................................................................... 15,00€
1 Reducción de ¾ latón ..................................................................................... 2,23
1 reducción de ¾ a ½ latón .............................................................................. 0,73€
1 Terminales de 25 -3/4 jinten ......................................................................... 3,91€
5 Metros de tubo de 25 en 10 Atm .................................................................. 8,53€
1 Válvula esférica 3/4....................................................................................... 4,31€
1 Válvula esférica ............................................................................................. 8,98€
Subtotal:................................................................................................... 228,78€
IVA 16%:.................................................................................................. 36,61€
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TOTAL ................................................................................................... 265,39€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. Antonio Paleo Riveira para pasto sito
no Peitego (Gondar – Monte).
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.42) APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS A PARTICULARES DE IMPORTE
DE COMPENSACIÓN DE LUCES PUBLICAS CONECTADAS A CONTADORES.
Dada conta da relación elaborada de particulares titulares de luces públicas conectadas os
seus contadores, por unanimidade en votación ordinaria, acordase:
1º) A aprobación da relación que se transcribe de seguido, por un importe global de
3.220,00 € correspondente á totalidade do termo municipal.
NOME
1. CAPILLA SAN VICENTE

DIRECCION
SAN VICENTE ( RIGUEIRA )

IMPORTE
40,00€

2.

IGLESIA PARROQUIAL

( MONTE )

40,00€

3.

PEREZ CASARIEGO, FRANCISCO

40,00€

4.

PEREZ CASARIEGO, FRANCISCO

5.

BAÑO MIGUEZ; JOSE

SOUTORREDONDO 1 (
RIGUEIRA )
SOUTORREDONDO 1 (
RIGUEIRA )
LOUREIRO 10 ( MONTE )

6.

BARRO INSUA; JESUS

ACEVEDA 1 ( XUANCES )

40,00€

7.

BOIX OCHANDO; MARIA DEL PILAR

CANCELAS(MONTE)

40,00€

8.

CANOURA FERNANDEZ; MANUEL

VEIGA 4 ( RIGUEIRA )

40,00€

9.

CASARIEGO ACEVEDO; Mª NELIDA

LOUREIRO 8 ( MONTE )

40,00€

10.

CASARIEGO ACEVEDO; ODENSIA

LOUREIRO 17 ( MONTE )

40,00€

11.

CORA LOPEZ; JESUS

CAMBA 23 ( XUANCES )

40,00€

12.

CUADRADO LESTEGAS; JOSE

PENASAGUDAS 12 ( MONTE )

40,00€

13.

EIJO BALSEIRO; RAMON

HEDRADAS 3 ( MONTE )

40,00€

14.

FERNANDEZ CASARIEGO; CARMEN

PEDRIDE 2 ( XOVE )

40,00€

15.

FERNANDEZ CASARIEGO; JOSE Mª

CORTELLOS 1 ( RIGUEIRA )

40,00€

40,00€
40,00€
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16.

FERNANDEZ FRA; EUGENIO

GONDAR ( MONTE )

40,00€

17.

FERNANDEZ LAGE; MANUEL

GONDAR 6 ( MONTE )

40,00€

18.

FERNANDEZ LOPEZ; ELADIO

GONDAR ( MONTE )

40,00€

19.

FERNANDEZ LOPEZ; GERARDO

GONDAR 7 ( MONTE )

40,00€

20.

FERNANDEZ MIGUEZ; ANIBAL

CORTELLOS ( RIGUEIRA )

40,00€

21.

FERNANDEZ OROZA; ELADIO

PENASAGUDAS 11 ( MONTE )

40,00€

22.

SILVOSA INSUA;MARÍA

VEIGA 5 ( RIGUEIRA )

40,00€

23.

VAZQUEZ FRA;J.A.

PENASAGUDAS 16 ( MONTE )

40,00€

24.

FRA FRANCO; MANUEL

GONDAR 2 ( MONTE )

40,00€

25.

FRA PEREZ; SEVERINO

APEADERO 35 ( XOVE )

40,00€

26.

GARCIA ABAD; NELIDA

LABRADELA 2 ( RIGUEIRA )

40,00€

27.

GARCIA PEREZ; JOSE

LABRADELA 7 ( RIGUEIRA )

40,00€

28.

GOMEZ MIGUEZ, CELIA

CANALEDO 3 ( RIGUEIRA )

40,00€

29.

GOMEZ PEÑA, OLIVA

30.

CANOURA MIGUEZ;ILIA

SOUTORREDONDO
RIGUEIRA )
VEIGA 6 ( RIGUEIRA )

31.

VAZQUEZ FRA; CELSA

PENASAGUDAS 17 ( MONTE )

40,00€

32.

LOPEZ RAMOS; FRANCISCO

VEIGA 1 ( RIGUEIRA )

20,00€

33.

LOPEZ RODRIGUEZ, RAMON

LOUREIRO (MONTE)

40,00€

34.

MARIÑO MARIÑO; ROGELIO

CORTELLOS 3 ( RIGUEIRA )

40,00€

35.

MARTINEZ PEDRE; SALOME

HEDRADAS 1 ( MONTE )

40,00€

36.

MARTINEZ OTERO; CAMELIA

ALTO DE LAGO 25 ( LAGO )

40,00€

37.

MARTINEZ PENA; JOSE

VILARIÑO 4 ( MONTE )

40,00€

38.

MARTINEZ PEREZ; ERNESTO

HEDRADAS 2 ( MONTE )

40,00€

39.

MASEDA SANCHEZ; JOSE ANTONIO

SAN VICENTE ( RIGUEIRA )

40,00€

40.

MIGUEZ GOMEZ; JOSE ANTONIO

CANALEDO 2 ( RIGUEIRA )

40,00€

2

(

40,00€
40,00€
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41.

