CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 15 DE MAIO DE 2012.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo
Asistentes:
as dez horas do día quince de maio de dous mil
Alcalde-Presidente:
doce, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. José
D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa
Demetrio Salgueiro Rapa, coa asistencia dos Sres.
Vocais:
concelleiros á marxe relacionados, do Secretario,
D. José Manuel González Alvarez
D. Luís María Fernández del Olmo e da
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Interventora Dª Elena Santos Rey, procedeuse a
Dª Ana María Abad López
celebrar a sesión extraordinaria correspondente a
Secretario:
este día, previa convocatoria ó efecto e en
D. Luis Mª Fernández del Olmo
primeira convocatoria.
Interventora:
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde
Dª Elena Santos Rey
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 19 de abril de 2012.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da
devandita sesión.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE CONSERVAS ARTESANAS CURRICAN S.L
RELATIVO A ACONDICIONAMENTO DE NAVE EXISTENTE
CON
DESTINO Á ELABORACION DE CONSERVAS ARTESANAIS NO PARQUE
EMPRESARIAL DE CAMBA.-XOVE.
Vista solicitude formulada por Conservas Artesanas Currican S.L con CIF nº: CIF.B27431162 con domicilio en c/ Curros Enriquez, 6 4º B (27880 Burela) para realización
de obras de acondicionamento de nave sita na Parcela 30 do Polígono Industrial de
Camba con destino á elaboración de conservas artesanais.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º)A edificación que se pretende acondicionar, de acordo coa documentación
presentada, subscrita polo arquitecto D.Luís Eijo Valle, sitúase dentro do área
delimitada polo parque empresarial do polígono industrial de Camba, na súa
parcela nº 30.
2º.-No proxecto, no seu apartado 13 de proxecto, condicións de edificabilidade,
(Norma urbanística de aplicación), e plano de localización, xustifícase por
parte do técnico, autor de este, a adaptación do inmoble que se pretende, á
vixente Normativa urbanística.
3º.-Artigo 4.6. -parcelas de uso industrial e comercial, correspondente á
normativa prevista no plan parcial aprobado para o Polígono industrial de
Camba.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
De acordo coa descrición da memoria do proxecto, a actividade que se
pretende, é a de elaboración de conservas artesanais, polo que de según esta
descrición a devandita actividade, ten características de inocua, se ben, no
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suposto que a actividade final estivese suxeita a informe de Medio Ambente, se
deberá tramitar o expediente correspondente.
Así mesmo recórdaselle ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar
visible das obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00 metros de ancho, en
cor branca e texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias
municipais, e que debera cumprirse con todos os seus datos: Promotor das
obras, Construtor. Nº de expediente de licenza. Data de inicio e finalización dás
obras. Técnicos directores de obra. Coordinador de seguridade e saúde na
execución das obras.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor deberá solicitar a correspondente Licenza de Primeira utilización de
acordo co Artigo 195.6 da lei 9/2002 de Ordenación urbanística e Protección
do medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro, e
asemada a licenza de actividade.
As obras e instalacións de medios auxiliares, para a execución dos traballos
previstos no proxecto e licenza, dispoñerán do correspondente Seguro de
Responsabilidade Civil.
Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade tanto para a propia obra
coma para o ámbito peonil e motorizado desta.
Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións.
Asemade de ser necesaria a instalación de grúa deberase presentar a solicitude
da instalación correspondente.
De acordo cos apartados anteriores, e sen prexuízo de terceiros, infórmase
favorablemente as obras que se solicitan.
Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente Acta de reformulo.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 14.117,76€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
282,36€.-.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.2)SOLICITUDE DE Dª EVA POVEDA LÓPEZ, PARA LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN PARA VIVENDA UNIFAMILIAR SITA EN ILLADE
S/N.-XUANCES.Vista solicitude formulada por Dª. Eva Poveda López con D.N.I. nº44.454.309-R con
domicilio en c/ Melchor Fernández Almagro, 11 4º C (28029 Madrid) na que pide a
expedición de certificación de Licenza de Primeira Ocupación, para vivenda unifamiliar
sita en Illade-Xuances. Referencia Catastral: 27025A017002800000JO.Expediente: 1123/12
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Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que sinala en relación ás obras a cal
licenza de 1ª utilización se solicita o seguinte:
Obra prevista en proxecto: Edificio para vivenda unifamiliar en Illade s/n.Xuances.-Xove.- Vivenda unifamiliar composta de semisótano, planta baixa e
baixocuberta.
Obra executada: Vivenda unifamiliar composta de semisótano, planta baixa, e
baixocuberta con modificación dalgúns dos materias compatibles coas
condicións da licenza outorgada. Obra totalmente executada e en condicións de
habitabilidade e uso.
Informo: Que a execución material das obras salientadas atópanse realizadas, de acordo
ás prescricións técnicas pertinentes e cumpren coas condicións mínimas de
habitabilidade de acordo co Decreto 311/1992 do 12 de novembro da Consellería de
Ordenación do Territorio e Obras Públicas, e de acordo co Decreto 29/2010 de 4 de
marzo da Xunta de Galicia.
O volume e superficie da obra executada, é coincidente co proxecto presentado
mediante o cal se obtivo a pertinente licenza municipal.
