CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 4 DE NOVEMBRO DO 2010.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
doce horas do día catro de novembro do ano dous mil
Alcalde-Presidente en funcións:
dez,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde en funcións, D.
D. José Manuel González Alvarez
José Manuel González Álvarez, coa asistencia dos Sres.
Vocais:
concelleiros á marxe relacionados, do Secretario, D.
Dª Ana María Abad López
Luís María Fernández del Olmo e da Interventora Dª
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Elena Santos Rey, procedeuse a celebrar a sesión
Secretario:
extraordinaria correspondente a este día, previa
D. Luís Mª Fernández del Olmo
convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
Interventora:
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse
Dª Elena Santos Rey
aberta a sesión.
Ausente:
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
A) APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes si teñen algunha observación que
formular á acta da sesión anterior de 11 de outubro de 2010.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. EUGENIO BAÑO MEITIN RELATIVO A COLOCACIÓN
DE FORXADOS EN VIVENDA SITA EN A VARA Nº 11.-XUANCES.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Eugenio Baño Meitin con D.N.I nº: 33.763.606-C con
domicilio en Avda. Diputación, 34 2º C (27870 Xove), para realización de obras de
colocación de forxados en vivenda sita en A Vara Nº 11.-Xuances.-Xove.
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.
Núcleo rural de A Vara.-Xove Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei
15/2004 do 29 de decembro.
 Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio 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 que se pretende arranxar, podriase
conceder a licenza que se solicita.
 As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación, pero habida
conta de que a solicitude que se fai, referida a ous forxados, afectaría aos elementos
estruturais da edificación, estas obras considéranse como licenza de obra maior, polo
que se deberá aportar proxecto de ditos traballos, suscrito por técnico competente
que se responsabilice dos mesmos.
 De acordo co anterior, infórmase desfavorablemente a licenza que se solicita, en tanto
en canto non se aporte a documentación requerida no apartado anterior.
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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 ó informe do
Arquitecto Técnico Municipal no que expresamente sinala que estas obras considéranse como
licenza de obra maior, polo que se deberá aportar proxecto de ditos traballos, suscrito por
Técnico competente que se responsabilice dos mesmos.
2º A notificación ó interesado, os efectos procedentes.
B.2) SOLICITUDE DE D.ª MARIA LOURDES DOMINGUEZ BERMUDEZ
RELATIVO A LUCIDO EXTERIOR DE FACHADAS DE VIVENDA UNIFAMILIAR
E CAMBIO DE PIZARRA NA CUBERTA DESTA VIVENDA SITA EN CABANDELA
Nº 34.-SUMOAS –XOVE.Vista solicitude formulada por Dª María Lourdes Domínguez Bermudez con D.N.I nº:
33.302.107-Q con domicilio en Cabandela Nº 34.-(27878 Sumoas –Xove) para realización de
obras de lucido exterior de fachadas en vivenda sita en Cabandela Nº 34.-Sumoas –Xove.Polígono 24.-Parcela 587. Expediente: 3628/10.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
 De acordo coa documentación que se achega, asinada pola solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como solo non urbanizable de núcleo
rural, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove. articulo 24 da
Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de
LOUPMRG. Núcleo Rural de Sumoas.
 Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio do 2008, aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous
anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77
da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de
xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento. Tendo en conta que non
existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable prevista, tanto en las
NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que a edificación que se
pretende remozar, ubícase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo rural,
pódese outorgar a licenza que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 A edificación que se pretende cubrir, de acordo co solicitude que se achega, 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.
 Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do
29 de decembro, de modificación da lei 9/2002 de protección do medio rural de
Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
 A cuberta deberá ser de 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
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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 13.650,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 273,00€.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.3) SOLICITUDE DE D. ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ, RELATIVO A
COLOCACION DE PEDRAS EN VENTANAS E NAS ESCALEIRAS EN CABO.SUMOAS –XOVE
Vista solicitude formulada por D. Antonio Fernández López con D.N.I nº: 33.705.954-Y con
domicilio en Cabo, 2 (27878 Sumoas) para realización de obras de colocación de pedras en
ventanas e nas escaleiras en Cabo.-Sumoas –Xove.- Polígono 24.-Parcela 918
Expediente: 3653/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
 De acordo coa documentación que se achega, asinada pola solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como solo non urbanizable de núcleo
rural, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove. Articulo 24
da Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro,
de LOUPMRG. Núcleo rural de Cabo.
