ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 25 DE MAIO DE 2010.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
dez horas do día vinte cinco de maio de dous mil dez,
Alcalde-Presidente:
baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. José Demetrio
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Salgueiro Rapa, coa asistencia dos Sres. concelleiros á
Vocais:
marxe relacionados, do Secretario, D. Luís María
D. José Manuel González Álvarez
Fernández del Olmo e da Interventora Dª Elena
Dª Ana María Abad López
Santos Rey, procedeuse a celebrar a sesión
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
extraordinaria correspondente a este día, previa
Secretario:
convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
D. 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 23 de abril de 2010.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. JOSE ALVAREZ ABAD RELATIVO O ARRANXO DE
MURO EN REBOREDO, 4 (XUANCES).
Vista solicitude formulada por D. José Álvarez Abad con D.N.I nº: 33.706.349-X e con
domicilio en Reboredo, 4 (27877 Xuances), para realización de obras de arranxo de muro de
80 metros de largo en Reboredo, 4 (27877 Xuances). Expediente nº: 1396/10.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se pretenden sitúanse
dentro da área delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural, de acordo coa
vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove.
Artigo 24 da Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de
decembro de LOUPMRG. Núcleo Rural de Reboredo.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente ó PXOM, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade
do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no Art. 77 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que 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, sitúase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo Rural, pódese outorgar a
licenza que se solicita.
A parcela de encontrarse dentro da zona de afección da Deputación, dispoñerá do pertinente
permiso desa administración.
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 arranxar non poderá superar os 1,50 metros.
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- Farase a reconstrución en mampostería concertada ou bloque de formigón pintado,
manténdose as condicións primitivas do muro. En calquera dos casos a reparación
deberá realizarse cos materiais tradicionais do medio rural no que se localiza.
- Este muro non deberá impactar negativamente no ámbito en que se sitúa.
- As obras que se solicitan, respectarán as aliñacións e sinalizacións correspondentes
as cales deberán especificarse por parte dos servizos técnicos municipais adaptándose as
prescricións municipais.
- Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, levantarase a
correspondente acta de reformulo, sen a cal non terá validez a licenza.
- De acordo coas especificacións anteriores, e sen prexuízo de terceiros, infórmase
favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 2.000,00€ 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 1mes e 6 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de
1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.
B.2) SOLICITUDE DE D. JESUS CASABELLA LAGE RELATIVO A
ACONDICIONAMENTO
EXTERIOR
DA
VIVENDA
SITA
EN
REGOSANGUENTO, 3 (RIGUEIRA)
Vista solicitude formulada por D. Jesús Casabella Lage con D.N.I nº: 33.816.519-X e con
domicilio en Regosanguento, 3 (27879 Rigueira), para realización de obras de arranxo diante
da súa casa dun balcón co seu peche e solado en Regosanguento, 3 (Rigueira). Expediente
nº: 1431/10.
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 Regosanguento.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade
do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no Art.77 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable prevista,
tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que o muro que se
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pretende, situase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo Rural, pódese outorgar a
licenza que se solicita.
A parcela de encontrarse dentro da zona de afección da Deputación, dispoñerá do pertinente
permiso desa administración.
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.
- Faranse as obras cos materiais tradicionais do medio rural no que se localiza.
- Este peche e as obras non deberán 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 servizos técnicos municipais adaptándose as
prescricións municipais.
- Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, levantarase a
correspondente acta de reformulo, sen a cal non terá validez a licenza.
- De acordo coas especificacións anteriores, e sen prexuízo de terceiros, infórmase
favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.800,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 36,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes e 6 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de
1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.
B.3) SOLICITUDE DE D. PORFIRIO FERREIRA OTERO RELATIVO A
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PEDRA EN PENAS AGUDAS ( MONTE).
Vista solicitude formulada por D. Porfirio Ferreira Otero con D.N.I nº: 33.815.327-Z e con
domicilio en Lamaboa, 15 (27870 Xove), para realización de obras de construcción de muro
de pedra de 1,5metros de alto e 12metros de longo en Penas Agudas – Monte. Expediente nº:
1457A/10.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada
como Solo Non Urbanizable de Protección Agrícola.
Artigo 108. de acordo coa vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove.
Solo Rústico de Protección agropecuaria Artigo 32.2.A de acordo coa Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia.
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Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade
do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no Art.77 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable prevista,
tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que o muro que se
pretende, ubicase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo rural, pódese outorgar a
licenza que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Condicións do muro de acordo con Artigo 42.1.C.
- O peche que se pretende non poderá superar os 1,50metros.
- Farase a construción en mampostería concertada ou bloque de formigón branco ou
pintado en branco. En calquera dos casos a construción deberá realizarse cos materiais
tradicionais do medio rural no que se localiza.
- Este muro non deberá impactar negativamente no ámbito en que se sitúa.
- As obras que se solicitan, respectarán as aliñacións e sinalizacións correspondentes
as cales deberán especificarse por parte dos servizos técnicos municipais adaptándose as
prescricións municipais.
- Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, levantarase a
correspondente acta de reformulo, sen a cal non terá validez a licenza.
- De acordo coas especificacións anteriores, e sen prexuízo de terceiros, 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 1 mes e 6 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de
1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.
B.4) SOLICITUDE DE D. PORFIRIO FERREIRA OTERO RELATIVO A
SUBSTITUCIÓN DE MURO DE BLOQUE POR PEDRA EN LAMABOA (XOVE).
Vista solicitude formulada por D. Porfirio Ferreira Otero con D.N.I nº: 33.815.327-Z e con
domicilio en Lamaboa, 15 (27870 Xove), para realización de obras de substitución de muro
de bloque por pedra en Lamaboa, 15 ( Xove). Expediente nº: 1457B/10.
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
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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 Lamaboa.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade
do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no Art.77 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que 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 dentro da ÁREA DE PROTECCION DA VAC, e cualificado no futuro
P.X.O.M en tramitación, como S.R.P.I.(Solo Rústico de Protección de Infraestruturas),
Informase Negativamente a substitución do muro que se pretende substituír.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Denegar a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, en base o informe do
Arquitecto Técnico Municipal.
2º) A notificación ó interesado, os efectos oportunos.
B.5) SOLICITUDE DE D. ANTONIO OTERO FRAGA RELATIVO A
REPARACION DE TELLADO LATERAL DA VIVENDA EN VILACHA Nº.24XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Antonio Otero Fraga con D.N.I nº: 76.545.631-K con
domicilio en Vilachá, 24 (27877 Portocelo), para realización de obras de reparación de