A edificación, atópase executada na súa totalidade, e adáptase á vixente Normativa
urbanística do Concello de Xove. Ordenanza de aplicación. -solo non urbanizable de
núcleo rural. - A obra executada, adáptase a Normativa. Vivenda totalmente executada, rematada interiormente, e pintada exteriormente,
podéndose outorgar a correspondente Licenza de Primeira Utilización.
Presuposto Proxecto de execución -liquidación final: 113.475,88€
Valoración licenza primeira utilización 0,5% s/p: 567,38€.
Observacións: Deberase solicitar entroncamento municipal de auga.
Visto o disposto na Ordenanza Reguladora, pola Xunta de Goberno Local, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de licenza de primeira ocupación, de vivenda sita en Illade-Xuances
que se realizou baixo a dirección facultativa e de acordo co proxecto para o que foi
concedido licenza, toda vez que xa foi informado favorablemente polo Arquitecto
Técnico Director das obras a que se fixo referencia, e conforme á certificación
achegada.
2º) A aprobación da liquidación practicada según a fixación efectuada polo Arquitecto
Técnico Municipal.
3º) A expedición de licenza de Primeira ocupación, efectuándose a valoración das taxas
según importe de proxecto e ascendendo estas a 567,38€.
4º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva previo
pago da taxa correspondente, debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
B.3)SOLICITUDE DE D. VICTOR DOMINGUEZ BEN PARA LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR SITA EN ALDEA DE
ABAIXO-MORÁS.
Vista solicitude formulada por D. Víctor Domínguez Ben con D.N.I. nº: 33.705.429-X
con domicilio en Cruces, 20 (27878 Morás) na que pide a expedición de certificación
de Licenza de Primeira Ocupación, para vivenda unifamiliar sita en Aldea de Abaixo
(Morás). Polígono nº 8 Parcela nº 50 .- Referencia Catastral: 27025A008000500000JF
Expediente: 1011/12
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que sinala en relación ás obras a cal
licenza de 1ª utilización se solicita o seguinte:
Obra prevista en proxecto: Construción dunha vivenda unifamiliar.Edificación composta de planta baixa, planta alta para unha vivenda.
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Obra executada: A prevista en proxecto, e na licenza outorgada.
Obra totalmente executada e en condicións de habitabilidade e uso.
Informo: Que a execución material das obras salientadas atópanse realizadas, de
acordo ás prescricións técnicas pertinentes e cumpren coas condicións mínimas de
habitabilidade de acordo co Decreto 311/1992 do 12 de novembro da Consellería de
Ordenación do Territorio e Obras Públicas, e de acordo co Decreto 29/2010 de 4 de
marzo da Xunta de Galicia. O volume e superficie da obra executada, é coincidente co
proxecto presentado mediante o cal se obtivo a pertinente licenza municipal. A
edificación, atópase executada na súa totalidade, e adáptase á vixente Normativa
urbanística do Concello de Xove. Ordenanza de Aplicación. -Solo non Urbanizable de
Núcleo Rural. - A obra executada, adáptase a Normativa. - Vivenda totalmente
executada e rematada na súa totalidade. Infórmase favorablemente a concesión da
Licenza de Primeira Utilización.
Presuposto proxecto de execución- liquidación final:
111.502,97€.
Valoración licenza primeira utilización 0,5% s/p
557,51€.
Observacións: Deberase solicitar entroncamento municipal de auga.
Visto o disposto na Ordenanza Reguladora, pola Xunta de Goberno Local, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de licenza de primeira ocupación, de vivenda sita en Aldea de Abaixo
(Morás) que se realizou baixo a dirección facultativa e de acordo co proxecto para o que
foi concedido licenza, toda vez que xa foi informado favorablemente polo Arquitecto
Técnico Director das obras a que se fixo referencia, e conforme á certificación
achegada.
2º) A aprobación da liquidación practicada según a fixación efectuada polo Arquitecto
Técnico Municipal.
3º) A expedición de licenza de Primeira ocupación, efectuándose a valoración das taxas
según importe de proxecto e ascendendo estas a 557,51€.
4º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva previo
pago da taxa correspondente, debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
B.4) SOLICITUDE DE D. JOSE ANGEL NIETO PENA RELATIVO A
PRORROGA DE LICENZA PARA REHABILITACIÓN DE
VIVENDA
UNIFAMILIAR EN SAN VICENTE-RIGUEIRA.Por Secretaría dáse conta de solicitude de Dª Rocio Bolaño García, en representación
de: D. José Angel Nieto Pena con DNI: 33.997.497-R de prórroga de licenza de obra
para a rehabilitación de vivenda unifamiliar en San Vicente, Rigueira. Polígono Nº 4
Parcela Nº 174.- Expediente nº: 1308/09
Visto o preceptivo informe do arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
• O solicitante obtivo a pertinente licenza para a rehabilitación dunha vivenda
unifamiliar de acordo co proxecto redactado polo Arquitecto D. José Crego
Martinez, na Xunta de Goberno Local de 27 de abril de 2009.
Actualmente, non cambiaron as circunstancias urbanísticas aplicables á parcela
na que se sitúa a edificación, polo que se informa favorablemente a concesión
da pertinente prorroga para a finalización das obras que a están executando, ao
amparo do articulo 197.2 da LOUGA, lei 9/2002 do 31 de decembro, nas
mesmas condicións aplicadas á licenza outorgada no seu dia.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística
aplicable prevista, tanto nas NN.SS coma no P.X.O.M aprobado inicialmente,
toda vez que ás obras que se pretenden executar, sitúanse en ámbolos dous
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casos dentro de Solo do Núcleo rural de Xove, pódese outorgar a prórroga da
licenza que se solicita.