 2º.-Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio do 2008, aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous
anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77
da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de
xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
 Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable
prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que
a edificación que se pretende remozar, ubícase en ámbolos dous casos dentro de Solo
de Núcleo rural, pódese outorgar a licenza que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 A edificación que se pretende cubrir, de acordo co solicitude que se achega, 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.
 Respetarase 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.
 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 5.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 100,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento
e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á
normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.4) SOLICITUDE DE D. JOSE GONZALEZ MEITIN, RELATIVO A CAMBIO DE
VENTANALES EN VIVENDA UNIFAMILIAR EN SAN CRISTOVO Nº 2.PORTOCELO. –XOVE
Vista solicitude formulada por D. José González Meitin, con D.N.I nº: 3.705.600-C con
domicilio en San Cristovo Nº 2.- (27877 Portocelo-Xove) para realización de obras de cambio
de ventanales en vivenda unifamiliar en San Cristovo Nº 2.-Portocelo. –Xove,.- Polígono 59.Parcela 351.- Expediente: 3684/10.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
 1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada pola solicitante, as obras que
se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como Solo non Urbanizable de
Núcleo Rural, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove.
Articulo 24 da Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de
decembro, de LOUPMRG. Núcleo rural de San Cristovo.
 2º.-Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio do 2008, aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous
anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77
da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no artigo 120 do Real Decreto 2159/1978, de 23
de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento. Tendo en conta que as
obras que se solicitan, non inciden nos parámetros urbanísticos da parcela, e asemade,
non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable prevista, tanto en las
NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que a edificación que se
pretende remozar, ubícase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo rural,
pódese outorgar a licenza que se solicita.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 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.
 Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do
29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio rural de
Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
 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 5.876,28€. salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 117,53€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento
e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á
normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.5) SOLICITUDE DE Dª ARACELI NOGUEROL FERNANDEZ RELATIVO A
RECINTADO EN FACHADA DA PEDRA DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN SAN
VICENTE.-A RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por Dª Araceli Noguerol Fernández con D.N.I nº: 34.635.144-C
con domicilio en Avda. Diputación, 25 5º A (27870 Xove), para realización de obras de
recintado en fachada da pedra de vivenda unifamiliar sita en San Vicente.-A Rigueira.
Expediente: 3748/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
 De acordo coa documentación que se achega, asinada pola solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como solo non urbanizable de núcleo
rural, de acordo coa vixente normativa urbanística do concello de Xove. Articulo 24
da Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro,
de LOUPMRG. Núcleo Rural de San Vicente a Rigueira.
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Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio do 2008, aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous
anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77
da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no artigo 120 do Real Decreto 2159/1978, de 23
de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
 Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nos parámetros urbanísticos
da parcela, e asemade, non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable
prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que
a edificación que se pretende remozar, ubícase en ámbolos dous casos dentro de Solo
de Núcleo rural, pódese outorgar a licenza que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 A edificación que se pretende cubrir, de acordo co solicitude que se achega, 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.
 Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do
29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio rural de
Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
 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.
 OBSERVACIÓNS: Esta licenza é complementaria á concedida con anterioridade
como rehabilitación interior de vivenda.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 6.000,00€. salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 120,00€.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.6) SOLICITUDE DE D.ª MIRIAM QUIRCE DEL OLMO RELATIVO Á
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PECHE EN FINCA DE 944,00M/2 SITA EN
ESTEIRO-CERANZOS.
Vista solicitude formulada por Dª. Míriam Quirce Del Olmo con D.N.I nº: 30.639.467-V con
domicilio en Casanova, 32 (27850 Celeiro-Viveiro), para realización de obras de muro de
peche en finca de 944,00m/2 sita en Esteiro.-Xuances. Polígono Nº 15.-Parcela Nº 492
Refer. Catastral:27025A015004920000JX.- Expediente: 3593/10
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.
 Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no Art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
 Tendo en conta que as obras que se pretenden, non inciden nos parámetros
urbanísticos aplicables a parcela, e asemade 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.
 De acordo co previsto no artigo 33.2.j da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas
urxentes de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, pódese conceder licenza
municipal directa.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes de acordo con Artigo 42.1.C.:
 Os peches e valados, serán preferentemente vexetais, sen que os realizados con
material opaco de fábrica, superen a altura de 1,00 metro.
 De executarse o muro de obra, 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, respetarán 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 perxuicio 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
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do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses , e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento
e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á
normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1)ACORDO RELATIVO Á CONCESION BECAS E AXUDAS O ESTUDIO,
CORRESPONDENTES O CURSO 2009-2010.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local do informe presentado pola Traballadora
Social, relativo ás axudas de transporte, material escolar, comedor e doutorado.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) A aprobación das concesións e denegacións de axudas que se reseñan de seguido.