tellado lateral da vivenda en Vilacha, 24 (Portocelo). Expediente: 1537/10.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras que se
pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo interesado,
sitúase dentro do zona delimitada como Solo non urbanizable de Núcleo rural. Artigo 103. Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Vilachá.-Xove.- Artigo 24 da Lei
9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño de 2008, aprobouse inicialmente ó P.X.O.M,
e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no 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
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29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de
Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
- A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
- Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
construtora 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.
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.6) SOLICITUDE DE D. INDALECIO RAMOS SAAVEDRA RELATIVO A
PINTURA EXTERIOR DA VIVENDA SITA EN ALDEA DE ABAIXO, 6 (MORAS).
Vista solicitude formulada por D. Indalecio Ramos Saavedra con D.N.I nº: 33.708.372-D e
con domicilio en Aldea de Abaixo, 6 (27876 Morás), para realización de obras de pintura
exterior da vivenda sita en Aldea de Abaixo, 6 (Morás). Expediente nº: 1671/10.
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. Aldea de Abaixo-Morás.-Xove.
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente ou P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade
do termo municipal nos termos e condicións sinaladas non art.77 dá Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e non Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño 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 coas obras que se
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pretenden executar, situase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo Rural, pódese
outorgar a licenza que se solicita.
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.
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 o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
- As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas, na zona de beiravía, coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
- As instalacións auxiliares e a propia obra, disporá do correspondente Seguro de
Responsabilidade Civil.
- 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.
- 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 1.500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 30,00€.
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.
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B.7) SOLICITUDE DE Dª. JOSEFA BASANTA MASEDA RELATIVO A PINTADO
E ACONDICIONAMENTO INTERIOR DE VIVENDA SITA EN VILAPOL, 32 (
PORTOCELO).
Vista solicitude formulada por Dª. Josefa Basanta Maseda con D.N.I nº: 33.764.107-S e con
domicilio en Vilapol, 32 (27877 Portocelo), para realización de obras de pintado e
acondicionamento interior de vivenda sita en Vilapol, 32 ( Portocelo). Expediente nº:
1698/10.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras que se
pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita pola interesada,
sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural. Artigo 103.
-Capítulo III. -Normas Subsidiarias do Concello de Xove. Vilapol nº 32.-Portocelo.-Xove.
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente ou P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade
do termo municipal nos termos e condicións sinaladas non art.77 dá Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e non Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño 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 coas obras que se
pretenden executar, situase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo Rural, pódese
outorgar a licenza que se solicita.
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.
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 o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
- As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas, na zona de beiravía, coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
- As instalacións auxiliares e a propia obra, disporá do correspondente Seguro de
Responsabilidade Civil.
- 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.
- 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.
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- 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 5.231,60€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 104,63€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de
1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.
B.8) SOLICITUDE DE Dª RAQUEL SANTOS COCIÑA RELATIVO A PRORROGA
DE LICENZA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN
SANTIAGUIÑO – PORTOCELO.
Por Secretaría dáse conta de solicitude de Dª. Raquel Santos Cociña, con DNI: 33.998.455Q e con domicilio en Avda. Arcadio Pardiñas, 139 – 3º (27880 Burela) de prórroga de
Licenza de obra construción de vivenda unifamiliar sita en Santiaguiño – Portocelo.
Expediente nº: 1618/10.
Visto o preceptivo informe do arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a solicitante
obtivo a pertinente licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar, de acordo co
proxecto redactado polo arquitecto D. Fernando Losada Liste, en Xunta de Goberno local
deste Concello ó dia 06 de febreiro do ano 2.007 sendo o promotor inicial das obras, Dona
María Isabel Sánchez Peteira.
Pola Xunta de Goberno Local deste Concello, en data 3 de setembro de 2.007, adoptouse
entre outros o acordo de cambio de titularidade desta licenza a favor de Dona Raquel Santos
Cociña.
Actualmente, non cambiaron as circunstancias urbanísticas aplicables á parcela na que se
sitúa a edificación, polo que se informa favorablemente a concesión da pertinente prorroga
para a finalización das obras que a están executando, ao amparo do articulo 197.2 da
LOUPMRG da Lei 9/2002 do 31 de decembro, nas mesmas condicións aplicadas á licenza
outorgada no seu dia.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente o P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade
do termo municipal nos termos e condicións sinaladas non art.77 dá Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e non Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que a aproba o
Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa Urbanística aplicable
prevista, tanto nas NN.SS coma no P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que ás obras
que se pretenden executar, sitúanse en ámbolos dous casos dentro de Solo do Núcleo Rural
de Xove, e a mesma se encontra totalmente executada no que ao seu volume e cerramentos
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se refire, así coma a cuberta da mesma, polo que pódese outorgar a prórroga da licenza que
se solicita.
Esta prorroga de licenza, concédese por unha soa vez e por un novo prazo non superior ao
inicialmente acordado de tres anos.
Así mesmo se recorda a obrigatoriedade, unha vez rematadas as obras, de solicitar a
correspondente Licenza de Primeira Ocupación, coa aportación entre outra documentación,
dos planos de estado definitivo cos cambios que puideran haber, así coma a valoración dos
mesmos e a súa xustificación urbanística.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) A concesión da prórroga solicitada por un prazo non superior ós 3 anos, para Dª. Raquel
Santos Cociña.
2º) A notificación deste acordo ó interesado, os efectos procedentes.
B.9) SOLICITUDE DE HELMANCASA, S.L RELATIVO O PROXECTO DE LMTS,
CTC E RBTS PARA SUMINISTRO ELECTRICO DA MAZA D NA
URBANIZACIÓN PALMEIRO.
Vista solicitude formulada por Helmancasa, S.L con CIF nº: B-84.469.345 e con domicilio
en C/ Pinos Baja, 36 – 1ºA (28029 Madrid), para realización de obras de liña de media
tensión subterránea, centro de transformación en edificio prefabricado e redes de baixa
tensión subterránea para suministro eléctrico da mazá D na Urbanización Palmeiro (
Rigueira). Expediente nº: 1651/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se aporta, subscrita polo Enxeñeiro Técnico industrial D. Juan Carlos
Vázquez Gómez, colexiado nº 352, o trazado previsto e a Parcela en que se situarán as
instalacións que se pretenden, encóntranse ubicadas dentro de Solo Urbano da Urbanización
Palmeiro, Mazá L, de acordo coa vixente Normativa Municipal do Concello de Xove. Artigo
98 das Normas Subsidiarias. Ordenanza 7ª.-Solo Urbano residencial.
O centro de Transformación que se pretende formará parte dos equipamentos e
infraestruturas da urbanización Palmeiro.
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 área municipal afectada por estes traballos, se executarán no que a obra civil se