Esta prorroga de licenza, concédese por unha soa vez e por un novo prazo non
superior ao inicialmente acordado de tres anos.
Asimesmo se recorda a obrigatoriedade, unha vez rematadas as obras, de
solicitar a correspondente Licenza de Primeira utilización, co aportación entre
outra documentación, dos planos de estado definitivo cos cambios que puideran
haber, así coma a valoración dos mesmos e a súa xustificación urbanística.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) A concesión da prórroga solicitada por un prazo non superior ós 3 anos, para a
rehabilitación da vivenda sita en San Vicente-Rigueira.
2º) A remisión do escrito presentado con data 8 de maio de 2012 (R.E. 1321), por D.
José Crego Martinez, Arquitecto Director da obra de referencia, no que se recorda a
absoluta obrigatoriedade, por motivos de seguridade, de vallar regulamentariamente o
perímetro das obras, e pechar os ocos de acceso á obra pola planta baixa, ben sexa con
mallazo metálico, ben sexa con tablazón ou con calquera outro material que impida o
acceso de persoas á obra.
3º) A notificación deste acordo ó interesado, os efectos procedentes.
B.5)SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE INCURSIÓN EN LA SITUACIÓN
LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN TOTAL DE EDIFICACIÓN SITA EN
CAMBA-XUANCES.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de D. Argimiro Castro Paleo, con DNI
33.704.696-J, con domicilio en Camba, SN (27870 Xuances Xove), para a declaración
de incursión en la situación legal de fora de ordenación total de edificación sita no
polígono 21 parcela 473. Referencia catastral: H00401100PJ13H0001DF.
Visto o informe do Arquitecto Técnico municipal que se transcribe a continuación:
Disposición transitoria terceira da lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de
modificación de lei 9/2001, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, sobre edificacións sen licenza.
Solicitante: D. Argimiro Castro Paleo Expediente: 1122/12 .- NIF.-33.704.696J
Situación: Lugar de Camba s/n. Parroquia de Xuances.-Xove
Polígono nº 21. Parcela nº 473.- Referencia catastral: H00401100PJ13H0001DF
1º. -A edificación na que se pretende levar a cabo a súa declaración de incursión en
situación legal de fora de ordenación, de acordo coa documentación presentada,
subscrita polo arquitecto Don Álvaro J.López Aenlle, sitúase dentro da área
delimitada como Solo non urbanizable de Núcleo rural.
Artigo 103. -Capítulo III.Normas subsidiarias do Concello de Xove.
-O Cruceiro-Camba.-Xove.
-Solo de Núcleos rurais.
-Artigo 24 da lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, modificada pola lei 15/2004 do 29 de decembro.
2º. –Na documentación que se aporta dáselle cumprimento a instrución 2/2011, do 12
de abril, para a aplicación da disposición transitoria terceira da lei 2/2010, do 25 de
marzo, de medidas urxentes de modificación de lei 9/2001, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, sobre edificacións sen
licenza.
3º.-Trátase o inmoble, dunha edificación composta de planta baixa, unha planta alta e
un baixocuberta.
Aos efectos urbanísticos, o baixocuberta non e legalizable nas súas condición actuais.
4ºSuperficie total construída do inmoble:

5

Planta Baixa..............................152,00m/2.Garaxe....................................... 49,00m/2.Planta alta.................................152,00m/2.Baixo-cuberta............................152,00m/2.Superficie total construída.........505,00m/2.5º.-No referente ao ámbito de aplicación da disposición transitoria 3ª da Lei 2/2010, de
acordo coa documentación adxunta cúmprese os requisitos seguintes:
a.-As obras non están executadas sobre terreos cualificados polo planeamento como
zona verde, espazo libre, dotación ou equipamento público.
b.-As obras están realizadas sen licenza urbanística municipal.
c.-Esta edificación e obras, acredítanse estar executadas con anterioridade ao 1 de
xaneiro de 2003, e as mesmas se atopaban nesa data, totalmente rematadas.
d.-Por parte desta Administración non se adoptou ningunha medida de restauración da
legalidade urbanística ou ambiental antes da entrada en vigor da Lei 2/2010.
e.-Esta edificación non está localizada en solo rústico de protección, polo que non e
necesario obter informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo.
6º.–O réximen urbanístico desta edificación, está suxeita á disposición transitoria
terceira da Lei 2/2010, reunindo os requisitos sinalados no punto anterior, estas obras
quedarán incorporadas ao patrimonio do seu titular.
A patrimonialización recollida nesta disposición transitoria éo da edificación co seu
uso urbanístico orixinario.
7º.-O recoñecemento do cumprimento dos requisitos establecidos nesta disposición non
supón en absoluto unha legalización do construído, senón a mera aceptación dunha
situación de feito e, consecuentemente, unicamente se permitirán as obras necesarias
para a mera conservación da edificación e as necesarias para o mantemento do uso
preexistente cando se acredite a preexistencia dun uso continuado.
