ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 8 DE XULLO DE 2011.
Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Vocais:
D. José Manuel González Álvarez
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Secretario:
D. Luís Mª Fernández del Olmo
Intervención:
Dª Elena Santos Rey
Ausente:
Dª Ana María Abad López

Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as dez
horas do día oito de xullo de dous mil once, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. José Demetrio Salgueiro
Rapa e coa asistencia dos Sres. concelleiros á marxe
relacionados, do Secretario, D. Luís María Fernández del
Olmo, procedeuse a celebrar a sesión extraordinaria
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 8 de xuño de 2011.
Non habendo reclamacións, queda aprobada por unanimidade a acta de 8 de xuño de 2011.

B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
Neste punto non se adoptou ningún acordo.
C.) CONTAS E FACTURAS
C.1) INDEMNIZACIÓNS
POR
RAZÓN
DE
SERVIZO
DA
ALCALDÍA
CORRESPONDENTES Ó MES DE MARZO-ABRIL-MAIO E XUÑO DE 2011
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das indemnizacións
por razón de servizo da Alcaldía, correspondentes ó meses de marzo, abril, maio e xuño de 2011
por importe de 730,15 €.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola autónoma, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2011 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga a seguinte:
Nome da autónoma
Actividade
Enderezo
Rocío Rodríguez Fernández
Avda. Diputación, 33 3º Izda.Restaurante e Cafetería
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.2) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola autónoma, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2011 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga a seguinte:
Nome da autónoma
Actividade
Enderezo
Urb. Palmeiro, 46 1º B
Beatriz García Vérez
Peluquería
27879 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11de xaneiro de 2007.
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3º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.3) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola autónoma, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2011 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga a seguinte:
Nome da autónoma
Actividade
Enderezo
Urb. Palmeiro, 35 5º A
Marta María Cazón Nieto
Panadería
(27879 Rigueira)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.4) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2011 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga a seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Manuel Vilar Otero
Seguros
Acc. Grupo Escolar, 2 2º D 27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.5) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola autónoma, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2011 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga a seguinte:
Nome da autónoma
Actividade
Enderezo
Portocelo, 14 1º
Goretti Fernández Sánchez Comercio-alimentación
27877 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación a autónoma, os efectos oportunos.
D.6) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónoma, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2011 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga a seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Urb. Palmeiro, 35 5º A
Silvia Aguirre Rodríguez
Panadería
27879 Rigueira
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación a autónoma, os efectos oportunos.
D.7) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónoma, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
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1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2011 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga a seguinte:
Nome da autónoma
Actividade
Enderezo
Avda.Diputación, 56 1º D
Carolina Galdo Piñón
Comercio-alimentación
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación a autónoma, os efectos oportunos.
D.8) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónoma, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2011 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2008 a seguinte:
Nome da autónoma
Actividade
Enderezo
Goretti Fernández Sánchez Comercio-alimentación
Portocelo, 14 1º 27877 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación a autónoma, os efectos oportunos.
D.9) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónoma, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2011 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga a seguinte:
Nome da autónoma
Actividade
Enderezo
Explotación agraria-comercio
Veiga, 32 (27879
Mª Teresa Valle Quelle
gando
Rigueira)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación a autónoma, os efectos oportunos.
D.10) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2011 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga a seguinte:
Nome da autónoma
Actividade
Enderezo
María Iria González Veira Admón. e Xestión empresas Avda. Diputación, 89 27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación a autónoma, os efectos oportunos.
D.11) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Mesón “A Roda” S.L.
Mª Luísa García Pardo
Xan-Dec 2010
1.202,00€
Avda. Diputación, 65
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27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.12) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Períodos

Contía

Nilo López Martinez
Maio(12d)+xun
Avda. Deputación, 26
Liliana Gonçalves Reis
556,22 €
-dec 2010
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.13) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Período
Contía
subvencionada
Mª Josefa Soto García
Eugenia Victoria
Avda. Diputación, 26
2010
1.164,49€
Casabella Fernández
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.14) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010-2011 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Arias y Casabella S.L.
Xan-dec 2010 +xan
Capilla S/N
José Ramón López Pena
977,17€
2011
27850 Magazos-Viveiro
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.15) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
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Eptisa Servizos de Ingeniería S.L.
Adrián Vázquez
AgostoRonda Xosé Castiñeira, 17 Entr. B
250,83€
Fernández
Decembro 2010
27002 Lugo)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.16) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Mª Pilar López
Villarquide
Maral S.C.
Rúa Dr. Baamonde Illade 14
Feb-Dec 2010
1.613,32€
(27870 Xove)
Pamela González López
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.17) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Construcciones y Canalizaciones Benjamin Rodríguez
José Saa S.A.
Míguez
Xan-Dec
1.204,00€
C/ Alvaro Cunqueiro, 1 Entr.
2010
Apdo. 73
José Ramón Ferreira Antón
27880 Foz
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.18) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Xaneiro-decembro
Teodoro Moreda S.L.U. Mª Isabel Pérez Gradaille 2010
Rúa dos Asteleiros, 7
1.703,11€
Xaneiro-Xullo
27780 Foz
Ramiro José Cociña Orol
2010
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
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D.19) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Rilo Maquinaria S.L.
Ariazne Cortiñas
Xaneiro-Outubro
Pol. Industrial Camba Pº 5
1.001,67 €
Míguez
2010
27877 Xuances
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.20) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Traseira Vilar S.L.P.
(Clínica Dental)
Laura Vielba Cao
Xan-dec 2010
1.202,00€
C/ Villalba, 2
27002 Lugo
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.21) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Pardiñas Arquitectura & Verónica Mª Rodríguez
Xan-Dec 2010
1.202,00 €
Constr.
Díaz
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.22) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Fidel Electricidad S.L.
R/ Asturias, 6
Ana María Mariño Franco 2009 – 2010
1.322,71€
27890 San Cibrao-Cervo
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
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D.23) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Luis Antonio Méndez
Aluminios Cruz da Venta Casabella
Xaneiro-Dec
A Venta, 1
1.804,00€
2010
27890 Lieiro-Cervo
Mario Leitao Salgueiro
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.24) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Belén Vale López
Asesoría Fiscal e contable
Sandra Louzao
Decembro 2010
53,42 €
Avda. Ferrol, 1 Entreplanta E
Salgueiro
(16 d.)
27837 Viveiro
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.25) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Francisco Emilio Balseiro
Alvarez
Santiago Javier
Xaneiro-decembro
902,00€
c/Melitón Cortiñas, 12 1º
Rivas Rego
2010
27837 Viveiro
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.26) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
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Maderas Díaz Ramos C.B.
Adrián Cociña
Lg Donas, 2
2010-2011
308,36 €
González
27888Trasbar-Cervo
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.27) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
A Medela C.B.
Yolanda Bermúdez
C/Tomás Mariño Pardo, baixo
Mar-Dec 2010
499,99€
Alonso
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.28) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Óscar Rodríguez Joyeros S.L.
Xaneiro-decembro
Avda. Cervantes, 5-7
Gema Pozo Bellón
1.202,00€
2010
27850 Viveiro
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.29) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.-LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Mariñasec Galicia S.L.
C/Tomás Mariño Pardo, Local 7 Antonia Alonso Meitin Xuñ-Dec 2010
634,39€
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.30) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Períodos