refire de acordo co as obrigadas prescricións dos servizos técnicos municipais.
- Unha vez executados os traballos previstos, na súa totalidade, a área municipal
afectada, quedará en perfecto estado de conservación e uso.
- Co obxecto de poder garantir o perfecto estado das propiedades municipais afectadas
por estes traballos deberase constituír aval bancario por o valor dos traballos de
reposición de ditas zonas, que de acordo coas medicións e valoracións do proxecto
presentado, correspondente a mano de obra, obra civil, resultaría un valor total de:
39.152,23€ .
- De acordo co exposto anteriormente, infórmase favorablemente as obras que se
solicitan, nas condicións establecidas no proxecto que se aporta.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
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3º) Valórase o presuposto da obra en 95.084,37€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 1.901,69€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de
1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.
B.10) SOLICITUDE DE D. JOSE ANTONIO MEITIN ALONSO RELATIVO A
CUBRIR TERRAZA EN EDIFICIO SITO NA AVDA. DIPUTACIÓN, 61 ( XOVE).
Vista solicitude formulada por D. José Antonio Meitín Alonso con D.N.I nº: 32.559.769-A e
con domicilio na Avda. Diputación, 61 ( 27870 Xove), para realización de obras de cubrir
terraza en edificio sito na Avda. Diputación, 61 – Xove. Expediente nº: 1766/10.
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.
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, 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 coas obras
que se pretenden executar, situase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo urbano
de Xove, e non inciden nas condicións urbanísticas da parcela, pódese outorgar a licenza que
se solicita.
Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden, e
pola súa condición de obras de adaptación do inmoble existente, as obras que se solicitan
adaptaranse, única e exclusivamente ao solicitado.
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:
- Respectárase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito.
- As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas, na zona de beiravía, coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas, 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.
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- As obras que se solicitan, durante o seu execución deberán estar perfectamente
sinalizadas e tomadas as pertinentes medidas de seguridade vial. Protección de voos e
beirarrúas.
- Habida conta que de acordo coa documentación que se achega as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de arranxo
de tellado non poderán afectar a elementos estruturais, nin suporán aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de cubrición, 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 9.106,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 182,12€.
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) LICENZA MUNICIPAL DE APERTURA DE ACTIVIDADE INOCUA DE
TINTORERÍA EN RÚA TOMÁS MARIÑO PARDO,1 –XOVE.
Visto o expediente tramitado a instancia de Mariñasec Galicia S.L CIF.-B27406065, con
domicilio en Rúa Tomás Mariño Pardo, nº 1-Bajo –Xove, que solicita a regulamentaria
licenza para abrir ó público un establecemento que haberá de dedicarse a tintorería, sito na
Rua Tomas Mariño Pardo. Nº 1-bajo –Xove. Expediente: 1877/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala o seguinte: “Da inspección
realizada por este técnico, puidose constatar que o local e as instalacións cuia apertura se
solicita, atopase executado na súa totalidade, e adaptase á vixente Normativa urbanística,
de acordo co proxecto emitido polo director de estas, D. Tomás Rodríguez Rapa, colegiado
nº 376, de habilitación deste local en planta baixa para o uso arriba expresado, de
TINTORERIA. Este local e instalacións cumpren coas Normativas correspondentes, así
como co vixente DB-SI de protección contra o lume e asemade as obrigadas condicións de
Seguridade, podéndose outorgar a correspondente LICENZA DE APERTURA para este
local e a súa actividade correspondente.”
Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licenza que se pretende
obter. No uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, de
2 de abril de 1985 e Texto Refundido das Disposicións Legais en materia de Réxime Local
aprobado por R. D. Lexislativo 781/1986 de 18 de abril, en consonancia coa correspondente
Ordenanza fiscal, a Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria acorda conceder a
licenza que se solicita, así como aproba-las tasas que figuran no expediente, que deberá ser
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ingresada previamente nas arcas municipais, sen este requisito a licenza non surtirá efecto
ningún.
B.12)SOLICITUDE DE D. JAIME GARCIA-ANDRADE MANSO E
BEATRIZ
LLAMAS GOMEZ DE AMEZUA DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
PARA VIVENDA UNIFAMILIAR EN CHOUSON-CERANZOS-XOVE.(LUGO).
Vista solicitude formulada por D. Jaime Garcia-Andrade Manso e Beatriz Llamas Gomez
De Amezua con D.N.I. nº02.493.497-K con domicilio en C/Torrebeleña, 15 (28035 Madrid)
na que pide a expedición de certificación de licenza de primeira ocupación, para vivenda
unifamiliar en Chousón - Ceranzos - Xove.
 EXPEDIENTE: 1844/10
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que sinala en relación ás obras a cal
licenza de 1ª utilización se solicita o seguinte:
“OBRA PREVISTA EN PROXECTO: Edificio para vivenda unifamiliar en CERANZOSXUANCES.-XOVE.- Vivenda unifamiliar composta de planta baixa e unha altura.
OBRA EXECUTADA: Vivenda unifamiliar composta de, planta baixa, con modificación
dalgúns dos materias compatibles coas condicións da licencia outorgada.
Obra totalmente executada e en condicións de habitabilidade e uso.
CERTIFICO:
Que a execución material das obras salientadas atópanse realizadas, de acordo ás
prescricións técnicas pertinentes e cumpren coas condicións mínimas de habitabilidade de
acordo co Decreto 311/1992 do 12 de novembro da Consellería de Ordenación do
Territorio e Obras Públicas.
O volume e superficie da obra executada, é coincidente co proxecto presentado mediante o
cal se obtivo a pertinente licenza municipal.
A edificación, atópase executada na súa totalidade, e adáptase á vixente Normativa
urbanística do Concello de Xove. Ordenanza de Aplicación. -solo non urbanizable de
núcleo rural. - A obra executada, adáptase a Normativa. - Vivenda totalmente executada,
rematada interiormente, e pintada exteriormente, podéndose outorgar a correspondente
Licenza de Primeira Utilización.
OBSERVACIÓNS: Deberase solicitar entroncamento municipal de auga .”
Visto o disposto na Ordenanza Reguladora, pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de licenza de primeira ocupación, de vivenda sita en Chouson -CeranzosXove (Lugo), que se realizou baixo a dirección facultativa e de acordo co proxecto para o
que foi concedido licenza, toda vez que xa foi informado favorablemente polo Arquitecto
Técnico Director das obras a que se fixo referencia, e conforme á certificación achegada.
2º) A aprobación da liquidación practicada según a fixación efectuada polo Arquitecto
Técnico Municipal.
3º) A expedición de Licenza de Primeira Ocupación, efectuándose a valoración das taxas
según importe de proxecto e ascendendo estas a 732,39 €.
4º) A presente licenza 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 correspondente, debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
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B.13) SOLICITUDE DE TRANSPORTES PARAISO S.L RELATIVO A CAMBIO DE
UBICACIÓN DO TREN DE LAVADO DENTRO DA MISMA PARCELA NO
PARQUE EMPRESARIAL INDUSTRIAL DE CAMBA.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Amador García Calvo en representación de Transportes
Paraíso S.L con CIF.-B-27102870 con situación Parque empresarial Industrial de Camba.Xove (en parcelas Nº 23-24-25), para realización de obras de cambio de ubicación de tren
de lavado dentro de la mesma parcela .- Actividade de Estación de Servizo Autorizada sita
nas parcelas Nº 23-24-25 do Parque Empresarial Industrial de Camba.-Xove. Expediente:
1822/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
 1º. -A edificación que se pretende construír, de acordo coa documentación presentada,
subscrita polo inxeniero técnico industrial D. J.Miguel Banco García colexiado nº 321,
sitúase dentro do área delimitada polo parque empresarial do polígono industrial de
Camba, nas súas parcelas nº 23-24-25 y 35
 2º.-No proxecto, no seu apartado 3 de proxecto, condicións de edificabilidade, (Norma
urbanística de aplicación), e plano de localización, xustifícase por parte do técnico,
