ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 29 DE NOVEMBRO DE 2010.
Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Vocais:
D. José Manuel González Álvarez
Dª Ana María Abad López
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Secretario:
D. Luís Mª Fernández del Olmo
Interventora:
Dª Elena Santos Rey

Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo
as dezasete horas do día vintenove de novembro de
dous mil dez, baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
D. José Demetrio Salgueiro Rapa coa asistencia
dos Sres. concelleiros á marxe relacionados, do
Secretario, D. Luís María Fernández del Olmo e da
Interventora Dª Elena Santos Rey, procedeuse a
celebrar a sesión ordinaria correspondente a este
día, previa convocatoria ó efecto e en primeira
convocatoria.
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse
aberta a sesión.

A)APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes si teñen algunha observación que
formular á acta da sesión anterior de 4 de novembro de 2010.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da
sesión anterior.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. PLACIDO VIDAL POLO RELATIVO A RECHEO DE
FINCA(MOVEMENTO DE TERRAS) EN CERANZOS, 9 XUANCES.
Vista solicitude formulada por D. Plácido Vidal Polo con D.N.I nº: 33.705.567X con
domicilio en Ceranzos, 9 (27877 Xuances), para realización de obras de movemento de
terras e recheo de finca con terra en Ceranzos, 9 -Xuances.
Expediente 3879/10.- POLIGONO 15 parcela Nº 402.
Referencia catastral:27025A015004020000JU
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación achegada polo solicitante, as obras que se pretenden executar, sitúanse
dentro do área delimitada como Solo de núcleo rural, de acordo coa vixente Normativa
urbanística do Concello de Xove prevista en Normas Subsidiarias e adscrita á vixente Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro de
Protección do medio rural de Galicia. De acordo co previsto nº artigo 33.a, estas obras,
intégranse dentro de accións sobre o subsolo, e de acordo co Lei 2/2010 de 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, no seu Artigo 37.1 estes traballos e un
uso permitido por 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:
 O acondicionamento de parcela que se solicita, non poderá supoñer unha agresión
ao medio natural ou variar a morfoloxía da paisaxe do lugar.
 Durante a realización dos traballos, deberá estar perfectamente valado o ámbito das
obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a disposición correspondente
de luces de sinalización en horas nocturnas.
 As obras dispoñerán do correspondente Seguro de Responsabilidade civil.
 O ámbito da zona de traballo e acceso a este dende viais municipais deberá estar
perfectamente limpo.
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A saída de camións a viais públicos deberá estar perfectamente sinalizado así como
perfectamente limpa esa área de circulación, tanto durante a execución dos
traballos como ao finalizalos.
 De acordo coa documentación achegada e pola entidade dos traballos a realizar de
acondicionamento de parcela, enténdese que se pode informar favorablemente os
devanditos traballos, sempre e cando se ateñan exclusivamente ao solicitado, e de
acordo coas condicións establecidas nos apartados anteriores.
 No suposto de que estes traballos afecten a viais ou regatos dependentes doutras
administracións, deberase obter os permisos pertinentes das mesmas.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 500,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.2) SOLICITUDE DE D. ENRIQUE PENA ABELLA RELATIVO A ARRANXO
DA CUBERTA DA SÚA VIVENDA UNIFAMILIAR, CUADRAS ANEXAS E
CANALÓNS EN POCEIRAS Nº 13.- SUMOAS.
Vista solicitude formulada por D. Enrique Pena Abella con D.N.I nº: 76.394.956-L con
domicilio en Poceiras Nº 13.- (27878 Sumoas), para realización de obras de arranxo da
cuberta da súa vivenda unifamiliar, cuadras anexas e canalons en Poceiras Nº 13.- Sumoas
.- Expediente: 3949/10
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. Poceiras.-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 á parcela en que se ubica a edificacións nas que se pretenden arranxar as
cubertas, e canalóns, 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.
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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
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 30.750,00€.- salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 615,00€.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 Dª AUREA SANCHEZ FERNANDEZ, RELATIVO A
CONSTRUCCION DE MURO DE PECHE PARA FINCA E COLOCACION DE
TUBOS SALVACUNETAS EN PORTOCELO.-XOVE.
Vista solicitude formulada por Dª Aurea Sánchez Fernández, con DNI 33.992.225-L con
domicilio en Portocelo, 11 (27877 Portocelo) para a realización de obras de construción de
muro de peche para finca e colocación de tubos salvacunetas en Portocelo.-Xove.
Polígono nº 3.-Parcela nº 27.
Referencia catastral: 27025A003000270001KT.- Expediente:3993/10
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 Portocelo. 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 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.
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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 de acordo con Artigo 42.1.C.:
 No suposto de non ser vexetal, o peche que se pretende non poderá superar os
1,50metros de altura, podendo ser un metro opaco, e os 0,50m restantes, diáfanos,
constituídos con malla plastificada ou celosía de fábrica.
 O ser un vial secundario, de carácter municipal, a distancia ao eixo da vía será de
4,00metros.
 Farase a construción en mampostería concertada ou bloque de formigón blanco ou
pintado en blanco.