Contía
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MARIÑALIM S.L.
Xul-DecembroA Parrella, 11 2º D
María del Mar Paleo Martínez
433,46 €
2010
27850 Covas Viveiro
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.31) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
PASSCO BLANCO
Feb-dec 2010
VILLAR JOSE SAA Ana Belén Corral Mera
UTE
Abril-oct 2010
1.508,29€
C/ Alvaro Cunqueiro, Daniel Meitín Penabad
1 (27880 Foz)
Jordi Meitín Serantes
Xuñ-dec 2010
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.32) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
INSUIÑA S.L.
Xan-Dic 2010
16.735,89€
Praia de Lago, SN Alejandro Pardo Novoa
27878 Lago-Xove
Angel Rodríguez Otero
Antonio Mazana García
Benigno Montero Lage
Bruno Albo Ocampo
Dolores Vilar Fernández
Federico Montero Rivera
Felipe Fernández López
Filipe Manuel Ribeiro
Carbalho
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Francisco José Sánchez
Villarquide
Hector Santos Louzao
Ildefonso Castro González
Iván Sánchez Basanta
Jorge Fernández López
José Angel Nieto Pena
José Manuel Franco
Bermúdez
José Ramón Paleo Otero
Magín Rodriguez Campo
Miguel López Domínguez
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.33) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A MULTIRENT XOVE S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Multirent Xove
S.L.

Polígono Camba, 19
27877 Xove

Sofía Duarte Fernández

San Vicente, 10
(27879 Rigueira)

2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.34) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A MADERAS BELLAS S.L.U.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Maderas Bellas
S.L.U.

Abelleira, 2
27867 Galdo-Viveiro

José Antonio Cociña
Castro

Loureiros, 55
(27877 Xuances)

2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.35) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A TRASEIRA VILAR S.L.P..
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Traseira Vilar
S.L.P.
R/ Villalba, 2
Urb. Palmeiro, 59 4º B
Laura Vielba Cao
Clínica Dental
27002 LUGO
27879 Rigueira
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.36) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A EPTISA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Ronda Xosé Castiñeira,
Eptisa Servicios de
Gondar, 5
17 Entresuelo B, (27002 Adrián Vázquez
Ingeniería S.L.
(27879 Monte)
Lugo)
Fernández
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2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.37) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A SPRIL NORTE S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación, 26
Benito Blanco Rajoy, 7 1,9 Jesús José Álvarez
Spril Norte S.L.
2º I
(15006 A Coruña)
Cociña
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.38) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A MAPAN GALDO S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación, 12
R/ Suasbarras, 16 .- 27850 Mónica López
Mapán Galdo S.L.
2º C
Covas Viveiro
Sanjurjo
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
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D.39) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A DOLORES HERMIDA PERNAS.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación, 34
Avda. Arcadio
Mª Begoña Quelle
Dolores Hermida Pernas Pardiñas, 77 baixo
2º A
Barro
27880 Burela
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.40) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A TEODORO MOREDA S.L.U.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Teodoro Moreda Rua dos Asteleiros, 7
Mª Isabel Pérez
Lavandeiras, 22
S.L.U.
27780 Foz
Gradaille
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.41) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A TIENDAS CONEXION S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Tiendas Conexión R/ Melitón Cortiñas, 8
Pena, 9
Mónica Ouro Ramos
S.L.
27850 Viveiro
27877 Xuances
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2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.42) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A Mª JOSEFA SOTO GARCIA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación,
Rúa Dr. Baamonde
Eugenia Victoria
Mª Josefa Soto García 26
Illade, 22 P01
Casabella Fernández
27870 Xove
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.43) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A FIDEL ELECTRICIDAD S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
R/ Asturias, 6
Avda. Diputación, 12
Ana Mª Mariño
Fidel Electricidad S.L. (27890 San Ciprian
3º B
Franco
–Cervo)
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
14

D.44) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN NILO LOPEZ MARTINEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Nilo López
Avda. Diputación, 26
Liliana Gonçalves
Pumariño, 6
Martinez
27870 Xove
Reis
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro 0deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido
ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.45) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A MESÓN A RODA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación, 65
Avda. Diputación, 34
Mesón A Roda
Mª Luisa García Pardo
27870 Xove
1ªD (27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.46) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A ARIAS Y CASABELLA S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Lugar Capilla S/N
José Ramón López Acc. Grupo Escolar,
Arias y Casabella S.L.
27850 Viveiro
Pena
13 1º D (27870 Xove)
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2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.47) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A MARAL S.C.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo

Maral S.C.