CONCEDIDAS
Nome
Concepto
Importe
Adrián Fraga Pérez
Axuda para transporte
540€
David Bermúdez Ramudo
Axuda para transporte
300€
Borja Guerra Prado
Axuda para transporte
300€
César García Cociña
Axuda para transporte
300€
Belén Cardoso Rodríguez
Axuda para transporte
300€
Yesica Cociña Loureiro
Axuda para transporte
300€
Mª José Cociña Lage
Axuda compra material escolar
240€
Benedicta Otero González
Axuda para comedor
240€
DENEGADAS
Nome
Concepto
Causa
Supera ingresos
Sonia Lage Abad
Axuda para Doutorado
(Apartado 2.B.2.b.g das
bases)
2º) A notificación ós interesados, os efectos procedentes.
D.2) AXUDA DE GANDERÍA A D. RAMON FRANCISCO EIJO BALSEIRO .
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. Ramón Francisco Eijo Balseiro con D.N.I. nº 33.991.492-E, con domicilio en
Hedradas, 3 (27879 Monte) por morte de unha vaca de 6 anos de idade, por importe de 400€
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D.3) AXUDA DE GANDERÍA A D. DAVID ANSELMO COCIÑA MEITIN.
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. David Anselmo Cociña Meitin con D.N.I. nº 77.594.179-E , con domicilio en Avda.
Diputación, 68, (27870 Xove) por morte de un xato, por importe de 200€.
D.4) 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 10.792.753-A , con domicilio en Loureiro,
2 (27879 Monte) por morte de unha xata por importe de 200€.
D.5) 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
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 76.564.029-L, con domicilio en Gondar, 8
(27879 Monte) por morte de un xato por importe de 400€.
D.6) ESCRITO DE PRESTOXOVE (ORQUESTA CLÁSICA DE XOVE)
SOLICITANDO
LIBRAMENTO
DO
PORCENTAXE
PENDENTE
DE
SUBVENCIÓN, CONCEDIDA NA X.G.L. DE 16 DE MARZO DE 2010.
Vista solicitude de D. Saúl Canosa Insua, en representación de PRESTOXOVE, con CIF:
G27393347, con domicilio en Urb. Palmeiro S/N (27879 Rigueira-Xove) os efectos de
xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente de percibir da
subvención concedida por importe de 22.400€ na Xunta de Goberno Local de 16 de marzo de
2010.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
24.138€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 6.720€.
D.7) 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 (01/04/2010 ó 30/09/2010), 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:
9

CONCELLO DE XOVE
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.
D.8) 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 23/04/2010 o 22/10/2010), 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.9) ESCRITO DA ASOCIACIÓN CULTURAL “SAIÑAS” SOLICITANDO
LIBRAMENTO DO PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN, CONCEDIDO
O 22 DE FEBREIRO DE 2010.
Vista solicitude de D. Jacobo Díaz Meitin, en representación da Asociación Cultural Saiñas,
con CIF: G27022870 con domicilio en Portocelo, 9 (27870 Portocelo) os efectos de
xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente de percibir da
subvención concedida por importe de 18.000 € na Xunta de Goberno Local de 22 de febreiro
de 2010.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
26.555€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 5.400€.
D.10) APROBACIÓN DE ABONO DE SUBVENCION A D. ANTONIO OTERO
FRAGA POR ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS A VIVENDA EN VILACHÁ.
Visto escrito de D. Antonio Otero Fraga con D.N.I. nº 76.545.631-K con domicilio en
Vilachá, 24 (27877 Portocelo), comunicando o remate da obra de acondicionamento de
acceso á súa vivenda.
Visto informe do expediente respectivo emitido polo Arquitecto Técnico Municipal e de
conformidade co acordo de concesión de axuda da Xunta de Goberno Local con data 11 de
outubro de 2010.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda aprobar o
libramento da axuda concedida a D. Antonio Otero Fraga por importe de 300€; e o seu
libramento ó interesado, condicionado a que se atope ó corrente das súas obrigas tributarias
con esta Entidade.
D.11) APROBACIÓN DE ABONO DE SUBVENCION A D.ª CARMEN MEITIN
MIGUEZ POR ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS A VIVENDA EN VILACHÁ.