 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, para peche de parcela e colocación de
tubos salvacunetas.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 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. RAMON LOPEZ DOVALE RELATIVO A
SOLICITUDE DE CAMBIO DE GALERIA DE MADEIRA POR ALUMINIO EN
URB. PALMEIRO.
Vista solicitude formulada por D. Ramón López Dovale con D.N.I nº: 33.304.871-C con
domicilio en Urb. Palmeiro, 55 4º A (27879 Rigueira), para realización de obras de
cambio de galería de madeira por aluminio na súa vivenda sita en Urb. Palmeiro, 55 4º A.
Expediente: 4008/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que dacordo coa
documentación que se achega, subscrita polo interesado, as obras que se solicitan, sitúanse
dentro da Urbanización Palmeiro.-Solo Urbán.- Artigo nº 98.-Ordenanza 7ª. Solo urbán
Residencial. NN.SS do Concello de Xove.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas, na zona do arcén, coas sinalizacións correspondentes, así
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como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas,
pola súa situación en plena zona urbana.
 As instalacións auxiliares e a propia obra, dispondrá do correspondente Seguro de
Responsabilidade Civil.
 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 dos voos e beirarrúas.
 Procede a concesión da licenza, sen prexuízo dos correspondentes Estatutos da
Comunidade de propietarios.
 Habida conta que de acordo coa documentación que se achega as obras que se
pretenden, tendrán consideración de obra menor e polo seu condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin supondrán
aumento de volume.
 Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamiento, ao solicitado.
 Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 3.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 60,00€4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses , e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.5) SOLICITUDE DE D. MARIA VICENTA RUA LAGE RELATIVO A
ARRANXO DA CUBERTA DE VIVENDA UNIFAMILIAR E SUSTITUCION DOS
CANALONS EN BELTRAN Nº 2.-LAGO.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. María Vicenta Rúa Lage con D.N.I nº: 32.358.762-Q
con domicilio en Beltrán, 2 (27878 Lago), para realización de obras de arranxo da cuberta
da vivenda e sustitución dos canalóns da mesma no lugar de Beltrán Nº 2.-Lago.-Xove.
Poligono Nº 32.-Parcela 128 .- Expediente: 3973/10
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. Beltrán.-Lago.-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. 2º.-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
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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 nas
que se pretenden arranxa a cuberta, e trocar os canalóns, 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.
 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
adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de
protección do medio rural de Galicia.
 De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 10.680,00€. salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 213,60€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.6) SOLICITUDE DE D. JESUS LESTEGAS CASARIEGO RELATIVO A
CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA PECHE DE FINCA E MURO DE
CONTENCION EN PEDRIDE.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Lestegás Casariego con D.N.I nº: 33.817.424-H
con domicilio en Avda. Diputación 24 4º B (27870 Xove), para realización de obras de
construción de muro para peche de finca así coma de muro de contención en Pedride.Xove. Polígono nº 37.-Parcela nº 29 .- Expediente: 4030/10
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
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decembro, de modificación da lei 9/2002 DO 30 de decembro, de LOUPMRG. 2º.-NA
sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do Término Municipal nos termos e condicións sinaladas no Art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento. Tendo en conta que a futura normativa non
incide nos parámetros urbanísticos aplicables a obra que se solicita, pódense informar
favorablemente as obras que se solicitan. Por parte do servizo de Vías e Obras dependente
da Diputación Provincial emitiuse informe sobor de ditas obras, con Rexistro de saída nº
17547 do nove de novembro de 2010.
Na licenza que se otorga respetarase o especificado no escrito da Diputación, con
independencia dos condicionantes establecidos polo Axuntamento de Xove.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes 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 blanco ou
pintado en blanco.
 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 do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 10.000,00€.-salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 200,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.7) SOLICITUDE DE D. JOSE ANTONIO BALSA CANOURA RELATIVO A
EXTRACCIÓN DE TERRA DE FINCA LINDANTE COA SUA VIVENDA
UNIFAMILIAR SITA EN PEREIRABOA-XUANCES.
Vista solicitude formulada por D. José Antonio Balsa Canoura con D.N.I nº: 77.591.636
con domicilio en Camiño Real, 36 3º I (27870 Xove), para realización de obras a
extracción de terra de finca lindante coa súa vivenda unifamiliar sita en PereiraboaXuances. Referencia Catastral:27025A02100781000JU
Expediente: 4073/10.- Poligono 21.- Parcela Nº 781.
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Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación achegada polo solicitante, as obras que se pretenden, sitúanse parte delas
dentro da área delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo rural, de acordo coa
vixente Normativa urbanística do Concello de Xove; adscrita á vixente Lei 15/2004 do 29
de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Protección do medio
rural de Galicia. Por parte de estes servizos técnicos pódese otorgar licenza de movemento
de terras, única e exclusivamente licenza para aquela parte dos terreos que se ubiquen en
Suelo de Núcleo Rural, e nas condicións establecidas no Artigo 28.d da Lei 9/2002, no
senso de que non se poderá permitir aqueles movementos de terras que supoñan unha
agresión ao medio natural ou que varíen a morfoloxía do paisaxe do lugar. Acompáñase
documentación catastral a escala 1/2000 coa delimitación da área delimitada como de
Núcleo rural, quedando claramente definida a zona que dispoñerá de licenza 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:
 Durante a realización dos traballos, deberá estar perfectamente valado o ámbito das
obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a disposición correspondente
de luces de sinalización en horas nocturnas.