8º.-VALORACION DAS OBRAS:
Para a valoración das obras, utilízanse os módulos de valoración do Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia que para este Concello de Xove establece:
Módulo básico.(Mb): 470,00€ m/2.Coeficiente de tipoloxía (Ct):Edificación illada:1,20
Coeficiente de uso (Cu):Vivenda:1,10
Mc=MbxCtxCu;
Orzamento: SxMbxMc= 505,00m/2 x470,00€m/2 x1,2x1,1=313.302,00€
9º.-LIQUIDACION:
Liquidación provisional de edificio.
Imposto sobre construcións.(ICIO)...2% s/P.E.M........6.266,04€”
Pola Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria acorda:
1º) Recoñecer a declaración municipal de incursión na situación legal de fora da
ordenación da vivenda unifamiliar situada en Camba, S/N (Xuances-Xove).- poligono
21 parcela 473 .- Referencia catastral: H00401100PJ13H0001DF, propiedade de D.
Argimiro Castro Paleo, descrita no informe do Arquitecto Técnico Municipal
anteriormente transcrito.
2º) Aproba-la seguinte liquidación do imposto sobre construccións: base impoñible
313.302,00€ e ICIO (2%) = 6.266,04 €.
3º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
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B.6) SOLICITUDE DE D.ª VANESA GONZALEZ MIGUEZ RELATIVO A
PRORROGA DE LICENZA PARA O INICIO DAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN OS CARBALLÁS-XOVE.
Por Secretaría dáse conta de solicitude de D. Vanesa González Míguez con DNI:
34637370Z con domicilio en c/ Acceso Apeadero, 18 3º A (27870 Xove) de prórroga
de inicio das obras de construción de vivenda unifamiliar en Os Carballás-Xove
Visto o preceptivo informe do arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
A peticionaria, solicitou e obtivo a pertinente licenza para a construción dunha
vivenda unifamiliar na Xunta de Goberno de data 25 de octubre del 2011.
Na actualidade está pendente da aportación do proxecto de execución.
Actualmente non cambiaron as circunstancias urbanísticas aplicables á parcela
na que se pretende ubicar a edificación, polo que se informa favorablemente a
concesión da pertinente prorroga para o inicio das obras que se pretenden
executar, ó abeiro do articulo 197.2 da LOUGA, Lei 9/2002 de 31 de decembro,
modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro , nas mesmas condicións
aplicadas á licenza otorgada no seu día.
Dita prorroga para o inicio das obras, concedese por un prazo de 6 meses,
quedando invariable o prazo de finalización das mesmas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) A concesión da prórroga solicitada por un prazo de 6 meses, para o inicio das obras
de construción de vivenda en Os Carballás, e que foi outorgada pola Xunta de
Goberno Local con data 25/10/2011.
2º) A notificación deste acordo á interesada, os efectos procedentes.
C) CONTAS E FACTURAS
C.1) INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO DA ALCALDÍA
CORRESPONDENTES Ó MES DE MARZO-ABRIL-MAIO DE 2012.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das
indemnizacións por razón de servizo da Alcaldía, correspondentes ós meses de marzo,
abril e maio de 2012, por importe de 475,81 €.
D.) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) AXUDA DE GANDERÍA A Dª JULIA PENABAD RODRIGUEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Julia Penabad Rodríguez, con D.N.I. nº 33.833.839-K, con domicilio en
Poceiras, 18 (27878 Sumoas), por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.2) AXUDA DE GANDERÍA A “ A MARIÑA S.C.”.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A “A Mariña S.C.” con CIF nº J27391556, con domicilio en Beltrán, 3 (27878
Lago) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.3) AXUDA DE GANDERÍA A “A MARIÑA S.C.”.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
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A “A Mariña S.C.” con CIF nº J27391556, con domicilio en Beltrán, 3 (27878
Lago) por morte de unha vaca de 12 anos, por importe de 200,00€.

D.4) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA IMELDA BAÑO LOUZAO .
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 Mª Imelda Baño Louzao, con D.N.I. nº 76.564.099-C, con domicilio en
Cortellos, 4 (27879 Rigueira), por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.5) AXUDA DE GANDERÍA A Dª NATALIA FRA FERNANDEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Natalia Fra Fernández, con D.N.I. nº 77.5915.130-F, con domicilio en
Parrugueiro, 3 (27879 Rigueira) por morte de unha xata, por importe de 200,00€.
D.6) AXUDA DE GANDERÍA A Dª PURIFICACION REGO VARELA .
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 Purificación Rego Varela, con D.N.I. nº 76.556.026-C, con domicilio en
Carballás, 7 (27870 Xove) por morte de un xato, por importe de 400,00€.
D.7) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANA BELEN PIGUEIRAS 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 Ana Belén Pigueiras López con D.N.I. nº 33.996.334-B, con domicilio en
Loureiro, 5 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.8) 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 76.564.209-L , con domicilio en Gondar,
8 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.9)SOLICITUDE DA ASOCIACION CULTURAL, RECREATIVA E
DEPORTIVA “PAU DA VELLA” DE SUBVENCIÓN PARA LIGA DE FÚTBOL
SALA DE XOVE.
Visto o escrito presentado pola Asociación Cultural, Recreativa e Deportiva “Pau da
Vella”, con CIF G27368638 e domicilio en Ponte do Carro, 9 (27879 Rigueira).
Visto que na Base 42 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2012
se prevé unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita
asociación/clube por importe de 3.000€.
Visto que a documentación presentada cumpre con todos os requisitos establecidos na
Base 43.