autor de este, a adaptación do inmoble que se pretende, á vixente Normativa urbanística.
 3º.-Artigo 4.6. -parcelas de uso industrial e comercial, correspondente á normativa
prevista no plan parcial aprobado para o Polígono industrial de Camba.
 4º.-De acordo coa descrición da memoria do proxecto, a actividade que se pretende, é a
de tren de lavado automático, como complemento da gasolinera xa instalada e que
dispón das pertinentes licenzas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Sinalase a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das obras, un cartel 1,50
metros de lonxitude e 1,00 metros de ancho, en cor branca e texto negro, segundo o
formato dispoñible nas dependencias municipais, e que debera cumprirse con todos
os seus datos: Promotor das obras, Construtor. Nº de expediente de licenza. Data de
inicio e finalización das obras. Técnicos directores de obra. Coordinador de
seguridade e saúde na execución dás obras.
 As obras e instalacións de medios auxiliares, para a
execución dos traballos
previstos no proxecto e licenza, dispoñerán do correspondente Seguro de
Responsabilidade Civil.
 Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade tanto para a propia obra coma para
o ámbito peonil e motorizado desta.
 Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica, durante
o tempo de permanencia das devanditas instalacións.
 Asemade de ser necesaria a instalación de grúa deberase presentar a solicitude da
instalación correspondente.
 De acordo cos apartados anteriores, e sen perxuicio de terceiros, infórmase
favorablemente o cambio de ubicación que se solicita, do tren de lavado , dentro da
mesma parcela e cos mesmos condicionantes establecidos na licenza anterior.
 Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente Acta de reformulo.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
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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 9.434,50€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 188,69€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de
1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.
C.)CONTAS E FACTURAS
C.1) AXUDAS DE CUSTO DA ALCALDÍA CORRESPONDENTES ÓS MESES DE
ABRIL-MAIO 2010.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das axudas de
custo da Alcaldía, correspondentes ós meses de abril e maio de 2010, por importe de
717,89€.
C) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1)AXUDA DE GANDERÍA A Dª DOLORES GUERREIRO PITA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por tres votos a favor e abstención de Dª. María Dolores Meitín Guerreiro,
acórdase a concesión da axuda según as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Dolores Guerreiro Pita con D.N.I. nº 76557077-J , con domicilio en San Cristobo,
5 (27877 Portocelo) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00€.
D.2) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ROUCO
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Eugenia Rodriguez Rouco con D.N.I. nº 33993528-B , con domicilio en
Aspera, 5 (27878 Lago) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00€.
D.3)AXUDA DE GANDERÍA A D. EMILIO VAZQUEZ LOPEZ .
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. Emilio Vázquez López con D.N.I. nº 76564029-L , con domicilio en Gondar, 9
(27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.4)AXUDA DE GANDERÍA A D. EMILIO VÁZQUEZ LÓPEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
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as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. Emilio Vázquez López con D.N.I. nº 76564029-L , con domicilio en Gondar, 8
(27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.5)AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA JOSEFA COUSO GARCÍA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Josefa Couso García con D.N.I. nº 10792753-A , con domicilio en Loureiro,
2 (27879 Monte) por morte de un xato de 11 meses de idade, por importe de 400,00€.
D.6) SOLICITUDE DE D. EUGENIO LAGE BALSEIRO DE VAO PERMANENTE
EN ACCESO CALLE CAMINO REAL Nº 32.-XOVE.Vista solicitude formulada por D. Eugenio Lage Balseiro con D.N.I. nº: 32.564.453-H con
domicilio en c/Camiño Real, 32 (27870 Xove) que solicita un vao permanente para unha
entrada de vehículos en Camiño Real, 32 (Xove) con unha anchura de 3 metros.
Expediente:1397/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala o seguinte:
 Infórmase favorablemente a concesión do vado que se solicita, sempre e cando non
afecte o acceso a terceiros.
 O rebaixe e pintado de beirarrúa efectuárase de acordo coas prescricións técnicas
municipais, non podendo iniciarse os traballos, en tanto en canto non se reformule
por parte dos servizos técnicos deste concello, dito vao.
 Si as obras realízanas os servizos de obras municipais o custo dos traballos rexiranse
de acordo co vixente acordo regulador do prezo público pola prestación de servizos
mediante persoal, maquinaria e outros medios municipais.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase :
1º) Conceder o vado permanente solicitado.
2º) Previo ó inicio das obras por parte dos Servizos Municipais, deberá aportar nas oficinas
municipais o pertinente xustificante bancario do pago da liquidación practicada.
D.7) SOLICITUDE DE D. ANTONIO PASTOR DEAN, DE DEVOLUCIÓN
PARCIAL DA LIQUIDACIÓN REALIZADA PARA LICENCIA DE OBRA PARA
VIVENDA SITA EN SAN VICENTE-RIGUEIRA.
Vista solicitude de D. Antonio Pastor Dean, con DNI 76.556.992-C con domicilio en San
Vicente, 7 (27879 Rigueira), no que solicita a devolución da liquidación efectuada para
licencia relativa a arranxo interior de vivenda en San Vicente-Rigueira, xa que se efectuou
unha liquidación polo proxecto básico, e posteriormente outra liquidación polo proxecto de
execución, sendo a mesma obra.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala a procedencia da devolución
da primeira liquidación por licencia de obra por importe de 289,50€.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda :
1º) O libramento da cantidade de 289,50€ a D. Antonio Pastor Dean, en concepto de
devolución de liquidación efectuada por licencia de obra para arranxo de vivenda en San
Vicente-Rigueira.
2º) A notificación ó interesado, os efectos procedentes.
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D.8) SOLICITUDE DE D. RAMON GALDO OTERO DE SEGREGACION DE
FINCA SITA EN VILELA ( RIGUEIRA).
Dada conta do escrito presentado por D. Ramón Galdo Otero, con D.N.I. nº: 33.706.203-W
e con domicilio en Vilela, 1 ( 27879 Rigueira), no que solicita segregación de parcela sita en
Vilela – Rigueira. Polígono 49 Parcela 281. Referencia Catastral: 27025A049002810000Jk,
segundo a documentación adxunta..
Visto o informe emitido polo Arquitecto Técnico no que se sinala que :
1º.- A parcela a segregación da cal se pretende, de acordo coa documentación que se
achega, polo solicitante, atópase dentro da área delimitada como Solo non Urbanizable
Común. -Artigo 104.Normas Subsidiarias Ayto. de Xove. Solo Rústico de Protección
Ordinario. Articulo 32.1 da Lei 15/2004 do 29 de decembro de Modificación da Lei 9/2002
do 30 de decembro.
De acordo coa documentación achegada, e referida á actual Normativa en vigor, e polas
características e situación das parcelas, este técnico entende que ao amparo do Artigo 41 da
lei 15/2004 de modificación da Lei 9/2002, deberase solicitar informe previo da Xunta de
Galicia por medio da súa Consellería do Medio Rural, antes da concesión da licenza por
parte deste Concello.
2º.- 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 o
Regulamento de Planeamento.
3º.-Neste caso existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable prevista, tanto nas
NN.SS coma no P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que a parte de parcela que se
pretende segregar, se sitúa nas Normas Subsidiarias dentro de Solo Rústico de Protección
Ordinaria, e no P.X.O.M en Solo de Núcleo Rural en Area de expansión, no cal non se
poden autorizar segregacións en tanto en canto non se aprobe o correspondente plan
Especial.
4º.-De acordo co exporto anteriormente, infórmase negativamente a solicitude de
segregación que se pretende, nesta parte da parcela , nas súas condicións actuais.
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Denegar a licenza de segregación interesada, nos termos recollidos no informe do
Arquitecto Técnico Municipal.
2º) Dar traslado ó solicitante, do presente acordo así como fotocopia de toda a
documentación, os efectos procedentes.
D.9) 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:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Óscar Rodríguez Joyeros S.L Gema Pozo Bellón
Ano 2009
1.202,00€
Avda. Cervantes, 5-7
Urb. Palmeiro, 39 -3ºA
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27850 Viveiro