 As obras dispoñerán do correspondente Seguro de Responsabilidade civil.
 El ámbito da zona de traballo e acceso a este dende viais municipais deberá estar
perfectamente limpo.
 A saída de camións a viais públicos deberá estar perfectamente sinalizado así como
perfectamente limpa esa área de circulación, tanto durante a execución dos
traballos como ao finalizalos.
 Infórmase favorablemente o movemento de terrasa que se solicita, dentro da área
delimitada como solo de Núcleo Rural.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 500,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.8) SOLICITUDE DE D. JOSE ANTONIO BALSA CANOURA RELATIVO A
RECHEO DE FINCA CON TERRAZA DE APORTACION
Vista solicitude formulada por D. José Antonio Balsa Canoura con D.N.I nº: 77.591.636
con domicilio en Camiño Real, 36 3º I (27870 Xove), para realización de obras de recheo
de finca con terraza de aportacion en núcleo de Pereiraboa.-Bordecas.-Xuances.-Xove .Poligono 21.- Parcela Nº 446..- Referencia Catastral:27025A021004460000JK.Expediente: 4074/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación achegada polo solicitante, as obras que se pretenden, sitúanse parte delas
dentro da área delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo rural, de acordo coa
vixente Normativa urbanística do Concello de Xove; adscrita á vixente Lei 15/2004 do 29
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de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Protección do medio
rural de Galicia. Por parte de estes servizos técnicos pódese otorgar licencia de
movemento de terras, única e exclusivamente licenza para aquela parte dos terreos que se
ubiquen en Suelo de Núcleo Rural, e nas condicións establecidas no Artigo 28.d da Lei
9/2002, no senso de que non se poderá permitir aqueles movementos de terras que
supoñan unha agresión ao medio natural ou que varíen a morfoloxía do paisaxe do lugar.
Acompáñase documentación catastral a escala 1/2000 coa delimitación da área delimitada
como de Núcleo rural, quedando claramente definida a zona que dispoñerá de licencia
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:
 Durante a realización dos traballos, deberá estar perfectamente valado o ámbito
das obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a disposición
correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
 As obras dispoñerán do correspondente Seguro de Responsabilidade civil.
 El ámbito da zona de traballo e acceso a este dende viais municipais deberá estar
perfectamente limpo.
 A saída de camións a viais públicos deberá estar perfectamente sinalizado así
como perfectamente limpa esa área de circulación, tanto durante a execución dos
traballos como ao finalizalos.
 Infórmase favorablemente o movemento de terras que se solicita, dentro da área
delimitada como solo de Núcleo Rural.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 500,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses , e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.9) SOLICITUDE DE D. JOSE ANTONIO BALSA CANOURA RELATIVO A
SUSTITUCION DE BAÑERA POR DUCHA NA SÚA VIVENDA SITA EN
CAMIÑO REAL-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. José Antonio Balsa Canoura con D.N.I nº: 77.591.636
con domicilio en Camiño Real, 36 3º Izquierda (27870 Xove), para realización de obras de
substitución de bañera por ducha en Camino Real Nº 36-3º Izda. (27870 Xove).
EXPEDIENTE: 4075/10
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 URBAN, de
acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove.
 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
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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 urbán, pódese outorgar a licenza que se solicita: Cambio de bañera por
ducha.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 As instalacións necesarias para a realización destes traballos, nos espazos
exteriores, deberán estar perfectamente valladas, na zona de arcén, coas
sinalizacións obrigatorias, así como a disposición correspondente de luces de
sinalización en horas nocturnas, pola súa situación en plena zona urbana.
 As instalacións auxiliares e a propia obra, dispoñerá do correspondente Seguro de
Responsabilidade civil.
 O ámbito da edificación, polo posible deposito de entullos deberá quedar
perfectamente limpo.
 Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación da vía publica,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións
 Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de remozamiento, ao solicitado.
 Así mesmo, ditas obras non poderán incidir negativamente nin variar as condicións
de habitabilidade do edificio, de acordo co vixente Regulamento.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade, tanto da execución das obras, como vial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 200,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 4,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.10) SOLICITUDE DE DªANGELES RAMOS OTERO RELATIVO A AUMENTO
DE GARAXE CONTIGUO A VIVENDA SITA EN VENTOSELLE-RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por Dª. Angeles Ramos Otero con D.N.I nº: 77.591.700G con
domicilio en Río Xunco, 1 1º D (27880 Burela), para realización de obras de aumento de
garaxe contiguo a vivenda sita Ventoselle.-Rigueira.-Xove.