Visto o conforme da Interventora municipal acreditando a existencia de crédito na
partida 341.489.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) O libramento da axuda de carácter nominativo ou directo prevista nas Bases de
Execución do Orzamento Municipal para 2012, a favor da “Asociación Cultural,
Recreativa e Deportiva Pau da Vella”para o desenvolvemento de do deporte coa
realización da Liga de Fútbol Sala de Xove, e por importe de 3.000,00 €.
2º) De acordo coa Base 44ª das de Execución do Orzamento Municipal para 2012, o
libramento en concepto de pagamento anticipado, do 70% do importe da axuda, que
ascende a 2.100 €. Caso de que o beneficiario non xustifique de xeito debido a
subvención concedida, deberá proceder ao reintegro do anticipo abonado, que se
considerará ingreso de dereito público, podendo esixirse de ser necesario pola vía de
constrinximento, con independencia das responsabilidades a que houbera lugar.
3º) Establecer como obrigas do beneficiario da axuda todas as relacionadas no artigo 7
da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove.
4º) Establecer, consonte ao disposto na Base 46º das de Execución do Orzamento
Municipal para 2012 o seguinte réxime de xustificación da subvención:
1) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas
na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos.
2) Unha relación desagregada de cada un dos gastos realizados con motivo da
actividade subvencionada (distinguindo entre gasto total e gasto subvencionable)
(modelo a facilitar).
3) Facturas ou copias cotexadas das mesmas e demais documentos de valor probatorio
equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil e con eficacia administrativa
(nóminas, TCs, cartas de pagamento oficiais, etc.). As facturas deberán cumprir os
requisitos establecidos para a súa expedición no R.D. 1496/2003, ademais de estar
datadas no período subvencionable.
Deberá aportarse o orixinal que será obxecto de unha estampilla. O estampillado
consistirá nunha impresión sobre o documento orixinal da expresión “documento
xustificativo da subvención outorgada polo Concello de Xove para ...” . Unha vez
estampillada a factura, efectuarase copia cotexada da mesma aos efectos da devolución
do documento orixinal ao beneficiario.
Caso de que unha parte da documentación presentada para a xustificación da
subvención consista na concesión de premios, esta deberá ir asinada polo perceptor do
premio mailo representante legal da entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto
realizado aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que
figure efectivamente pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante,
todo beneficiario dunha subvención nominativa do Concello deberá presentar os
documentos acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante antes
do 20 de decembro do ano correspondente. Entenderase por documento acreditativo de
pagamento, extracto ou certificación bancaria de transferencia, salvo que se trate de
pagos inferiores a 100 euros no que se admitirá a expresión “pagado” estampillada na
factura polo establecemento comercial correspondente. A estes efectos, en ningún caso
poderá obter a condición de beneficiario dunha nova subvención municipal aquela
asociación que non tivera presentado os xustificantes de pago correspondentes.
4) Relación desagregada de todos os ingresos que financian a actividade (fondos
propios, axuda concedida do Concello, outras axudas, etc.)
5) No seu caso, un exemplar da documentación impresa xerada pola actividade que
acredite a participación do Concello no financiamento da actividade subvencionada.
6) Certificados acreditativos de non ser debedor á Facenda Estatal, Autonómica,
Seguridade Social nin ao Concello de Xove (para axudas de importe igual ou superior a
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3000 euros) Para axudas inferiores a 3000 euros presentarase novamente a declaración
de non ter débedas pendentes con aqueles organismos.
7) Declaración xurada de outras axudas solicitadas ou concedidas por outras
administracións ou entes públicos ou privados para o mesmo fin (modelo a facilitar)
8) Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da subvención
así cómoda realización da actividade ou proxecto subvencionable e o cumprimento da
finalidade para a que aquela foi concedida. (Modelo a facilitar).
9) Certificación acreditativa de que o importe do IVE dos gastos en que se incurríu non
resulta recuperable por ningún concepto de acordo coa lexislación vixente (modelo a
facilitar).
A xustificación das subvencións deberá realizarse antes do 20 de decembro do ano
correspondente.
Toda a documentación presentada deberá vir asinada polo representante legal da
entidade ou asociación.
D.10)SOLICITUDE DE
ASOCIACIÓN EQUINA DE A MEDELA,
DE
SUBVENCIÓN PARA XVI FEIRA DO CABALO EN LAGO.
Visto o escrito presentado pola Asociación Equina de A Medela, con CIF:G27253418,
con domicilio en Cabo, 8 (27878 Sumoas).
Visto que na Base 42 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2012
se prevé unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita
asociación/clube por importe de 2.000€.
Visto que a documentación presentada cumpre con todos os requisitos establecidos na
Base 43.
Visto o conforme da Interventora municipal acreditando a existencia de crédito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) O libramento da axuda de carácter nominativo ou directo prevista nas Bases de
Execución do Orzamento Municipal para 2012, a favor da Asociación Equina de A
Medela para o desenvolvemento da XVI Feira do Cabalo en Lago, e por importe de
2.000€.
2º) De acordo coa Base 44ª das de Execución do Orzamento Municipal para 2012, o
libramento en concepto de pagamento anticipado, do 70% do importe da axuda, que
ascende a 1.400€. Caso de que o beneficiario non xustifique de xeito debido a
subvención concedida, deberá proceder ao reintegro do anticipo abonado, que se
considerará ingreso de dereito público, podendo esixirse de ser necesario pola vía de
constrinximento, con independencia das responsabilidades a que houbera lugar.