C/ Dr. Baamonde Illade,
14 (27870 Xove)

Mª Pilar López
Villarquide

Camba, 29
(27877 Xuances)

Pamela González
López

Avda. Diputación, 13
1º F (27870 Xove)

2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.48) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES JOSÉ SAA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Benjamín Rodríguez Avda. Diputación, 67
Construcciones y c/ Alvaro Cunqueiro, 1
Míguez
4º B (27870 Xove)
Canalizaciones
Entr. Apartado 73
José Ramón Ferreira Avda. Diputación, 67
José Saa S.A.
27780 Foz
Antón
2º D (27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
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PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.49) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A PARDIÑAS ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Pardiñas
A Seara, 9 nave 3
Verónica María
Camiño Real, 36 4º I
Arquitectura &
27773 Alfoz
Rodríguez Díaz
27870 Xove
Constr.
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.50) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A ALROGAL S.A.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Pol. Indus. Cuiña San José Martinez Baltar
Barxa, 13 27878 Lago
Alrogal S.A.
Ciprian 27890 Cervo Rosario Balseiro López Ceranzos, 20 27877Xuances
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.51) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A PELUQUERÍA EUGENIA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Peluquería
C/Tomás Mariño Pardo, 1
Pamela Ferreira
Lamaboa, 15
Eugenia
27870 Xove
López
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.52) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A MARIÑASEC GALICIA S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
C/Tomás Mariño Pardo,
Antonia Alonso Tuimil, 13 P01
MariñaSec Galicia S.L
local 7 (27870 Xove)
Meitin
27877 Xuances
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.53) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A MARIÑALIM S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
María del Mar Paleo
Acc. Apeadero, 20 3º
A Parrella, 11 2º D
Martinez
A 27870 Xove
MariñaLim S.L.
27850 Covas Viveiro
Aldea de Abaixo, 14
Manuela Cociña Quelle
27878 Morás
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
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3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.54) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A “A MEDELA C.B.”
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
C/Tomás Mariño Pardo, Yolanda Bermúdez
c/Tuimil, 13
A Medela C.B.
baixo (27870 Xove)
Alonso
27877 Xuances
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.55) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A MADERAS DIAZ RAMOS C.B.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Maderas Díaz
Lg. Donas, 2
Adrián Cociña
Loureiros, 55
Ramos C.B.
27888 Trasbar Cervo
González
27877 Xuances
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os Tc1 e Tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.56) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A BELEN VALE LÓPEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. de Ferrol, 1
Pereiraboa, 52
Belén Vale López
Entreplanta E
Sandra Louzao Salgueiro
27877 Xuances
(27837 Viveiro)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.57) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A OSCAR RODRIGUEZ JOYEROS S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Urb. Palmeiro, 39 3º A
Oscar Rodríguez Avda. de Cervantes, 5-7
Gema Pozo Bellón
27850 Viveiro
27879 Rigueira
Joyeros S.L.
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.58) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A PASSCO BLANCO VILLAR JOSE SAA UTE.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
PASSCO BLANCO C/ Alvaro Cunqueiro,
Urb. Palmeiro, 59 2º
Ana Belén Corral
VILLAR JOSE SAA 1
A
Mera
UTE
27780 Foz
27879 Rigueira
San Cristobo, 7
Jordi Meitin Serantes
27877 Portocelo
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Jesús Rodríguez
Vilariño, 1
López
27879 Monte
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.59) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A INSUIÑA S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador
Enderezo
Praia de Lago,
San Vicente, 9
INSUIÑA S.L.
Ivan Sánchez Basanta
S/N
27879 Rigueira
27878 Lago
Cabandela, 34
Miguel López Dominguez
27878 Sumoas
C/ Acc.Apeadero, 35
Alejandro Pardo Novoa
2º B (27870 Xove)
Vilachá, 22
Federico Montero Rivera
27877 Portocelo
Avda. Diputación, 31
Hector Santos Louzao
2º I 27870 Xove
Barxa, 22
Angel Rodriguez Otero
27878 Lago
Penasagudas, 11
Felipe Fernández López
27879 Monte
Penasagudas, 11
Jorge Fernández López
27879 Monte
Aldea de Arriba, 20
Antonio Mazana García
27878 Morás
Avda. Diputación, 13
Ildefonso Castro González
3º B
27870 Xove
Torre, 1
José Manuel Franco Bermúdez
27878 Sumoas
Poceiras, 12 P01
Mª Concepción Quelle Abad
27878 Sumoas
Vila, 1
Mª Isabel Rodríguez Míguez
27879 Rigueira
Tomas Mariño Pardo,
José Ramón Paleo Otero
3 1º C
27870 Xove
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Filipe Manuel Ribeiro Carbalho
Bruno Albo Ocampo
Francisco José Sánchez
Villarquide
José Angel Nieto Pena
Dolores Vilar Fernández

Chozos, 2 P01 G
27870 Xove
Acc. Campo de
Futbol, 22 p01
27870 Xove
Camposusao, 41
27877 Xuances
San Vicente, 2
27879 Rigueira
San Cristobo, 23
27877 Portocelo