Polígono nº 77.-Parcela nº 191.- Ref. Catastral: 27025A077001910000JJ
Expediente:4099/10
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
10/23

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 Ventoselle. 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 as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación, pódese outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado e cos condicionantes
que se especifican no presente informe: construción dunha edificación auxiliar coma
garaxe da edificación principal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto no artigo 29 da Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002, e no que ás condicións de edificación se
refire.
 Condicións de edificación: Bloque de formigón branco ou pintado. Cuberta de
lousa. Carpintería exterior de aluminio ou madeira.
 Os retranqueos das construcións aos lindes da parcela, haberán de garantir a
condición de illamento, e en ningún caso poderán ser inferiores a 3 metros.
 Asemade deberase dispoñer de vial de acceso á parcela en que se pretende encravar
a edificación.
 Respetarase no deseño da edificación, a tipoloxía do ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras ao previsto no artigo 29 da Lei 15/2004 do 29 de decembro,
de modificación da Lei 9/2002, de Protección do medio rural de Galicia.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
 Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais,
ao obxecto de levantar a correspondente Acta de reformulo.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.11) SOLICITUDE DE BEGASA.- RELATIVO A L.M.T.S. PARA CIERRE DE
ANILLO URBANIZACION PALMEIRO-RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por D. Andrés Lema Martínez, responsable Sector Viveiro da
empresa BEGASA con CIF nº: A-33001983, con domicilio en Avda. de Ferrol, 5 (27850
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Viveiro), para a realización de obras de LMTS, para cierre de anillo Urbanización
Palmeiro-Rigueira.- Expediente: 4038/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que “De acordo coa
documentación que se aporta, suscrita polo Inxeniero Técnico industrial D. Juan Carlos
Vázquez Gómez, o trazado previsto e a Parcela en que se ubicarán as instalacións que se
pretenden, encóntranse ubicadas dentro de Solo urbán da Urbanización Palmeiro, de
acordo coa vixente Normativa municipal do Concello de Xove. Artigo 98 das Normas
Subsidiarias. Ordenanza 7ª.-Solo urbán residencial.”
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 obxeto de poder garantir o perfecto estado das propiedades municipales
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, no que a obra civil se refire, resultaría un valor total de:
59.752,91€ .
 De acordo co exposto anteriormente, informase 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.
3º) Valórase o presuposto da obra en 69.858,48€- salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 1.397,17€- .
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.12) SOLICITUDE DE MANUEL REGO BERMUDEZ, EN REPRESENTACIÓN
DE MAREBER S.L, DE SEGREGACION DE FINCAS SITAS NO POLIGONO
INDUSTRIAL DE CAMBA.
Dada conta do escrito presentado por D. Manuel Rego Bermudez en representación de
MAREBER S.L, con CIF.-B-27.165.208 con domicilio en Avda. Cantarrana, 8 bis bajo
(27850 Viveiro) no que solicita segregación de Parcela 29-30.3, Parcela 29-30.4 e Parcela
31 sitas en no Poligono Industrial de Camba, segundo o deseño que se xunta.
Visto o informe emitido polo Arquitecto Técnico no que se sinala que:
“Asunto: Segregación de parcelas con edificación no Polígono Industrial de Camba.
Expediente: 3881/10
SITUACION: POLIGONO INDUSTRIAL DE CAMBA .Parcela 29-30.3, Parcela 29-30.4 y Parcela 31
1º.-De acuerdo coa documentación que se aporta, suscrita polo interesado, as parcelas
cuya segregación se pretende, adáptanse na ordenanza reguladora de espazos e usos
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previstos dentro do Parque empresarial de CAMBA en Xove, puidendose converter estas
dúas parcelas en cinco, cumpríndose los parámetros seguintes:
 As parcelas resultantes, non serán menores de 400m/2., e a superficie edificable
resultante, non superará a da parcela orixinaria.
 Cada unha das novas parcelas, cumprirá cos parámetros reguladores da
ordenación obtida no plan parcial así como respetar as alineacións e os
retranqueos correspondentes..
2º.-Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ou P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do termo municipal nos termos e condicións sinaladas non Artigo.77 dá Lei
9/2002, de 30 de decembro, e non Artigo.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño,
polo que a aproba o Regulamento de Planeamento.
3º.-Neste caso non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable prevista,
tanto nas NN.SS coma no P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que a parcela que se
pretende segregar, sitúase en ámbolos dous casos dentro de Solo Industrial
correspondente ao polígono de Camba.
4º.-De acordo co exposto nos apartados anteriores, infórmase favorablemente a
segregación que se solicita quedando ditas parcelas como sigue:
Parcela 31:Nave que ocupa 800m/2, con un frente de 20 metros y un fondo de 40m.
Parcela 29-30.3: nave industrial de una sola planta que ocupa una superficie de
467,79m/2. Parcela 39-30.4: Parcela edificable de 1.056,50m/2.-“
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de segregación interesada, nos termos recollidos na documentación
que consta no expediente.
2º) Dar traslado ó solicitante, do presente acordo así como fotocopia de toda a
documentación, os efectos procedentes.