3º) Establecer como obrigas do beneficiario da axuda todas as relacionadas no artigo 7
da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove.
4º) Establecer, consonte ao disposto na Base 46º das de Execución do Orzamento
Municipal para 2012 o seguinte réxime de xustificación da subvención:
1) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas
na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos.
2) Unha relación desagregada de cada un dos gastos realizados con motivo da
actividade subvencionada (distinguindo entre gasto total e gasto subvencionable)
(modelo a facilitar).
3) Facturas ou copias cotexadas das mesmas e demais documentos de valor probatorio
equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil e con eficacia administrativa
(nóminas, TCs, cartas de pagamento oficiais, etc.). As facturas deberán cumprir os
requisitos establecidos para a súa expedición no R.D. 1496/2003, ademais de estar
datadas no período subvencionable.
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Deberá aportarse o orixinal que será obxecto de unha estampilla. O estampillado
consistirá nunha impresión sobre o documento orixinal da expresión “documento
xustificativo da subvención outorgada polo Concello de Xove para <<<” . Unha vez
estampillada a factura, efectuarase copia cotexada da mesma aos efectos da devolución
do documento orixinal ao beneficiario.
Caso de que unha parte da documentación presentada para a xustificación da
subvención consista na concesión de premios, esta deberá ir asinada polo perceptor do
premio mailo representante legal da entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto
realizado aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que
figure efectivamente pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante,
todo beneficiario dunha subvención nominativa do Concello deberá presentar os
documentos acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante antes
do 20 de decembro do ano correspondente. Entenderase por documento acreditativo de
pagamento, extracto ou certificación bancaria de transferencia, salvo que se trate de
pagos inferiores a 100 euros no que se admitirá a expresión “pagado” estampillada na
factura polo establecemento comercial correspondente. A estes efectos, en ningún caso
poderá obter a condición de beneficiario dunha nova subvención municipal aquela
asociación que non tivera presentado os xustificantes de pago correspondentes.
4) Relación desagregada de todos os ingresos que financian a actividade (fondos
propios, axuda concedida do Concello, outras axudas, etc.)
5) No seu caso, un exemplar da documentación impresa xerada pola actividade que
acredite a participación do Concello no financiamento da actividade subvencionada.
6) Certificados acreditativos de non ser debedor á Facenda Estatal, Autonómica,
Seguridade Social nin ao Concello de Xove (para axudas de importe igual ou superior a
3000 euros) Para axudas inferiores a 3000 euros presentarase novamente a declaración
de non ter débedas pendentes con aqueles organismos.
7) Declaración xurada de outras axudas solicitadas ou concedidas por outras
administracións ou entes públicos ou privados para o mesmo fin (modelo a facilitar)
8) Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da subvención
así cómoda realización da actividade ou proxecto subvencionable e o cumprimento da
finalidade para a que aquela foi concedida. (Modelo a facilitar).
9) Certificación acreditativa de que o importe do IVE dos gastos en que se incurríu non
resulta recuperable por ningún concepto de acordo coa lexislación vixente (modelo a
facilitar).
A xustificación das subvencións deberá realizarse antes do 20 de decembro do ano
correspondente.
Toda a documentación presentada deberá vir asinada polo representante legal da
entidade ou asociación.
D.11)SOLICITUDE DA A.C.D. XOVE DE SUBVENCIÓN PARA ESCOLAS E
ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS.
Visto o escrito presentado pola Asociación Cultural, Deportiva e Recreativa Xove
(ACDXove), con CIF: G27284520, con domicilio a efectos de notificacións en c/Dr.
Baamonde Illade, 22 (27870 Xove).
Visto que na Base 42 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2012
se prevé unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita
asociación/clube por importe de 18.000€.
Visto que a documentación presentada cumpre con todos os requisitos establecidos na
Base 43.
Visto o conforme da Interventora municipal acreditando a existencia de crédito na
partida 341.489.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) O libramento da axuda de carácter nominativo ou directo prevista nas Bases de
Execución do Orzamento Municipal para 2012, a favor de para o desenvolvemento de
Escolas Deportivas e Actividades Culturais, e por importe de 18.000€.
2º) De acordo coa Base 44ª das de Execución do Orzamento Municipal para 2012, o
libramento en concepto de pagamento anticipado, do 70% do importe da axuda, que
ascende a 12.600,00€. Caso de que o beneficiario non xustifique de xeito debido a
subvención concedida, deberá proceder ao reintegro do anticipo abonado, que se
considerará ingreso de dereito público, podendo esixirse de ser necesario pola vía de
constrinximento, con independencia das responsabilidades a que houbera lugar.
3º) Establecer como obrigas do beneficiario da axuda todas as relacionadas no artigo 7
da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove.
4º) Establecer, consonte ao disposto na Base 46º das de Execución do Orzamento
Municipal para 2012 o seguinte réxime de xustificación da subvención:
1) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas
na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos.
2) Unha relación desagregada de cada un dos gastos realizados con motivo da
actividade subvencionada (distinguindo entre gasto total e gasto subvencionable)
(modelo a facilitar).
3) Facturas ou copias cotexadas das mesmas e demais documentos de valor probatorio
equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil e con eficacia administrativa
(nóminas, TCs, cartas de pagamento oficiais, etc.). As facturas deberán cumprir os
requisitos establecidos para a súa expedición no R.D. 1496/2003, ademais de estar
datadas no período subvencionable.