27879 Rigueira

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.10) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida
ó exercicio de 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:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Dolores Hermida Pernas
María Begoña Quelle Franco
Avda. Arcadio Pardiñas, 77
Avda. Diputación, 34 – 2ºA
baixo
27870 Xove
27880 Burela

Períodos

Contía

Febreiro 550,92€
Decembro 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.11) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida
ó exercicio de 2009-2010, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental
que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Ramón González Pérez Rafael Albo Ocampo
Xul-dec 2009 +
A Rúa, 3
Acceso Campo de Fútbol, 22
401,33€
xan-feb 2010
27788 Vilaronte - Foz 27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.12) 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:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Electromariña 2007 SLL Ismael Chaves Rodríguez
Camiño Real, S/n
Acceso Grupo Escolar, 17 –

Períodos

Contía

Marzo 2009 –
Abr(20d.)

83,61€
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27870 Xove

4ºD
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.13) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida
ó exercicio de 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:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Pardiñas Arquitectura &
Const
A Seara, 9 Nave 3
27773 Alfoz

Verónica Mª Rodríguez Díaz
Camiño Real, 36 – 4ºI
27870 Xove

Períodos

Ano 2009

Contía

1.202,00€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.14) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida
ó exercicio de 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:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Períodos

Contía

MIEU S.L. (Promocións
Beatriz Fernández Míguez
e edificacións)
Cortellos, 4
Ano 2009
1.202,00€
Avda. Diputación, 66
27879 Rigueira
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.15) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A INSUIÑA S.L.
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:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
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Alejandro Pardo Novoa
INSUIÑA S.L.
Praia de Lago, S/N Acceso Apeadero, 35 -2ºB
28778 Lago (Xove) 27870 Xove
Angel Rodríguez Otero
Barxa, 22
27878 Lago
Antonio Mazana García
Aldea de Arriba, 20
27876 Moras
Bruno Albo Ocampo
Acceso Campo de Fútbol,
22
27870 Xove
Federico Montero Rivera
Vilacha, 22
27877 Portocelo
Felipe Fernández López
Penas Agudas, 11
27879 Monte
Filipe Manuel Riveiro
Carbalho
Os Chozos, 2 – 1ºG
27870 Xove
Francisco J. Sánchez
Villarquide
Campo Susao, 41
27877 Xuances
Héctor Santos Louzao
Avda. Diputación, 31 – 2ºI
27870 Xove
Ildefonso Castro González
Avda. Diputación, 13 – 3ºB
27870 Xove
Iván Sánchez Basanta
San Vicente, 9
27879 Rigueira
Jorge Fernández López
Penas Agudas, 11
27879 Monte
José Angel Nieto pena
San Vicente, 2
27879 Rigueira
José Manuel Franco
Bermúdez
Torre, 1
27878 Sumoas

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€
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José Ramón Paleo Otero
Vilacha, 26
27877 Portocelo
Mª Concepción Quelle Abad
Poceiras, 12
27878 Sumoas
Mª Isabel Rodríguez Miguez
Vila, 1
27879 Rigueira
Magin Rodríguez Campo
Barxa, 11
27878 Lago
Miguel López Dominguez
Cabandela, 24
27878 Sumoas
Benigno Montero Lage
Vilacha, 22
27877 Portocelo

Ano 2009

902,00€

Bonificada

0€

Bonificada

0€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

Ano 2009

902,00€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.16) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA PARA ALUMINIOS CRUZ DA VENTA.
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:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Cristina Meitín Rouco
Portocelo, 12
Ano 2009
85,19€
27877 Portocelo
Luís Antonio Méndez
Aluminios Cruz da
Casabella
Venta
Ano 2009
902,00€
Avda. Diputación, 12 – 4ºC
A Venta, 1
27870 Xove
(27890 Lieiro Cervo)
Mario Leitao Salgueiro
Acceso Grupo Escolar, 7 –
Ano 2009
902,00€
2ºI
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
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D.17 ) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A ESTABLECIMIENTOS REY
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:
Contratación
subvencionada
Eduardo Rodríguez Basanta
Avda. Diputación, 78
27870 Xove
Isabel Dosinda Rey Pardiño
Avda. Diputación, 25 – 1º C
27870 Xove
Jacobo Fernández Casabella
Veiga, 41
Establecimientos Rey 27879 Rigueira
Avda. Diputación, 88 José Luis Pico Rey
27870 Xove
Avda. Diputación, 25 – 1º C
27870 Xove
Mª Angeles Castro
González
Camiño Real, 36 – 3º D
27870 Xove
Rubén Pico Rey
Avda. Diputación, 25 – 1º C
27870 Xove
Nome do perceptor

Períodos

Contía

Ano 2009

902€

Ano 2009

1.202,00€

Ano 2009

902€

Ano 2009

902€

Ano 2009

1.202,00€

Ano 2009

902€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.18) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A TRANSPORTES PARAISO S.L.
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:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Transportes Paraíso S.L.
Parque Empresarial de
Camba, parcela 25
27877 Xuances

Alejandro Rivas Rego
Fontao, 63
27877 Xuances

Períodos

Contía

Marzo2009Xan2010

551,83€
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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.19) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN A FRANCISCO EMILIO BALSEIRO ALVAREZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Fontao, 63
Francisco Balseiro C/ Melitón Cortiñas, 12 1º Santiago J. Rivas
(27877
Álvarez
(27837 Viveiro)
Rego
Xuances)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.20) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN A OSCAR RODRIGUEZ JOYEROS S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Óscar Rodríguez
Joyeros S.L.