B.13) SOLICITUDE DE VODAFONE ESPAÑA S.A.U RELATIVO A
AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DUNHA ESTACIÓN BASE DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
Vista solicitude formulada por D. Francisco José Saiz Monzón en representación de
Vodafone España S.A.U con CIF. A-80907397 con domicilio en Avda. de Severo Ochoa,
nº 1 (15008 A Coruña) para realización de obras de instalación dunha estación base de
servizos de telecomunicacións en Ribón Horta.-San Cristovo.-Xove. Polígono 13, Parcela
178. Expediente 3751/10
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
 1º obras que se pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada,
sitúase dentro do zona delimitada como Solo non urbanizable de Núcleo rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. San
Cristovo.-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.
 2º Do análise da documentación presentada e da información dispoñible, e
basándose nos criterios sinalados no anexo II do Decreto 133/2008, cabe destacar
que non se prevé a produción de vertedoras ou emisións atmosféricas
contaminantes, e que en canto as posibles afeccións ambientais derivadas da
xeración de radiacións electromagnéticas, o proxecto deberá cumprir as
especificacións técnicas contidas no Regulamento que establece as condicións de
protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións
radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte ás emisións radioeléctricas,
aprobado mediante Real Decreto 1066/2001 de 28 de setembro. Por outra banda,
segundo a documentación presentada, o ámbito de actuación atópase fora de
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calquera espazo natural protexido, e non se prevé que as actuacións previstas
afecten a bens patrimoniais de interese cultural, histórico ou etnográfico.
 3º. -A vista da documentación obrante no expediente, e de acordo coa situación das
obras e as instalacións que se pretenden e ao amparo do articulo n°2.2 do Decreto
133/2008, e con independencia dos permisos e informes que procedan doutras
administracións, infórmase favorablemente estas instalacións. Nembargantes e para
a mellora da calidade ambiental, se recomenda que se leven a cabo as medidas
protectoras e correctoras que lle sexan de aplicación ademais das propostas no
estudio presentado.
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:
Previo ao inicio das obras se deberá solicitar a presenza dos servizos técnicos municipais
para efectuar a correspondentes comprobacións técnicas do adecúo das obras a licenza
outorgada.
Durante a realización dos traballos, deberase estar perfectamente valado o ámbito das
obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a disposición de luces de sinalización
en horas nocturnas.
As obras dispondrán do correspondente Seguro de Responsabilidade civil. O ámbito do
área afectada polos traballos, de dependencia municipal, deberá quedar perfectamente
limpo unha vez finalizados os mesmos.
Habida conta que ao amparo do articulado 2.2 do Decreto 133/2008 fíxose a
correspondente consulta Autonómica, dita consulta cuantificou que a vista do antedito e
unha vez revisada a actual lexislación sobre avaliación ambiental, non procede someter a
antedita actuación ao trámite de avaliación de incidencia ambiental. Delegación Provincial
de Lugo. Servizo de Calidade e Avaliación ambiental.
De acordo coa documentación obrante no expediente, infórmase favorablemente as obras
que se pretenden executar, sempre que as obras se adapten as condicións establecidas nos
apartados anteriores.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 11.400,00€.- salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 228,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos. para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de
17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e
Hixiene legalmente esixible.
B.14) SOLICITUDE DE D. JESUS BERMUDEZ SANJUAN RELATIVO A
ARRANXO INTERIOR DE VIVENDA EN CAMBA Nº 5.- XUANCES.
Vista solicitude formulada por D. Jesus Bermudez Sanjuan con D.N.I nº: 33.704.656-J con
domicilio en Camba Nº 5. (27877 Xuances), para realización de obras de arranxo interior
de vivenda no seu domicilio de Camba, 5 (Xuances).
Expediente: 4125/10
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Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras que se
pretenden realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita pola interesada,
sitúase dentro do zona delimitada como Solo non urbanizable de Núcleo rural. Artigo
103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove.
Cruceiro.-Xove Artigo 24 da lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenacion urbanística e
protección do medio rural de Galicia, modificada pola lei 15/2004 do 29 de decembro.
2º.-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 na que se pretende arrancar o seu interior, 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:
 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 adaptandose única e
exclusivamente ao solicitado.Respectarase 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.
 5º.-As instalacións auxiliares e a propia obra, disporá do correspondente Seguro de
Responsabilidade Civil.
 O ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo.
 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 interior da vivenda, non poderán afectar a elementos estruturais, nin
suporán aumento de volume.
 Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de remozamiento, ao solicitado.
 Durante a execución dos traballos, tomásense por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€.- 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.
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C)
CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) ESCRITO DE D. JOSÉ RAMÓN CORBELLE DÍAZ, SOLICITANDO
INDEMNIZACIÓN POR DANOS SUFRIDOS NO SEU VEHÍCULO NA
CARRETERA DE MORÁS.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de D. José Ramón Corbelle Díaz, con
DNI:33.861.853-B e con domicilio en c/ Granxas, 19 3º E (27850 Covas Viveiro),
solicitando indemnización polos danos sufridos no seu vehículo cando estaba realizando o
seu traballo de carteiro, a causa da obra da construción dunha taxea en Aldea de Abaixo
(Morás) que non estaba debidamente sinalizada, polo que introduciu a roda esquerda do
seu vehículo na mesma, producíndose unha corte na roda, cun custe según factura que
debidamente adxunta por importe de 76 Euros.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, acorda:
1º) Abonar a D. José Ramón Corbelle Díaz o importe íntegro da factura presentada por
importe de 76,00€.