MOURONTE LOUZAO; OLIVA

CAMBA 11 ( XUANCES )

40,00€

42.

OTERO FRA; ANTONIO

LOUREIRO ( MONTE )

40,00€

43.

OTERO MARIÑO; JESUS

40,00€

44.

OTERO YAÑEZ; MIGUEL

SOUTORREDONDO4(
RIGUEIRA )
LOUREIRO ( MONTE )
CAMBA, (NAVE ALMACEN)
XUANCES
CANALEDO 6 ( RIGUEIRA )

40,00€

CORDIDO EIJO;MARIA RITA
(alta en marzo de 2007)
46. PALEO GONZALEZ; MANUEL
45.

40,00€

40,00€

47.

PALEO GONZALEZ; MANUEL

CANALEDO 6 ( RIGUEIRA )

40,00€

48.

PEDRE LESTEGAS; EUSEBIO

PENASAGUDAS ( MONTE )

40,00€

49.

PEDRE LESTEGAS; JESUS

VILARIÑO 3 ( MONTE )

40,00€

50.

PEDRE LESTEGAS; JOSE

VILARIÑO 6 ( MONTE )

40,00€

51.

PEDRE LESTEGAS; SERAFIN

VILARIÑO 1 ( MONTE )

40,00€

52.

PEDRE PENA; JOSE RAMON

VILARIÑO 8 ( MONTE )

40,00€

53.

PEDRE RODRIGUEZ; JOSE MARIA

LOUREIRO 1 ( MONTE )

40,00€

54.

PEDRE RODRIGUEZ; MARIA

PENASAGUDAS ( MONTE )

40,00€

55.

PEDREIRAS PINTO; Mª ISABEL

ALTO DE LAGO 30 ( LAGO )

40,00€

56.

PENA CASARIEGO; JOSE ANTONIO

VILARIÑO 7 ( MONTE )

40,00€

57.

PEÑA CASARIEGO; MAGINA

LAMAS 7 ( RIGUEIRA )

40,00€

58.

PEÑA RUBIÑOS; ANA MARIA

CANALEDO 5 ( RIGUEIRA )

40,00€

59.

PEREZ LOPEZ; MANUEL

GONDAR 11 ( MONTE )

40,00€

60.

PEREZ GARCIA; AMELIA

GONDAR 12 ( MONTE )

40,00€

61.

PEREZ FRANCO; JOSEFA

SOUTOVELLO 4 ( MONTE )

40,00€

62.

PEREZ LOPEZ; JOSE

GONDAR 9 ( MONTE )

40,00€

63.

PEREZ PEDRE; ADELINA

PENASAGUDAS ( MONTE )

40,00€

64.

PIÑEIRO FERNANDEZ; CLAUDINA

LODEIRO 5 ( SUMOAS )

40,00€

65.

REY JUSTO; MANUEL

LAMAS 5 ( RIGUEIRA )

40,00€
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66.

RODRIGUEZ ALVAREZ; MANUEL

67.

RODRIGUEZ FRA; JESUS

68.

SANCHEZ MARTINEZ; NAZARIO

69.

ALDEA DE ABAIXO
MORAS )
VILARIÑO 2 ( MONTE )

26

(

40,00€
40,00€
40,00€

SANTOS ALVAREZ; AURELIA

ALDEA DE ABAIXO 4 ( MORAS
)
ALTO DE LAGO 29 ( LAGO )

70.

SANTOS ALVAREZ; JESUS

ALTO DE LAGO ( LAGO )

40,00€

71.

TRASTOY CAMBA; JESUS

LAMAS 4 ( RIGUEIRA )

40,00€

72.

TRIGO BASANTA; RAMONA

SILVAS 4 ( RIGUEIRA )

40,00€

73.

VAZQUEZ DIAZ; ANTONIO

GONDAR 8 ( MONTE )

40,00€

74.

VAZQUEZ FRA; SECUNDINO

GONDAR 5 ( MONTE )

40,00€

75.

YAÑEZ RUA; LIBARDO

CORNIDE 1 ( RIGUEIRA )

40,00€

76.

YAÑEZ YAÑEZ; AGAPITO

LOUREIRO 5 ( MONTE )

40,00€

77.

MARIÑO PARAPAR; SUSANA

78.

SIERRA PARAPAR, DANIEL

CAMBA-FONTAELO
XUANCES )
VILAR (CASA) LAGO

79.

SIERRA
8
PARAPAR, DANIEL

VILAR(RESTAURANTE) LAGO

40,00€

CANALEDO, 1 (RIGUEIRA)

40,00€

MORAS

40,00€

DUARTE
8
CORDIDO; JESÚS
(ALTA EN MAYO 2007)
81. ROUCO
8
SANCHEZ;MANUEL
80.

TOTAL:

22

(

40,00€

40,00€
40,00€

3220,00 €

D.43) ESCRITO DE ALCOA INTERESANDO APROBACIÓN DO PROGRAMA
DE EXECUCIÓN DA OBRA DE RECRECIDO A COTA 100 DA PRESA
PRINCIPAL DO DEPÓSITO DE LODOS VERMELLOS.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local do escrito do epígrafe, e do acordo da
Xunta de Goberno Local de data 11 de xuño de 2009, polo que se outorgou a preceptiva
licencia municipal de obras.
Enterada a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros asistentes á
sesión, e tendo en conta as características específicas da obra de referencia, acorda:
1º) Autoriza-lo calendario ou programa de execución de obras solicitado, que a seguir se
transcribe :
Ano recrecido
Cota alcanzada
2.009
80,5
2.011
84,5
2.012
86,0
2.015
87,5
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2.017
2.019
2.021
2.023
2.025

90,0
92,5
95,0
97,5
100

2º) Dar traslado do presente acordo ó interesado.

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

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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