Avda. Cervantes, 5-7
Urb. Palmeiro, 39 3º a
Gema Pozo Bellón
27879 Rigueira
27850 Viveiro

2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
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D.21) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN A DOLORES HERMIDA PERNAS.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda.
Avda. Arcadio Pardiñas, 77
Dolores Hermida
Mª Begoña Quelle Diputación, 34
baixo
Pernas
Barro
2º A
27880 Burela
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.22) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN PARA O BAR “A RODA”.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda.
A Roda
Avda. Diputación, 65
Mª Luísa García Pardo
Diputación, 34 1º
(27870 Xove)
D (27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.23) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN A RAMON GONZALEZ PEREZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Acc. Campo de
Ramón González A Rúa, 3 Villaronte
Rafael Albo
Fútbol, 22
Pérez
27788 Foz
Ocampo
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.24) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN A BELEN VALE LÓPEZ
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Ferrol, 1
Sandra Louzao
Pereiraboa, 52
Belén Vale López Entreplanta E.
Salgueiro
27877 Xuances
27837 Viveiro
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.25) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN A PARDIÑAS ARQUITECTURA & CONSTR.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
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Pardiñas
Rosalía de Castro, 26
Camiño Real,
Verónica María
Arquitectura &
entresuelo E
36 4º I
Rodríguez Díaz
constr.
27880 Burela
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.26) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN A INSUIÑA, S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador/a
Enderezo
San Vicente, 9 (27879 Rigueira)
Ivan Sanchez Basanta
Cabandela, 34 (27878 Sumoas)
Miguel López Domínguez
Acc. Apeadero, 35 2º B (27870Xove)
Alejandro Pardo Novoa
Vilachá, 22 P01 (27877 Portocelo)
Federico Montero Rivera
Avda. Diputación, 31 2º i (27870 Xove)
Hector Santos Louzao
Barxa, 22 (27878 Lago)
Angel Rodríguez Otero
Penasagudas, 11 (27879 Monte)
Felipe Fernández López
Penasagudas, 11 (27879 Monte)
Jorge Fernández López
Barxa, 11 (27878 Lago)
Magin Rodríguez Campo
Insuíña, S.L.
Aldea de Arriba, 20 (27878 Morás)
Praia de Lago, Antonio Mazana García
Avda. Diputación, 13 3º B (27870 Xove)
Ildefonso Castro González
S/N
Torre, 1 (27878 Sumoas)
José M. Franco Bermúdez
27878 Lago
Mª Concepción Quelle Abad Poceira,s 12 (27878 Sumoas)
Mª Isabel Rodríguez Míguez Vila, 1 (27879 Rigueira)
Vilachá, 26 (27877 Portocelo)
José Ramón Paleo Otero
R/ Chozos, 2 P01 G (27870 Xove)
Filipe M. Riveiro Carbalho
Bruno Albo Ocampo

Acc. Campo de Fútbol, 22 P01
(27870 Xove)

Francisco J. Sánchez
Camposusao, 41 (2780 Xuances)
Villarquide
San Vicente, 2 (27879 Rigueira)
José Angel Nieto Pena
Vilachá, 22 (27877 Portocelo)
Benigno Montero Lage
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
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3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.27) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN A ALUMINIOS CRUZ DA VENTA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación, 12
Luis Antonio Méndez
4º c
Casabella
Aluminios “Cruz
(27870 Xove)
A Venta, 1
da Venta”
27890 Lieiro
Acc. Grupo Escolar, 7
Mario Leitao Salgueiro
Cervo
2º I (27870 Xove)
Portocelo, 12
Cristina Meitín Rouco
(27870 Portocelo)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.28) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS REY.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación,
Establecimientos Avda. Diputación, 88 Isabel Dosinda Rey
25 1º C (27870
Rey
27870 Xove
Pardiño
Xove)
Avda. Diputación,
José Luis Pico Rey 25 1º C (27870
Xove)
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Avda. Diputación,
78 p01 (27870
Xove)
Mª Angeles Castro Camiño Real, 36 3º
González
D (27870 Xove)
Avda. Diputación,
Rubén Pico Rey
25 1º C
(27870 Xove)
Jacobo Fernández
Veiga, 41 P02
Casabella
(27879 Rigueira)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
Eduardo Rodríguez
Basanta