2º) A notificación ó interesado, os efectos oportunos.
D.2) AXUDA DE GANDERÍA A SUSO E PALMA. S.C.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Suso e Palma S.C. con CIF nº J2736282, con domicilio en Ferrol, 1 (27879
Rigueira) por morte de un xato de 5 meses de idade, por importe de 200€.
D.3) AXUDA DE GANDERÍA A SUSO E PALMA. S.C.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Suso e Palma S.C. con CIF nº J2736282, con domicilio en Ferrol, 1 (27879
Rigueira) por morte de un xato de 4 meses de idade, por importe de 200€.
D.4) AXUDA DE GANDERÍA A SUSO E PALMA. S.C.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Suso e Palma S.C. con CIF nº J2736282, con domicilio en Ferrol, 1 (27879
Rigueira) por morte de un xato de 4 meses de idade, por importe de 200€.
D.5) BECAS MUNICIPAIS 2009-2010.- AXUDA PARA COMEDOR A
BENEDICTA OTERO GONZALEZ.
Por Secretaría dáse conta do informe emitido polos Servizos Sociais Municipais, en
relación á solicitude de Dª Benedicta Otero González, con DNI 33.994.512-Y de Axuda
para transporte para estudantes que precisen comer fora de Xove a causa dos seus estudos,
e que por erro non foi concedida polo importe total resultante da aplicación dos criterios
de valoración vixente.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
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 1º) O libramento a Dª Benedicta Otero González da Beca Municipal (Axuda para
Transporte) por importe 300€, que complementa á outorgada por acordo de 4 de
novembro de 2010.
 2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos.
D.6) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª GRACIANA MARIÑO GARCÍA.
Vista solicitude formulada por Dª Graciana Mariño García con D.N.I. nº 76.531.038-X
con domicilio en Ventoselle, 6 (27879 Rigueira) na que pide a súa inclusión no Servizo de
Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de
enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
favorablemente a concesión do servizo durante 8 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª Graciana Mariño García
como beneficiaria do mesmo, durante 8 horas semanais; debendo aboar o importe de
2,53€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: Ata resolución do PIA.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes, sinalando que no caso de que exista
algunha modificación na prestación deste servizo, se comunique por adelantado e por
escrito ó Departamento Municipal de Servizos Sociais.
D.7) SOLICITUDE DE RENUNCIA NO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO
FORMULADA POR Dª MARIA ANTONIA GARCIA GARCIA.
Vista solicitude formulada por Dª María Antonia García García con D.N.I. nº: 76.569.646R con domicilio en Fontaíña, 3 (27878 Sumoas) no que expón que e beneficiaria do
Servizo de Axuda no Fogar dende setembro de 2004 e que non está interesada en seguir
beneficiándose do devandito Servizo, polo que solicita a súa renuncia no Servizo de
Axuda a Domicilio que presta o Concello de Xove.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aceptar a petición de renuncia solicitada, e proceder á súa baixa dende o mes de
decembro de 2010.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.8) SOLICITUDE DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DO SERVIZO DE AXUDA NO
FOGAR DE Dª HERMELINA VIDAL VAZQUEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Hermelina Vidal Vázquez con domicilio en Cabo de
Vila, 2 (27877 Xuances) na que solicita a suspensión temporal do Servizo Municipal de
Axuda no Fogar por ausencia do domicilio familiar por motivos personais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) A suspensión temporal da prestación do Servizo de Axuda no Fogar da solicitante.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.9) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª MILAGROS MARTINEZ ROUCO.
Vista solicitude formulada por Dª Milagros Martinez Rouco con D.N.I. nº 33.763.740-Q
con domicilio en Ancil, 13 1ºa (27878 Lago) na que pide a súa inclusión no Servizo de
Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de
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enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
favorablemente a concesión do servizo durante 6 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª Milagros Martinez Rouco
como beneficiaria do mesmo, durante 6 horas semanais . Sin costo repercutible na
beneficiaria.- Duración do servizo: 6 meses.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes, sinalando que no caso de que exista
algunha modificación na prestación deste servizo, se comunique por adelantado e por
escrito ó Departamento Municipal de Servizos Sociais.
D.10) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR D. CARLOS COCIÑA EIJO.
Vista solicitude formulada por D. Carlos Cociña Eijo con D.N.I. nº 33.704.580-N con
domicilio en Villalpol, 36 (27877 Portocelo) na que pide a súa inclusión no Servizo de
Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de
enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
favorablemente a concesión do servizo durante 2 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de D. Carlos Cociña Eijo como
beneficiaria do mesmo, durante 2 horas semanais; debendo aboar o importe de 2,53€/hora,
según o baremo existente. Duración do servizo: 6 meses.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes, sinalando que no caso de que exista
algunha modificación na prestación deste servizo, se comunique por adelantado e por
escrito ó Departamento Municipal de Servizos Sociais.