Deberá aportarse o orixinal que será obxecto de unha estampilla. O estampillado
consistirá nunha impresión sobre o documento orixinal da expresión “documento
xustificativo da subvención outorgada polo Concello de Xove para ...” . Unha vez
estampillada a factura, efectuarase copia cotexada da mesma aos efectos da devolución
do documento orixinal ao beneficiario.
Caso de que unha parte da documentación presentada para a xustificación da
subvención consista na concesión de premios, esta deberá ir asinada polo perceptor do
premio mailo representante legal da entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto
realizado aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que
figure efectivamente pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante,
todo beneficiario dunha subvención nominativa do Concello deberá presentar os
documentos acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante antes
do 20 de decembro do ano correspondente. Entenderase por documento acreditativo de
pagamento, extracto ou certificación bancaria de transferencia, salvo que se trate de
pagos inferiores a 100 euros no que se admitirá a expresión “pagado” estampillada na
factura polo establecemento comercial correspondente. A estes efectos, en ningún caso
poderá obter a condición de beneficiario dunha nova subvención municipal aquela
asociación que non tivera presentado os xustificantes de pago correspondentes.
4) Relación desagregada de todos os ingresos que financian a actividade (fondos
propios, axuda concedida do Concello, outras axudas, etc.)
5) No seu caso, un exemplar da documentación impresa xerada pola actividade que
acredite a participación do Concello no financiamento da actividade subvencionada.
6) Certificados acreditativos de non ser debedor á Facenda Estatal, Autonómica,
Seguridade Social nin ao Concello de Xove (para axudas de importe igual ou superior a
3000 euros) Para axudas inferiores a 3000 euros presentarase novamente a declaración
de non ter débedas pendentes con aqueles organismos.
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7) Declaración xurada de outras axudas solicitadas ou concedidas por outras
administracións ou entes públicos ou privados para o mesmo fin (modelo a facilitar)
8) Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da subvención
así cómoda realización da actividade ou proxecto subvencionable e o cumprimento da
finalidade para a que aquela foi concedida. (Modelo a facilitar).
9) Certificación acreditativa de que o importe do IVE dos gastos en que se incurríu non
resulta recuperable por ningún concepto de acordo coa lexislación vixente (modelo a
facilitar).
A xustificación das subvencións deberá realizarse antes do 20 de decembro do ano
correspondente.
Toda a documentación presentada deberá vir asinada polo representante legal da
entidade ou asociación.
D.12) AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL A D. MARCELINO VARGAS
SALAZAR PARA ABONO DE GASTO ELECTRICO.
Vista solicitude formulada por D. Marcelino Vargas Salazar, con D.N.I. nº33.995.334T con domicilio en Urbanización Palmeiro, 62 2º Dcha. (27879 Rigueira)
Vista a convocatoria da axudas de emerxencia social aprobada pola Xunta de Goberno
Local na súa sesión celebrada o día 9 de febreiro de 2012 e as bases reguladoras da
concesión das devanditas axudas, aprobadas igualmente na mesma sesión da Xunta de
Goberno.
Visto o Informe-Proposta de Resolución emitido pola traballadora social do Concello.
Vista a existencia de crédito orzamentario na partida 231.480 do Estado de Gastos do
vixente orzamento municipal para 2012.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) O libramento dunha axuda a favor de Marcelino Vargas Salazar, para o
abono recibos de luz eléctrica, e por importe de 150,00 €.
2º) De acordo coa Base Undécima das que regulan as axudas de emerxencia social, o
pago realizarase de unha soa vez e deberá estar xustificado en todo caso antes da
finalización do exercicio.
3º) Establecer como obrigas do beneficiario da axuda todas as relacionadas no artigo
7 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove.
4º) Establecer, consonte ao disposto na Base Décimoprimeira o seguinte réxime de
xustificación da subvención:
As axudas concedidas xustificaranse mediante factura (ou documento xustificativo
equivalente) do gasto realizado no concepto para o que foran concedidas.
Deberá aportarse ademais a seguinte documentación:
-Declaración xurada de outras axudas concedidas para a mesma fínalidade por outras
administracións ou entes públicos ou privados
-Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da axuda así
como da realización do gasto subvencionado e o cumprimento da finalidade para a que
aquela foi concedida (modelo que se facilitará ao efecto)
-Consonte ao artigo 24 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o
regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, para axudas de
importe inferior a 3000 euros, non se esixirán certificacións acreditativas de estar ao
corrente no pagamento de débedas coa Seguridade Social, Facenda Estatal e
Autonómica. Non obstante, deberá presentarse novamente a declaración de non ter
débedas con estas administracións e sí se esixirá o certificado de débedas co Concello
de Xove.
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D.13) 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 (01/10/2011 ó 31/03/2012), 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.14) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA
FRANCISCO MENDAÑA PARDO (ANO 2012).
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 2012 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
San Vicente, 6 (27879
Francisco Mendaña Pardo Silvicultura
Rigueira)
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.15) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA
CAROLINA GALDO PIÑON (ANO 2012).
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 2012 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 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 á autónoma, os efectos oportunos.
D.16) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA
GORETTI FERNÁNDEZ SANCHEZ (ANO 2012).
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 2012 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 seguinte:
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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 á autónoma, os efectos oportunos.
D.17) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA MARÍA
IRIA GONZÁLEZ VEIRA (ANO 2012).