D.29) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010
DE SUBVENCIÓN A TRANSPORTES PARAÍSO S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2010 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Parque Empresarial de
Transportes
Alejandro Rivas
Fontao, 63
Camba, parcela 25
Paraíso S.L.
Rego
27877 Xuances
27877 Xuances
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2011 a partir del 31 de
decembro de 2010.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que
se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante
esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.30) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA JUAN JOSE
MARTINEZ PEREZ (ANO 2010).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2010 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2009 seguinte:
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Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Juan José Martinez Pérez
Electricidade
Hedradas, 2 (27879 Monte)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.31) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2010 DE
SUBVENCIÓN A MANUEL VILAR OTERO, COMO AUTÓNOMO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D.
Manuel Vilar Otero, con D.N.I. nº 33992117-A con domicilio en Acc. Grupo Escolar, 2 2º D
(27870 Xove) para a súa inclusión como autónomo no Plan de Emprego do ano 2010, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2010, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario autónomo os cales datos se
relacionan de seguido:
Nome
Enderezo
Actividade
Manuel Vilar Otero
Acc. Grupo Escolar, 2 2º D
Seguros
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede estase a rexer polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio 2011, a partir do
31 de decembro de 2010.
3º) Recórdase á solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no
Anexo B “ Plan de Emprego Municipal – Autoemprego” das Bases Reguladoras que
establece no seu punto oitavo que “despois da notificación do acordo de concesión de axuda,
a persoa autónoma, presentará no Concello unha copia da alta na Seguridade Social que non
poderá ser máis de dous meses posterior á data de solicitude desta subvención”.
Así mesmo, “os abonos das axudas efectuaranse con carácter xeral, transcorridos seis meses
dende a data de alta. Para o libramento da axuda correspondente a persoa interesada aportará
copia dos recibos de pago das cotas mensuais da Seguridade Social de todos os meses dos
que solicita cobro. O período mínimo de alta na Seguridade Social será de seis meses”
4º) A notificación ó interesado, para os efectos oportunos.
D.32) SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DE AXUDA COMO EMPRESARIO
AUTÓNOMO DENTRO DO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante.
Visto o informe do Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local, no que sinala que
non procede o libramento ó solicitante D. Berto Barriuso Cao, por non ter residencia efectiva
neste concello de Xove, según se desprende do informe emitido polo Servizo de Vixiancia
Municipal.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Denegar o libramento da axuda solicitada seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Berto Barriuso Cao (Centro
Óptica
Xullo-decembro 2009 DENEGADA
Optico de Xove)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
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D.33) SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DE AXUDA COMO EMPRESARIA
AUTÓNOMA DENTRO DO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada pola solicitante.
Visto o informe do Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local, no que sinala que
non procede o libramento á solicitante Dª Rocío Rodríguez Fernández, polo motivo de que
os recibos de autónomos que presenta, contan con unha bonificación da Seguridade Social,
sendo este punto incompatible coa percepción das axudas do Plan de Emprego, quedando
aprazada ata o remate do período bonificado.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Denegar o libramento da axuda solicitada seguinte:
Nome da autónoma
Actividade
Períodos
Contía
Rocío Rodríguez Fernández
RestauranteAG.2009- XAN.2010 DENEGADA
Cafetería
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.34) ESCRITO DE D. ILDEFONSO CASTRO GONZALEZ SOLICITANDO A
BAIXA NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. Ildefonso Castro González con DNI nº:
33.992.735-T e con domicilio en Avda. Diputación, 13 – 3º B (27870 Xove) no que solicita
a baixa no servizo de auga e recollida de lixo do Concello do recibo nº: 46100 e 46200.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede a devandita baixa.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Autoriza-la baixa solicitada.
2º) A notificación ó interesado así como ó Servizo de Augas do Concello, os efectos de
baixa do devandito recibo.
D.35) ESCRITO DE Dª. CAROLINA LOUZAO VILASA SOLICITANDO A BAIXA
NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Dª. Carolina Louzao Vilasa, en representación de D.
Sabino Louzao Canoura, con domicilio en C/ Tomas Mariño Pardo, 8 – 4º A (27870 Xove)
no que solicita a baixa no servizo de augas e recollida de lixo do Concello, con nº de recibo
142300.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede a devandita baixa.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Autoriza-la baixa solicitada.
2º) A notificación ó interesado así como ó Servizo de Augas do Concello, os efectos de
baixa do devandito recibo.
D.36) ESCRITO DE D. PABLO BERMUDEZ GONZALEZ SOLICITANDO A
BAIXA NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. Pablo Bermúdez González con DNI nº:
76.556.436-Q e con domicilio en Pumariño, 5 (27870 Xove) no que solicita a baixa no
servizo de augas e recollida de lixo do Concello, con nº de recibo 118300.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede a devandita baixa.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Autoriza-la baixa solicitada.
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2º) A notificación ó interesado así como ó Servizo de Augas do Concello, os efectos de
baixa do devandito recibo.
D.37)CAMBIOS DE TITULARIDADE NO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE.
Por Secretaría dáse conta das solicitudes de cambio de titularidade no subministro de auga
que se relacionan de seguido:
Nº referencia

Titular Actual

Novo Titular

136500

Cesáreo Eijo Canoura

Cesáreo Eijo, C.B

101600

Juan Carlos López González

Elvira Quiza Fernández

99000

José Louzao Quelle

Josmary, C.B

148200

Tomas Cociña Ben

Panadería Xove, S.L.U

Visto o informe favorable do Servizo de Augas do Concello, pola Xunta de Goberno Local
por unanimidade en votación ordinaria, acorda autorizar os cambios de titularidade
solicitados, sinalando que ditos cambios faranse efectivos no bimestre actual.
D.38) 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 correspondente; 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,
condicionándose á instalación de contador individual por parte dos solicitantes:
Nome/Apelidos
Ana Belén Fernández Martín
Juan José García Sánchez
Jesús Prado Balseiro
Pedro Ramos Casas
Eladio Nuñez López
María Belén Yáñez López
Emiliano Alvaro Santos
Roberto Montellano Ramos
María Isabel Parapar Ben

Situación Contador
Camiño Real, 20 -3º A-B ( Xove)
Avda. Diputación, 13 – 3º E (Xove)
Camiño Real, 20 – 2º A-B (Xove)
Avda. Diputación, 13 – 4º H (Xove)
Avda. Diputación, 13 – 2º F(Xove)
Avda. Diputación, 13 – 3º B (Xove)
Urb. Palmeiro, 62 – 2º B (Rigueira)
C/ Tomas Mariño Pardo, 1 – 1º J (Xove)
Torrillón, 1 ( Rigueira)

D.39) ACORDO DE APROBACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA PARA
USO COMERCIAL.
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 Maio/Xuño 2010; por unanimidade en votación ordinaria, acordase:
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1º) A aprobación da concesión da subministración de auga para uso comercial para os
beneficiarios e para os inmobles para o que se solicita o servizo que se sinalan de seguido,
condicionándose á instalación de contador individual por parte dos solicitantes:
Nome/Apelidos
A Medela C.B

Situación Contador
C/ Tomas Mariño Pardo, 1 – baixo ( Xove)