D.11) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª AUREA REGAL FERNANDEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Aurea Regal Fernández con D.N.I. nº 33.704.858-Z con
domicilio en San Cristobo, 22 (27877 Portocelo) na que pide a súa inclusión no Servizo de
Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de
enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
favorablemente a concesión do servizo durante 8 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª Aurea Regal Fernández
como beneficiaria do mesmo, durante 8 horas semanais; debendo aboar o importe de
2,53€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 6 meses.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes, sinalando que no caso de que exista
algunha modificación na prestación deste servizo, se comunique por adelantado e por
escrito ó Departamento Municipal de Servizos Sociais.
D.12) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª ANA MARIA VAZQUEZ GONZÁLEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Ana María Vázquez González con D.N.I. nº 76.557.132E con domicilio en Portocelo, 14 (27877 Portocelo) na que pide a súa inclusión no Servizo
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de Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de
enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
desfavorablemente a concesión do servizo; trala deliberación, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) Denegar o Servizo de Axuda no Fogar de Dª Ana María Vázquez González por non
alcanzar a puntuación requerida para ter dereito ó Servizo.
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) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR D. JOSÉ RAMÓN DIAZ RODRIGUEZ.
Vista solicitude formulada por D. José Ramón Díaz Rodríguez con D.N.I. nº 33.769.321-P
con domicilio en C/Camiño Real, 20 2º c (27870 Xove) na que pide a súa inclusión no
Servizo de Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación
de enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
favorablemente a concesión do servizo durante 2 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de D. José Ramón Díaz
Rodríguez como beneficiaria do mesmo, durante 2 horas semanais; debendo aboar o
importe de 2,53€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 6 meses.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes, sinalando que no caso de que exista
algunha modificación na prestación deste servizo, se comunique por adelantado e por
escrito ó Departamento Municipal de Servizos Sociais.
D.14) APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN DO PROGRAMA
“VACACIONS EN PAZ 2011”
Por Secretaría dáse conta do convenio de colaboración do programa Vacacións en Paz
2011 entre o Concello e a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda amosa-la súa
conformidade co convenio de referencia, que supón aportación de 890€ por cada menor,
na que se inclúe o gasto do billete de ida e volta, a póliza do seguro e os gastos de
acompañantes e de xestión, por parte do Concello de Xove para o financiamento do
programa do epigrafe, para 2 nenos/as.
D.15) SOLICITUDE DE REDUCCIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE D. BENIGNO LAGE BEN.
Vista solicitude formulada por D. Benigno Lage Ben, con domicilio en Vilachá, 22 (27877
Portocelo) na que solicita a redución de 4 horas do Servizo Municipal de Axuda no Fogar
que pasará a ser de 2 horas semanais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Reducir o número de horas da solicitante para que pasen a ser 2 horas semanais.
2º) A notificación ó interesado, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.16) SOLICITUDE DE REDUCCIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE Dª BENEDICTA CANOURA LOUZAO.
Vista solicitude formulada por Dª Benedicta Canoura Louzao, con domicilio en C/ Dr.
Baamonde Illade, 17 (27870 Xove) na que solicita a redución de 2 horas do Servizo
Municipal de Axuda no Fogar que pasará a ser de 4 horas semanais.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Reducir o número de horas da solicitante para que pasen a ser 4 horas semanais.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.17) SOLICITUDE DE REDUCCIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE Dª VICENTA RODRIGUEZ PIÑEIRO.
Vista solicitude formulada por Dª Vicenta Rodriguez Piñeiro con domicilio en Ceranzos,
29 (27877 Xuances) na que solicita a redución de 1 hora do Servizo Municipal de Axuda
no Fogar que pasará a ser de 2 horas semanais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Reducir o número de horas da solicitante para que pasen a ser 2 horas semanais.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.18) SOLICITUDE DE REDUCCIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE Dª ELENA GARCÍA RODRIGUEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Elena García Rodríguez, con domicilio en Gondar, 12
(27879 Monte) na que solicita a redución de 2 horas do Servizo Municipal de Axuda no
Fogar que pasará a ser de 2 horas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Reducir o número de horas da solicitante para que pasen a ser 2 horas semanais.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.19) SOLICITUDE DE D. MANUEL ANTONIO GARCIA MOREDA DE BAIXA
DE VADO PERMANENTE SITO EN ACCESO GRUPO ESCOLAR, 2 (XOVE).
Vista solicitude formulada por D. Manuel Antonio García Moreda con D.N.I. nº:
33.796.008 con domicilio en c/ Plaza Rosalía de Castro, 14 2º A (27780 Foz) que solicita a
baixa do vado permanente sito en Acceso Grupo Escolar, 2 (Xove), por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase :
1º) Conceder a baixa do vado permanente nº 6 sito en Acceso ó Grupo Escolar, 2 (Xove).
2º) A Notificación ó interesado ós efectos procedentes.