Benigno Montero Lage
DENEGADA por no figurar empadroado.
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.60) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A ALUMINIOS CRUZ DA VENTA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2011 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2010 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Luís Antonio Méndez Avda. Diputación, 12 4º C
Casabella
(27870 Xove)
Aluminios Cruz A Venta, 1 27890
Acc. Grupo Escolar, 7 2º
Mario Leitao Salgueiro
da Venta
Lieiro.San Cibrao
I.- 27870 Xove
Portocelo, 38
Cristina Meitín Rouco
27877 Portocelo
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de 11
de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2012 a partir del 31 de decembro
de 2011.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal acollido ó
PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e acreditarase copia da
mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta entidade para a
percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.61) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA A
EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2009-2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Inst. Elect.
Juan José Martinez Pérez
Fotovoltaicas e Out 2009 – Sept 2010
1.202,00€
Monte, 2 (27879 Monte)
Xerais
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.62) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA A
EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010-2011 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Manuel Vilar Otero
Seguros
Acceso Grupo Escolar, 2 2º D
Nov 2010 – Maio 2011
701,17€
(27870 Xove)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.63) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA A
EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2011 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome da autónoma
Actividade
Períodos
Contía
Rocío Rodríguez Fernández
Restaurante e
Avda. Diputación, 33 3º Izda.
Cafetería
Xaneiro-maio 2011
625,83€
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.64) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA A
EMPRESARIA AUTÓNOMA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2010 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome da autónoma
Actividade
Períodos
Contía
Explotación Agraria.
Maio a
Mª Teresa Valle Quelle
Comercio de gando
decembro de
1.000,00€
Veiga, 32 (27879 Rigueira)
2010
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.65) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A D. FRANCISCO MENDAÑA PARDO COMO AUTÓNOMO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D. Francisco
Mendaña Pardo, con D.N.I. nº 33.305.233-Z con domicilio en San Vicente, 6 (27879 Xove) para a
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súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego do ano 2011, por unanimidade en votación
ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2011, e de conformidade
coas bases que o regulan para o empresario autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
San Vicente, 6
Francisco Mendaña Pardo
Silvicultura
(27879 Rigueira)
2º) A subvención que se concede estase a rexer polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio 2012 a partir do 31 de
decembro de 2011.
3º) Recórdase á solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no Anexo B
“ Plan de Emprego Municipal – Autoemprego” das Bases Reguladoras que establece no seu punto
oitavo que “despois da notificación do acordo de concesión de axuda, a persoa autónoma,
presentará no Concello unha copia da alta na Seguridade Social que non poderá ser máis de dous
meses posterior á data de solicitude desta subvención”.
Así mesmo, “os abonos das axudas efectuaranse con carácter xeral, transcorridos seis meses dende
a data de alta. Para o libramento da axuda correspondente a persoa interesada aportará copia dos
recibos de pago das cotas mensuais da Seguridade Social de todos os meses dos que solicita cobro.
O período mínimo de alta na Seguridade Social será de seis meses”
4º) A notificación ó interesado, para os efectos oportunos.
D.66) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2011 DE
SUBVENCIÓN A D. NILO ABAD LOPEZ COMO AUTÓNOMO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D. Nilo Abad
López con D.N.I. nº 77.596.667-A con domicilio en 77.596.667-A para a súa inclusión como
autónoma no Plan de Emprego do ano 2011, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2011, e de conformidade
coas bases que o regulan para o empresario autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
Avda. Diputación, 29
Deseño e fabricación de
Nilo Abad López
27870 Xove
maquinaria agrícola
2º) A subvención que se concede estase a rexer polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio 2012 a partir do 31 de
decembro de 2011.
3º) Recórdase á solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no Anexo B
“ Plan de Emprego Municipal – Autoemprego” das Bases Reguladoras que establece no seu punto
oitavo que “despois da notificación do acordo de concesión de axuda, a persoa autónoma,
presentará no Concello unha copia da alta na Seguridade Social que non poderá ser máis de dous
meses posterior á data de solicitude desta subvención”.
Así mesmo, “os abonos das axudas efectuaranse con carácter xeral, transcorridos seis meses dende
a data de alta. Para o libramento da axuda correspondente a persoa interesada aportará copia dos
recibos de pago das cotas mensuais da Seguridade Social de todos os meses dos que solicita cobro.
O período mínimo de alta na Seguridade Social será de seis meses”
4º) A notificación ó interesado, para os efectos oportunos.
D.67) DENEGACION DA SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DE AXUDA A AUTONOMA
DE GORETTI FERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
Vista solicitude de Goretti Fernández Sánchez, con domicilio en Portocelo, 14 1º (27870
Portocelo) de libramiento de axuda a autónoma para comercio de alimentación.
Visto asimesmo o informe do Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local que sinala a
non procedencia do libramento solicitado por ser incompatible coa bonificación de cuotas da
Seguridade Social.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a solicitude de libramento de axuda a autónoma solicitada, sinalando que cando
remate o período bonificado pola Seguridade Social, poderá ter dereito a esta axuda.
2º) A notificación á interesada, os efectos procedentes.
D.68) DENEGACIÓN DA SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DE AXUDA Á EMPRESA
SPRIL NORTE S.L.
Vista solicitude de SPRIL Norte S.L, con domicilio en c/Benito Blanco Rajoy, 7 1,9 (15006 A
Coruña) de libramento de axuda a autónomo para servizo de prevención.
Visto asimesmo o informe do Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local que sinala a
non procedencia do libramento solicitado por ser incompatible coa bonificación de cuotas da
Seguridade Social.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a solicitude de libramento de axuda a autónomo solicitada, sinalando que cando
remate o período bonificado pola Seguridade Social, poderá ter dereito a esta axuda.
2º) A notificación ó interesado, os efectos procedentes.
D.69) SOLICITUDE DE WALERICO GARCIA GÓMEZ, PARA RECALCULO DE
LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION.
Visto escrito de Walerico García Gómez, con domicilio en C/Esteban Palacios, 17 4º B (28043
Madrid), no que solicita o recalculo da liquidación da licenza de primeira ocupación da vivenda
sita en Prada-Xuances (polígono 14 parcela 159) por haber unha baixa entre o proxecto inicial e o
proxecto de execución da devandita obra.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal, sinalando que efectivamente o proxecto de
execución inicial era de 109.812,09€ pero o proxecto de execución definitivo é de 92.608,84€,
polo que o cálculo da liquidación desta licenza de primeira ocupación debería efectuarse sobre
esta liquidación final, correspondendo 463,04€ en vez dos 549,06€ practicados, polo que
corresponde a devolución de 86,02 €.
Pola Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria acorda:
1º) A devolución de 86,02€ ó solicitante.
2º) A notificación ó interesado os efectos oportunos.
D.70) 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 D.N.I. nº J2736282, con domicilio en Ferrol, 1 (27879 Rigueira) por
morte de unha xata de 1 ano de idade, por importe de 400,00€.