Pablo Bermúdez González

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

D.40) SOLICITUDE DE D. JOSE ANTONIO MEITIN ALONSO DE VADO
PERMANENTE NA AVDA. DIPUTACIÓN, 58 (XOVE)
Vista solicitude formulada por D. Jose Antonio Meitin Alonso con D.N.I. nº: 33.704.885-H
e con domicilio en Avda. Diputación, 58 ( 27870 Xove) que solicita un vado permanente
para unha entrada de vehículos en Avda. Diputación, 58 (Xove) con unha anchura de 3
metros. Expediente:1729/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala o seguinte:
 Infórmase favorablemente a concesión do vado que se solicita, sempre e cando non
afecte o acceso a terceiros.
 O rebaixe e pintado de beirarrúa efectuárase de acordo coas prescricións técnicas
municipais, non podendo iniciarse os traballos, en tanto en canto non se reformule
por parte dos servizos técnicos deste concello, dito vao.
 Si as obras realízanas os servizos de obras municipais o custo dos traballos rexiranse
de acordo co vixente acordo regulador do prezo público pola prestación de servizos
mediante persoal, maquinaria e outros medios municipais.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase :
1º) Conceder o vado permanente solicitado.
2º) Previo ó inicio das obras por parte dos Servizos Municipais, deberá aportar nas oficinas
municipais o pertinente xustificante bancario do pago da liquidación practicada.
D.41) SOLICITUDE DE D. NILO LOPEZ MARTINEZ DE DOUS VAOS DE CARGA
E DESCARGA EN AVDA. DIPUTACIÓN, 26 E C/ CAMIÑO REAL (XOVE).
Vista solicitude formulada por D. Nilo López Martinez con D.N.I. nº: 76544016-Q e con
domicilio en Lamaboa, 20 (27870 Xove) que solicita dous vaos de carga e descarga para
suministro de negocio sitos na Avda. Diputación, 26 con unha anchura de 3 metros e no
Camiño Real ( parte traseira do comercio) de 5metros.
Horario: De 9,00 a 13,30horas
De 16,00 a 20,30horas
Expediente:1785/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala o seguinte:
 Infórmase favorablemente a concesión do espazo de carga e descarga que se solicita,
sempre e cando non afecte o acceso a terceiros.
 O rebaixe e pintado de beirarrúa efectuase de acordo coas prescricións técnicas
municipais, non podendo iniciarse os traballos, en tanto en canto non se reformule
por parte dos servizos técnicos deste Concello, dito vao.
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Si as obras realízanas os servizos de obras municipais o custo dos traballos rexeranse
de acordo co vixente acordo regulador do prezo público pola prestación de servizos
mediante persoal, maquinaria e outros medios municipais.
 Esta autorización e única e exclusivamente para espazo de carga e descarga e en
ningún dos casos terá consideración de vao permanente.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase :
1º) Conceder os dous vaos de carga e descarga solicitado.
2º) Previo ó inicio das obras por parte dos Servizos Municipais, deberá aportar nas oficinas
municipais o pertinente xustificante bancario do pago da liquidación practicada.
D.42) SOLICITUDE ASPANANE DE
AXUDA ECONÓMICA PARA
COLABORACIÓN NO TRANSPORTE E NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS E
CULTURAIS DO ANO 2010.
Visto o escrito de Dª. Mercedes Varela Bolón en calidade de Presidenta da ASPANANE (
Asociación de Pais de Nenos e Adoslecentes con Necesidades Especiais ) con domicilio a
efectos de notificacións en C/ Lavandeiras, S/n ( 27863Celeiro – Viveiro), no que solicita
unha subvención para o financiamento de colaboración no transporte e nas actividades
deportivas, de tempo de lecer, culturais e de apoio familiar das persoas con discapacidade
intelectual do Concello de Xove para o exercicio 2010.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal, a proposta axústase ó establecido no
artigo 22.2.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e debe
acomodarse ás esixencias do capítulo I do Título V das Bases de Execución do Orzamento
para 2.010
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida 231.489 do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 600€ para o
financiamento de anteditas actividades.
Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes doutras Administracións ou entes Públicos ou
privados, se ben en ningún caso o importe dos fondos obtidos poderá superar o coste da
actividade subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 420,00€ correspondente ó 70% da
subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 600,00€ procédese ó libramento do 30% pendente de percepción
4º.- Consonte ó establecido na Base 41 das de execución do Orzamento, para a xustificación
da axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:
□ Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou solicitaron para a actividade
subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións públicas. Poderá
utilizarse o modelo facilitado polo Concello.
□ Certificado ou declaración responsable do solicitante ou representante legal da
entidade acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello e
coa Seguridade Social se fose o caso.
□ Estado ou balance de gastos e ingresos asinado polo Presidente así como polo
Secretario da entidade relativo á actividade e período subvencionado.
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□ Unha Memoria da actividade realizada ou no seu caso, exemplar da documentación e
propaganda escrita e gráfica relativa á mesma e na que se anuncie a colaboración
municipal.
□ Orixinais ou copias cotexadas das facturas ou documentos acreditativos do gasto
realizado que deberán cumpri-los seguintes requisitos:
□ O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.
□ Expresar con detalle os bens e servizos adquiridos.
□ Debe figurar claramente o nome ou razón social e NIF da empresa que emite a
factura.
5º.- A xustificación da subvención deberá presentarse, en todo caso, antes da finalización do
exercicio orzamentario correspondente, e no caso de subvencións concedidas dentro do
último trimestre do exercicio, antes do 31 de xaneiro do exercicio seguinte.
D.43) SOLICITUDE DA “ASOCIACIÓN DEPORTIVA FÚTBOL SALA XOVE” DE
AXUDA ECONÓMICA PARA CELEBRACIÓN DO XXII MARATÓN FÚTBOLSALA CONCELLO DE XOVE.
Visto o escrito de D. Daniel López Pena en calidade de Presidente do Club Asociación
Deportiva Fútbol Sala Xove, con domicilio a efectos de notificacións en Camiño Real, X/n (
27870 Xove) no que solicita unha subvención para o financiamento do XXII Maratón Fútbol
Sala do Concello de Xove.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal, a proposta axústase ó establecido no
artigo 22.2.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e debe
acomodarse ás esixencias do capítulo I do Título V das Bases de Execución do Orzamento
para 2.010
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida 341.489 do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 12.000,00€ para o
financiamento da antedita actividade.
Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes doutras Administracións ou entes Públicos ou
privados, se ben en ningún caso o importe dos fondos obtidos poderá superar o coste da
actividade subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 8.400,00€ correspondente ó 70%
da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 12.000,00€ dese ó libramento do 30% pendente de percepción
4º.- Consonte ó establecido na Base 41 das de execución do Orzamento, para a xustificación
da axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:
□ Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou solicitaron para a actividade
subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións públicas. Poderá
utilizarse o modelo facilitado polo Concello.
□ Certificado ou declaración responsable do solicitante ou representante legal da
entidade acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello e
coa Seguridade Social se fose o caso.
□ Estado ou balance de gastos e ingresos asinado polo Presidente así como polo
Secretario da entidade relativo á actividade e período subvencionado.
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□ Unha Memoria da actividade realizada ou no seu caso, exemplar da documentación e
propaganda escrita e gráfica relativa á mesma e na que se anuncie a colaboración
municipal.
□ Orixinais ou copias cotexadas das facturas ou documentos acreditativos do gasto
realizado que deberán cumpri-los seguintes requisitos:
□ O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.
□ Expresar con detalle os bens e servizos adquiridos.
□ Debe figurar claramente o nome ou razón social e NIF da empresa que emite a
factura.
5º.- A xustificación da subvención deberá presentarse, en todo caso, antes da finalización do
exercicio orzamentario correspondente, e no caso de subvencións concedidas dentro do
último trimestre do exercicio, antes do 31 de xaneiro do exercicio seguinte.
D.44) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO SOCIAL
DE MONTE DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO
SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Pérez Pedre con D.N.I. nº 33.857.175-W, con
domicilio en Penasagudas, 1 (27879 Monte) na que manifesta que transcorridos seis meses
de exercicio da actividade ( dende o 23/10/2009 o 22/4/2010), iniciada a partir del
21/10/2002, 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 28 de
decembro de 1999, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por
importe de 3.005,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.502,50€ 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.45) 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 Poceiras, 3 (27878 Sumoas) na que manifesta que transcorridos seis meses de
exercicio da actividade (01/10/2009 ó 31/03/2010), 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:
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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 rendibilidade 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.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as once horas e dez minutos, polo Sr. Alcalde-Presidente,
remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

O SECRETARIO,

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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