D.20)CAMBIOS DE TITULARIDADE NO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE
E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta das solicitudes de cambio de titularidade no subministro de auga
e recollida de lixo que se relacionan de seguido:
Nº referencia
Titular Actual
58500
Hermelino Lopez Louzao
141600
Mariano Fernández

Novo Titular
Ana María Lopez Louzao
Nuria Fernández Perez

Visto o informe favorable do Servizo de Augas do Concello, pola Xunta de Goberno Local
por unanimidade en votación ordinaria, acorda autorizar os cambios de titularidade
solicitados, sinalando que ditos cambios faranse efectivos no bimestre de actual.
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D.21) 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
Situación Contador
Promoción Residencial da Mariña, S.L C/ Camiño Real, 20 – 4º B ( Xove)
Juan Carlos Calvo Cobelo
Avda. Deputación, 56 – 3º C (Xove)
Juan Carlos Mourelos Regueiro
C/ Tomas Mariño Pardo, 1 – 4º F (Xove)
Comunidade
Edificio
Avda. Avda. Diputación, 56 ( Xove)
Diputación, 56
Felipe Hernandez Perez
Edificio Esteiro, 64 – 3º D (Rigueira)
D.22) ESCRITO DE Dª. MAGDALENA VAZQUEZ FERNÁNDEZ SOLICITANDO
A BAIXA NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Dª. Magadalena Vázquez Fernández con DNI nº:
33.764.095-A e con domicilio en Camiño Agramonte A, 9 ( 27870 Xove)no que solicita a
baixa no servizo de auga e recollida de lixo do Concello do recibo nº: 128100.
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 a interesada así como ó Servizo de Augas do Concello, os efectos de
baixa do devandito recibo.
D.23) ESCRITO DE PROMOCION RESIDENCIAL DA MARIÑA, S.L
SOLICITANDO A BAIXA NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Promocion Residencial da Mariña, S.L con CIF nº:
B-27342310 e con domicilio en Avda. Cantarrana, 8 bis ( 27850 Viveiro) no que solicita a
baixa no servizo de auga e recollida de lixo do Concello do recibo nº:104484.
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.24) ESCRITO DE PROMOCION RESIDENCIAL DA MARIÑA, S.L
SOLICITANDO A BAIXA NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Promocion Residencial da Mariña, S.L con CIF nº:
B-27342310 e con domicilio en Avda. Cantarrana, 8 bis ( 27850 Viveiro) no que solicita a
baixa no servizo de auga e recollida de lixo do Concello do recibo nº:104400.
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.25) SOLICITUDE DE Dª. JOSEFA DIAZ RUBIÑOS DE CONCESIÓN DE
ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA VIVENDA SITA EN BELTRAN, 6 - LAGO
Vista solicitude presentada por Dª. Josefa Díaz Rubiños, con D.N.I. nº: 76.548.397-G e
con domicilio en Beltran, 6 ( 27878 Lago), para entroncamento de auga para vivenda sita
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en Beltran, 6 - Lago, por parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto
informe do fontaneiro municipal no que sinala que: “ Sera necesario a construcción dunha
arqueta de chaves, a canalización de 100 metros de tubería de 25 en 10 Atm. U.A e
colocación dun contador por parte da solicitante nun lugar de acceso directo dende a vía
pública”, e valorase a obra a realizar de acordo co vixente Acordo Regulador do prezo
público pola prestación de servizos mediante persoal, maquinaria e outros medios
municipais, en 812,76€ co seguinte desglose:
1 Arqueta con tapa de 40x40 ......................................................................... 34,86€
1 Collarín de fundición .................................................................................. 28,08€
1 Mamelón de latón ......................................................................................... 2,61€
4 Mano obra 1 oficial e 2 peóns .................................................................. 124,00€
100 Metros canalización .............................................................................. 300,00€
1 Reducción de 1”-¾ latón ................................................................................ 1,30
1 reducción de ¾ a ½ latón .............................................................................. 5,06€
2 Terminales de 25 -3/4 .................................................................................. 7,82€
100 Metros de tubo de 25 en 10 Atm .......................................................... 170,52€
1 Llave de ¾ bola ............................................................................................ 5,55€
1 Llave de paso 1” ............................................................................................ 8,98€
Subtotal:................................................................................................... 688,78€
IVA 16%:................................................................................................ 123,98€
TOTAL ................................................................................................... 812,76€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por Dª. Josefa Díaz Rubiños para vivenda
sita en Beltran, 6 - Lago
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva
previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a oportuna
valoración polos servizos municipais que realizarán o entroncamento, debendo efectuar o
ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación.
D.26) SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE RECIBO DE AUGA DE D. BENIGNO
GARCÍA SANCHEZ.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. Benigno García Sanchez, con DNI 32.563.522-F
e con domicilio en Vilacha, 18 ( 27877 Portocelo) de solicitude de devolución de 32,40€
do recibo de auga, por un erro na revisión da lectura do contador sito en Vilacha, 18 –
Portocelo.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) A devolución da cantidade de 32,40€, en base ó informe do Encargado de Augas do
Concello.
2º) A notificación á solicitante, os efectos procedentes.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezaoito horas e quince minutos, polo Sr. AlcaldePresidente, remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como
Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

O SECRETARIO,

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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