D.71) 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 unha vaca de 12 anos de idade, por importe de 200,00€.
D.72) 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:
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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 ó nacer, por importe de 120,00€.

-

D.73) 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 un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.74) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ CUADRADO OTERO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A D. José Cuadrado Otero con D.N.I. nº 77.591.674-R , con domicilio en Penasagudas, 12
(27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.75) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ISABEL FRA PEDRE.
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 Isabel Fra Pedre con D.N.I. nº 76.564.066-X, con domicilio en C/Acceso ó Cuartel, 7
(2780 Xove) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.76) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA CARMEN SANCHEZ LABAYÉN .
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 Carmen Sánchez Labayén con D.N.I. nº 76.545.519-R, con domicilio en San
Cristobo, 22 (27877 Portocelo) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.

D.77) AXUDA DE GANDERÍA A D. RAMÓN GALDO OTERO.
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 Galdo Otero con D.N.I. nº 33.706.203-W, con domicilio en Vilela, 1 (27879
Rigueira) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.78) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MANUELA 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 Dª Manuela Eijo Balseiro con D.N.I. nº 33.836.075-Q, con domicilio en c/Avda.
Diputación, 18 2º C (27870 Xove) por morte de un xato por importe de 200,00€.
D.79) 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 vaca por ataque de lobo, por importe de 300,00€.
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D.80) 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 un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.81) AXUDA DE GANDERÍA A Dª YOLANDA LÓPEZ 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 Dª Yolanda López López con D.N.I. nº 33.994.312-J, con domicilio en c/Acceso Apeadero,
18 3ºD (27870 Xove) por morte de un xato de 7 días de idade, por importe de 120,00€.
D.82) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GÓMEZ GÓMEZ .
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 Sara Gómez Gómez con D.N.I. nº 76.563.736-W, con domicilio en Cabo, 8 (27878
Sumoas) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.83) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GÓMEZ GÓMEZ .
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 Sara Gómez Gómez con D.N.I. nº 76.563.736-W, con domicilio en Cabo, 8 (27878
Sumoas) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.84) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA SOL FERNÁNDEZ LAMELAS .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª María Sol Fernández Lamelas con D.N.I. nº 76.545.687-P , con domicilio en Ceranzos,
26 (27877 Xuances) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.85) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA SOL FERNÁNDEZ LAMELAS .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª María Sol Fernández Lamelas con D.N.I. nº 76.545.687-P , con domicilio en Ceranzos,
26 (27877 Xuances) por morte de un xato de case 4 meses de idade, por importe de 200,00€.
D.86) AXUDA DE GANDERÍA A D. BENIGNO MÍGUEZ 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. Benigno Míguez López con D.N.I. nº 33.706.185-F, con domicilio en Vila, 7 (27879
Rigueira) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.87) ESCRITO DA ASOCIACIÓN EQUINA A MEDELA, SOLICITANDO
LIBRAMENTO DO PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN, CONCEDIDO
PARA FEIRA DO CABALO-2011.
Vista solicitude da Asociación Equina “A Medela”con domicilio en Cabo, 8 (27878 Sumoas) os
efectos de xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente de percibir da
subvención concedida por importe de 3000€ na Xunta de Goberno Local de 9 de maio de 2011.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
3.212,51€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 900€.
D.88) SOLICITUDE DO CLUB DE TENIS PALMEIRO, DE AXUDA ECONÓMICA
PARA ACTIVIDADE DEPORTIVA.
Visto o escrito de D. Marcelo Gradaille Chao, como Presidente do Club de Tenis Palmeiro, con
domicilio a efectos de notificación en c/Tomás Mariño Pardo, 1 portal 1 4º G (27870 Xove) no
que solicita unha subvención para o financiamento de actividades deportivas.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal, a proposta axústase ó establecido no artigo
22.2.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e debe acomodarse ás
esixencias do capítulo I do Título V das Bases de Execución do Orzamento para 2.011
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida 341.489 do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 1.000€ para o
financiamento de actividades deportivas relacionadas co tenis.
Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos
para a mesma finalidade, procedentes doutras Administracións ou entes Públicos ou privados, se
ben en ningún caso o importe dos fondos obtidos poderá superar o coste da actividade
subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 700€ correspondente ó 70% da
subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou superior a
1.000€ procédese ó libramento do 30% pendente de percepción
4º.- Consonte ó establecido na Base 41 das de execución do Orzamento, para a xustificación da
axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:
□ Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou solicitaron para a actividade
subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións públicas. Poderá
utilizarse o modelo facilitado polo Concello.
□ Certificado ou declaración responsable do solicitante ou representante legal da entidade
acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello e coa Seguridade
Social se fose o caso.
□ Estado ou balance de gastos e ingresos asinado polo Presidente así como polo Secretario
da entidade relativo á actividade e período subvencionado.
□ Unha Memoria da actividade realizada ou no seu caso, exemplar da documentación e
propaganda escrita e gráfica relativa á mesma e na que se anuncie a colaboración
municipal.
□ Orixinais ou copias cotexadas das facturas ou documentos acreditativos do gasto realizado
que deberán cumpri-los seguintes requisitos:
□ O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.
□ Expresar con detalle os bens e servizos adquiridos.
□ Debe figurar claramente o nome ou razón social e NIF da empresa que emite a factura.
5º.- A xustificación da subvención deberá presentarse, en todo caso, antes da finalización do
exercicio orzamentario correspondente, e no caso de subvencións concedidas dentro do último
trimestre do exercicio, antes do 31 de xaneiro do exercicio seguinte.
D.89) SOLICITUDE DA S. D. XOVE FUTBOL SALA DE AXUDA ECONÓMICA PARA
LIGA AUTONOMICA NORTE DE GALICIA.
Visto o escrito de D. Antonio Rey como Presidente da S. D. Xove Fútbol-Sala con domicilio a
efectos de notificación en Avda. Diputación, 88 (27870 Xove) no que solicita unha subvención
para o financiamento da liga autonómica norte de Galicia.