Visto escrito de Dª Carmen Meitin Míguez con D.N.I. nº 76.557.053-N con domicilio en
Vilachá, 23 (27877Portocelo) comunicando o remate da obra de acondicionamento de acceso
á súa vivenda.
Visto informe do expediente respectivo emitido polo Arquitecto Técnico Municipal e de
conformidade co acordo de concesión de axuda da Xunta de Goberno Local con data 11 de
outubro de 2010.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda aprobar o
libramento da axuda concedida a Dª Carmen Meitin Míguez por importe de 300€ e o seu
libramento á interesada, condicionado a que se atope ó corrente das súas obrigas tributarias
con esta Entidade.
D.12) APROBACIÓN DE ABONO DE SUBVENCION A D. MAGENCIO GARCIA
REGAL POR PINTADO DE FACHADA DE VIVENDA EN SAN CRISTOBO.
Visto escrito de D. Magencio García Regal con D.N.I. nº 76.536.548-T con domicilio en San
Cristobo, 22 (27877 Portocelo) comunicando o remate da obra de pintado de fachada da
vivenda.
Visto informe do expediente respectivo emitido polo Arquitecto Técnico Municipal e de
conformidade co acordo de concesión de axuda da Xunta de Goberno Local con data 1 de
outubro de 2010; pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria
acorda aprobar o libramento da axuda concedida a D. Magencio García Regal con D.N.I. nº
76.536.548-T, por importe de 300€ e o seu libramento ó interesado, condicionado a que se
atope ó corrente das súas obrigas tributarias con esta Entidade.
D.13) APROBACIÓN DE ABONO DE SUBVENCION A D. ANTONIO PALEO
RIVEIRA POR PINTADO DE FACHADA DE VIVENDA SITA EN C/ACCESO
CUARTEL, 7 (XOVE).
Visto escrito de D. Antonio Paleo Riveira con D.N.I. nº 33842.120-N con domicilio en C/
Acceso Cuartel, 7 (27870 Xove) comunicando o remate da obra de pintado de fachada da
vivenda.
Visto informe do expediente respectivo emitido polo Arquitecto Técnico Municipal e de
conformidade co acordo de concesión de axuda da Xunta de Goberno Local con data 1 de
outubro de 2010.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda aprobar o
libramento da axuda concedida a D. Antonio Paleo Riveira con D.N.I. nº 33.842.120-N con
domicilio en c/ Acceso Cuartel, 7 (27870 Xove) por importe de 300€ e o seu libramento ó
interesado, condicionado a que se atope ó corrente das súas obrigas tributarias con esta
Entidade.
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D.14) APROBACIÓN DE ABONO DE SUBVENCIÓN A D. JESUS ANGEL BEN
CANOURA POR PINTADO DE FACHADA DE VIVENDA SITA EN AVDA.
DIPUTACIÓN, 21/C/APEADERO (XOVE).
Visto escrito de D. Jesús Angel Ben Canoura con D.N.I. nº 33.831.330-D con domicilio en
Avda. Diputación, 21 (27870 Xove), comunicando o remate da obra de pintado de fachada da
súa vivenda.
Visto informe do expediente respectivo emitido polo Arquitecto Técnico Municipal e de
conformidade co acordo de concesión de axuda da Xunta de Goberno Local con data 16 de
agosto de 2010.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda aprobar o
libramento da axuda concedida a D. Jesús Angel Ben Canoura con D.N.I. nº 33.831.330-D
con domicilio en Avda. Diputación, 21-C/Apeadero; por importe de 300€ e o seu libramento ó
interesado, condicionado a que se atope ó corrente das súas obrigas tributarias con esta
Entidade.
D.15) ESCRITO DA “ASOCIACIÓN CULTURAL-DEPORTIVA XOVE”
SOLICITANDO
LIBRAMENTO
DO
PORCENTAXE
PENDENTE
DE
SUBVENCIÓN, CONCEDIDO NA X.G.L. DE 23 DE ABRIL DE 2010.
Vista solicitude de D. Ovidio Rouco Otero en representación da A.C.D. XOVE, con domicilio
en Camiño Real, 34 4º Izda (27870 Xove) os efectos de xustificación de gastos e solicitude de
libramento do porcentaxe pendente de percibir da subvención concedida por importe de
18.000€ na Xunta de Goberno Local de 23704/2010.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada según as facturas adxuntas, por importe de
29.972,65€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 5.400€.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as trece horas, polo Sr. Alcalde-Presidente en funcións,
remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE
O SECRETARIO,

Asdo: José Manuel González Álvarez

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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