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Segundo consta no informe da Interventora Municipal, a proposta axústase ó establecido no artigo
22.2.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e debe acomodarse ás
esixencias do capítulo I do Título V das Bases de Execución do Orzamento para 2.011
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida 341.489 do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 4.500€ para o
financiamento das actividades de competición de fútbol-sala.
Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos
para a mesma finalidade, procedentes doutras Administracións ou entes Públicos ou privados, se
ben en ningún caso o importe dos fondos obtidos poderá superar o coste da actividade
subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 3.150 € correspondente ó 70% da
subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou superior a
4.500€ procédese ó libramento do 30% pendente de percepción
4º.- Consonte ó establecido na Base 41 das de execución do Orzamento, para a xustificación da
axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:
□ Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou solicitaron para a actividade
subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións públicas. Poderá
utilizarse o modelo facilitado polo Concello.
□ Certificado ou declaración responsable do solicitante ou representante legal da entidade
acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello e coa Seguridade
Social se fose o caso.
□ Estado ou balance de gastos e ingresos asinado polo Presidente así como polo Secretario
da entidade relativo á actividade e período subvencionado.
□ Unha Memoria da actividade realizada ou no seu caso, exemplar da documentación e
propaganda escrita e gráfica relativa á mesma e na que se anuncie a colaboración
municipal.
□ Orixinais ou copias cotexadas das facturas ou documentos acreditativos do gasto realizado
que deberán cumpri-los seguintes requisitos:
□ O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.
□ Expresar con detalle os bens e servizos adquiridos.
□ Debe figurar claramente o nome ou razón social e NIF da empresa que emite a factura.
5º.- A xustificación da subvención deberá presentarse, en todo caso, antes da finalización do
exercicio orzamentario correspondente, e no caso de subvencións concedidas dentro do último
trimestre do exercicio, antes do 31 de xaneiro do exercicio seguinte.
D.90) SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN CULTURAL-DEPORTIVA “XOVE” DE AXUDA
ECONÓMICA PARA ESCOLAS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Visto o escrito de D. José Manuel Blanco González, como Presidente da Asociación Cultural e
Deportiva “Xove” con domicilio a efectos de notificación en Dr. Baamonde Illade, 22 (27870
Xove) no que solicita unha subvención para o financiamento de escolas deportivas e fomento do
deporte base durante o ano 2011.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal, a proposta axústase ó establecido no artigo
22.2.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e debe acomodarse ás
esixencias do capítulo I do Título V das Bases de Execución do Orzamento para 2.011.
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida 334.489 do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 18.000 € para o
financiamento de escolas deportivas e fomento do deporte base.
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Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos
para a mesma finalidade, procedentes doutras Administracións ou entes Públicos ou privados, se
ben en ningún caso o importe dos fondos obtidos poderá superar o coste da actividade
subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 12.600 € correspondente ó 70% da
subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou superior a
18.000€ procédese ó libramento do 30% pendente de percepción
4º.- Consonte ó establecido na Base 41 das de execución do Orzamento, para a xustificación da
axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:
□ Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou solicitaron para a actividade
subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións públicas. Poderá
utilizarse o modelo facilitado polo Concello.
□ Certificado ou declaración responsable do solicitante ou representante legal da entidade
acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello e coa Seguridade
Social se fose o caso.
□ Estado ou balance de gastos e ingresos asinado polo Presidente así como polo Secretario
da entidade relativo á actividade e período subvencionado.
□ Unha Memoria da actividade realizada ou no seu caso, exemplar da documentación e
propaganda escrita e gráfica relativa á mesma e na que se anuncie a colaboración
municipal.
□ Orixinais ou copias cotexadas das facturas ou documentos acreditativos do gasto realizado
que deberán cumpri-los seguintes requisitos:
□ O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.
□ Expresar con detalle os bens e servizos adquiridos.
□ Debe figurar claramente o nome ou razón social e NIF da empresa que emite a factura.
5º.- A xustificación da subvención deberá presentarse, en todo caso, antes da finalización do
exercicio orzamentario correspondente, e no caso de subvencións concedidas dentro do último
trimestre do exercicio, antes do 31 de xaneiro do exercicio seguinte.
D.91) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª FELISA FERNÁNDEZ OTERO.
Vista solicitude formulada por Dª Felisa Fernández Otero con D.N.I. nº 33.763.823-F con
domicilio en Avda. Diputación, 84 2º (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 Felisa Fernández Otero como
beneficiaria do mesmo, durante 2 horas semanais; debendo aboar o importe de 2,60€/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.92) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Mª INES OTERO MARTINEZ.
Vista solicitude formulada por Dª María Inés Otero Martinez con D.N.I. nº 33.763.928-C con
domicilio en Vila, 6 (27879 Rigueira) na que pide a súa inclusión no Servizo de Axuda no Fogar,
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constando no expediente segundo o informe social a situación de enfermidade e a súa repercusión,
e descríbese a situación familiar, informándose favorablemente a concesión do servizo durante 4
horas semanais; trala deliberación, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª María Inés Otero Martinez como
beneficiaria do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de 2,60 €/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.93) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR D. CÁNDIDO EIJO RAPA.
Vista solicitude formulada por D. Cándido Eijo Rapa con D.N.I. nº 33.706.207-Y con domicilio
en Villalpol, 5 (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 4
horas semanais; trala deliberación, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de D. Cándido Eijo Rapa como
beneficiario do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de 2,60€/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.94) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Mª LUZ DOMINGUEZ ROUCO.
Vista solicitude formulada por Dª Mª Luz Domínguez Rouco con D.N.I. nº 33.763.687-D con
domicilio en Aldea de Abaixo, 1 (27878 Morás) 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 Dª Mª Luz Dominguez Rouco como
beneficiaria do mesmo, durante 2 horas semanais; debendo aboar o importe de 2,60€/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.

31

D.95) ACORDO RELATIVO Á CONCESION BECAS E AXUDAS O ESTUDIO,
CORRESPONDENTES O CURSO 2010-20011. (AXUDAS DE TRANSPORTE E
COMEDOR)
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local do informe emitido pola Traballadora Social
relativo as solicitudes formuladas en relación a becas e axudas ó estudo, nos apartados 5 e 6 da
convocatoria,que fan referencia ás axudas para transporte e comedor.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase a aprobación das
concesións e denegacións de axudas que se reseñan de seguido, condicionado o libramento das
mesmas a que se atope ó corrente das súas obrigas tributarias con esta Entidade, sen o cal
non se poderá efectuar este libramento.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOME
Isaac Riveiro Cociña
Javier García Pardo
Mª Teresa Paleo Riveira
Mª Begoña Eijo Cociña
Mª José Ben Fernández
David Bermúdez Ramudo
Mª Gema Salgueiro Maseda
Cristina Redondo Cueto
Vanessa Polo Casariego
Mª Carmen Fernández Mariño
Benedicta Otero González

12 Francisco J. Chico Fernández

TIPO
Axuda para comedor
Axuda para comedor
Axuda para transporte
Axuda para transporte
Axuda para transporte
Axuda para transporte
Axuda compra material escolar
Axuda para comedor
Axuda para comedor
Axuda para comedor
Axuda para transporte
Axuda para transporte

IMPORTE
240€
300€
300€
300€
300€
300€
300€
540€
540€
540€
300€
DENEGADA por
abandono dos estudios

D.96) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO SOCIAL DE
MONTE DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE
CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Pérez Pedre con D.N.I. nº 33.857.175-W, con domicilio en
Penasagudas, 1 (27879 Monte) na que manifesta que transcorridos seis meses de exercicio da
actividade ( dende o 23/10/2010 o 22/04/2011), 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.
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D.97) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN Ó CENTRO SOCIAL DE
SUMOAS DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO SERVIZO
DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª Josefa Meitin Insua con D.N.I. nº 76.557.108-K, con domicilio
en Poceiras, 3 (27878 Sumoas) na que manifesta que transcorridos seis meses de exercicio da
actividade (01/10/2010 ó 31/03/2011), iniciada a partir del 2-10-1997, produciuse unha perda ou
déficit no mesmo segundo xustifica, polo que de conformidade coas bases da contratación da
explotación do servizo de café-bar no Centro Social epigrafiado, solicita o libramento da
subvención prevista ó efecto.
Pola Xunta de Goberno Local, previa deliberación, de conformidade co acordo de 4 de febreiro de
1999, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por importe de 2.975,00€,
e visto que transcorreron seis meses da actividade, por unanimidade en votación ordinaria
acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.487,50€ correspondentes ó 50% do importe
máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de 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.98) SOLICITUDE DE REDUCCIÓN DE XORNADA DO SERVIZO MUNICIPAL DE
AXUDA NO FOGAR DE ROSA MAR GUERREIRO MARTINEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Rosa Mar Guerreiro Martinez, con DNI 32.609.729-F con
domicilio en Agramonte C, 6 ( 27870 Xove) na que solicita a redución de 4 horas do Servizo
Municipal de Axuda no Fogar que pasará a ser de 6 horas semanais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Reducir o número de horas da solicitante para que pasen a ser 6 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.99) ACORDO DE DEVOLUCIÓN DO AVAL CONSTITUÍDO POR CORUÑESA DE
AHORRO ENERGETICO PARA AS OBRAS DE CENTRALIZACIÓN, XESTIÓN E
REDUCION DO GASTO ENERXÉTICO NA AVDA. DIPUTACIÓN-XOVE.
Visto informe favorable do Arquitecto Técnico Municipal en relación á petición de devolución de
aval con nº 37.647 constituído por Coruñesa de Ahorro Energético S.L.U. por importe de
7.951,65€, para responder da participación na licitación epigrafiada.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acorda:
1º)A devolución do aval constituído por importe de 7.951,65€, para responder ante o Concello de
Xove pola obra “Centralización, xestión e redución do gasto enerxético na avda. DiputaciónXove” ; autorizándose a cancelación do mesmo.
2º) Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para a realización de cantos actos, tramites ou xestións sexan
precisos para o bo fin dos acordos adoptados.
D.100) DENEGACIÓN DO LIBRAMENTO DA AXUDA PARA PINTADO DE FACHADA
EN VIVENDA SITA EN SAN CRISTOBO-PORTOCELO.
Vista solicitude de D. Ramón Meitin Mariño, con DNI 33.705.940-S, con domicilio en San
Cristobo, 17 (27877 Portocelo), para libramento da subvención concedida para pintado de fachada
de vivenda unifamiliar en San Cristobo, 17 (Portocelo).

33

Visto informe do Arquitecto Técnico municipal que sinala que as obras non se executaron na súa
totalidade e non se adaptan á topoloxía do ámbito en que está ubicada dita obra, polo que non
pode outorgarse a subvención solicitada.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) A denegación do libramento solicitado.
2º) A notificación ó interesado ós efectos procedentes.
D.101) PROPOSTA DE ALCALDÍA SOBRE ACORDO REGULADOR DO PREZO
PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE XIMNASIA RÍTMICA
Por Secretaría dáse conta á Corporación da proposta de Alcaldía do epigrafe, que a seguir se
transcribe integramente:
“D. José Demetrio Salgueiro Rapa, Alcalde-Presidente do Concello de Xove, no uso das
facultades que me son conferidas polo artigo 21.1 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local, e previo informe emitido pola Interventora Municipal, PROPÓN Á XUNTA DE
GOBERNO LOCAL a adopción dun acordo regulador de prezo público pola prestación do
Servizo de Escola de Ximnasia Rítmica, do seguinte xeito:
“ACORDO REGULADOR DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
XIMNASIA RÍTMICA
I.- FUNDAMENTO E NATUREZA
Artigo 1º.- Este Concello consonte ó autorizado polo artigo 127 do RDL 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e de acordo co
previsto no artigo 41 do citado texto legal, establece o prezo público pola prestación do servizo
de gimnasia rítmica municipal, que se regulará polo presente Acordo Regulador.
II.-CONCEPTO
Artigo 2º.- Constitúe o obxecto deste prezo público a prestación do servizo de escola de ximnasia
rítmica.
III. OBRIGADO Ó PAGO
Artigo 3º.- Están obrigados ó pago calquera persoa de natureza física ou xurídica así como as
herencias xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade
xurídica, constitúan unha unidade económica ou un patrimonio separado, susceptible de
imposición; que soliciten os servizos a que fai referencia o artigo anterior, e en todo caso,
aqueloutras nas que redunde o beneficio derivado da prestación do citado servizo.
IV. OBRIGA DE PAGO
Artigo 4º.- Considérase devengada a exacción no momento da realización da correspondente
matrícula.
V. TARIFAS
Artigo 5º.- Establécese unha tarifa única por curso de 33,90 €, á que deberá engadirse o
correspondente IVE de 6,10 €, co que o importe a aboar é de 40,00 €.
O importe do prezo establécese con carácter irreducible por curso completo. Só se procederá á
súa devolución no caso de renuncias previas ao comenzo das clases ou se por causas non
imputables ao aobrigado o servizo non se prestase.
VI. EXENCIONS, REDUCCIONS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
Artículo 6º.- Non se contempla exención, reducción ou bonificación ningunha.
VII. NORMAS DE XESTION
Artigo 7º.- O pago da presente exacción efectuarase mediante autoliquidación no momento de
formalizarse a matrícula.
DISPOSICION FINAL
O presente Acordo regulador entrará en vigor e comenzará a aplicarse no momento da súa
publicación no BOP, permanecendo vixente ata a súa modificación ou derrogación expresa.”
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros asistentes á sesión acorda aproba-la
proposta de Alcaldía anteriormente transcrita.
D.102) PROPOSTA DE GASTO PARA A XXIIIª TIRADA DE BOLOS “CONCELLO DE
XOVE”, TEMPADA 2011-2012.
Por Secretaría dáse conta á Xunta da proposta de gasto para as actividades do epígrafe, presentada
polo Técnico Municipal de Cultura e do informe favorable á mesma da Intervención Municipal.
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros acorda:
1º) Aprobar un gasto por importe de 1.620€ con cargo á partida 341.481 para facer fronte os
gastos das tiradas de bolos.
2º) Que con cargo ó orzamento do vindeiro exercicio de 2012 se consigne crédito suficiente para
facer fronte ó abono dos gastos das tiradas do primeiro trimestre do devandito exercicio
económico.
D.103)ACORDO DE DEVOLUCIÓN DO AVAL CONSTITUÍDO POR CORUÑESA DE
AHORRO ENERGETICO PARA AS OBRAS DE CENTRALIZACIÓN, XESTIÓN E
REDUCION DO GASTO ENERXÉTICO DO ALUMEADO PÚBLICO DA
URBANIZACIÓN PALMEIRO.
Visto informe favorable do Arquitecto Técnico Municipal en relación á petición de devolución de
aval con nº 0182000671295 constituído por Coruñesa de Ahorro Energético S.L.U. por importe de
6.432,11€, para responder da participación na licitación epigrafiada.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acorda:
1º)A devolución do aval constituído por importe de 6.432,11€, para responder ante o Concello de
Xove pola obra “Centralización, xestión e redución do gasto enerxético do alumeado público da
Urbanización Palmeiro.” ; autorizándose a cancelación do mesmo.
2º) Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para a realización de cantos actos, tramites ou xestións sexan
precisos para o bo fin dos acordos adoptados.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as once horas e trinta minutos, polo Sr. Alcalde-Presidente,
remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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