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 2012 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Avda. Diputación, 89
María Iria González Veira Servizos financieiros
(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.18) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA SILVIA
AGUIRRE RODRIGUEZ (ANO 2012).
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 2012 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 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 á autónoma, os efectos oportunos.
D.19) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA MARTA
MARÍA CAZÓN NIETO (ANO 2012).
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 2012 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 seguinte:
Nome do autónomo
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.20) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 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 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
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Urb. Palmeiro,
34 2º C (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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 á traballadora, os efectos oportunos.
MARAL S.C.

C/ Dr Baamonde Illade,
14 (27870 Xove)

Mª Lina Pena Eijo

D.21) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A CANDIDA LORENZO FRAGA.
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 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a Enderezo
Candida Lorenzo Rua Lamestra, 22 (27880
Penasagudas, 9
Angela Laza
Fraga
Burela)
(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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 á traballadora, os efectos oportunos.
D.22) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A INSUIÑA S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para os
traballadores, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e cos
traballadores que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Praia de Lago,
San Vicente, 9 (27879
Insuiña S.L.
Iván Sánchez Basanta
SN
Rigueira)
27878 LagoCabandela, 34 (27878
Miguel López Domínguez
Xove
Sumoas)
c/ Acceso Apeadero, 35
Alejandro Pardo Novoa
2º B (27870 Xove)
Vilachá, 22 (27877
Federico Montero Rivera
Portocelo)
Avda. Diputación, 31 2º
Hector Santos Louzao
i (27870 Xove)
Angel Rodríguez Otero
Barxa, 22 (27878 Lago)
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Felipe Fernández López
Jorge Fernández López
Antonio Mazana García
Ildefonso Castro González
José Manuel Franco
Bermúdez
Mª Concepción Quelle
Abad
Mª Isabel Rodríguez
Míguez

Penasagudas, 11 (27879
Monte)
Penasagudas, 11 (27879
Monte)
Aldea de Abaixo, 20
(27878 Morás)
Avda. Diputación, 13 3º
B (27870 Xove)
Torre, 1 (27878 Lago)
Poceiras, 12 (27878
Sumoas)
Vila, 1 (27879 Rigueira)

c/ Tomás Mariño Pardo,
3 1º C (27870 Xove)
Filipe Manuel Ribeiro
c/ Chozos, 2 P01 G
Carbalho
(27870 Xove)
Francisco José Sánchez
Camposusao, 41 (27877
Villarquide
Xuances)
San Vicente, 2 (27879
José Angel Nieto Pena
Rigueira)
San Cristobo, 23 (27877
Dolores Vilar Fernández
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 ós traballadores, os efectos oportunos.
José Ramón Paleo Otero

D.23) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS REY
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para os
traballadores, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para os empresario e cos
traballadores que se relacionan seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Deputación,
Rubén Pico Rey
25 1º C (27870
Avda. Diputación,
Establecimientos Rey
Xove)
88 (27870 Xove)
Jacobo Fernández
Veiga, 41 P02
Casabella
(27879 Rigueira)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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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 ós traballadores, os efectos oportunos.
D.24) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A MAPÁN GALDO S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballadora
Enderezo
Avda. Diputación,
R/ Suasbarras, 16
Mónica López
Mapán Galdo S.L.
12 2º c (27870
(27870 Xove)
Sanjurjo
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.25) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 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:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador
Enderezo
Loureiros, 55
Maderas Bellas
Abelleira, 2 (27867 Galdo- José Antonio
(27877
S.L.U.
Viveiro)
Cociña Castro
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.26) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A D. NILO LOPEZ MARTINEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballadora
Enderezo
Nilo López
Avda. Diputación, 26
Liliana Gonçalves
Pumariño, 6
Martinez
(27870 Xove)
Reis
(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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 á traballadora, os efectos oportunos.
D.27) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A RESTAURANTE LOUZAO S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballadora Enderezo
Restaurante
Augadoce, sn
Josefa Otero
Avda. Diputación, 30 3º A
Louzao S.L.
27863 Celeiro-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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.28) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A OSCAR RODRIGUEZ GOYEROS S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Urb. Palmeiro,
Oscar Rodríguez Avda. Cervantes, 5-7
Gema Pozo Bellón 39 3º A (27879
Joyeros S.L.
(27850 Viveiro)
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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
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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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.29) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A ALROGAL S.A.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para os
traballadores, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e cos
traballadores que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Barxa, 13 (27878
Pol. Ind. de Cuiña,
José Martinez Baltar
Lago)
Alrogal S.A. San Ciprian 27890
Ceranzos, 43
Cervo
Rosario Balseiro López
(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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.30) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 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 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Aluminios Cruz
A Venta, Lieiro
Portocelo, 38
Cristina Meitin Rouco
da Venta
27890 Cervo
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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.31) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A TIENDAS CONEXION S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Tiendas Conexión Rúa Meliton Cortiñas, 8
Mónica Ouro
Pena, 9
S.L.
27850 Viveiro
Ramos
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.32) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A O RINCON DO TRASGO C.B.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballadora
Enderezo
Urb.Palmeiro, 67
O Rincón do
C/Emilia Pardo Bazán, 48 Dolores Sierra
5º A
27880 Burela
Riveira
trasgo C.B.
(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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.33) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A TRASEIRA VILAR S.L.P.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Urb.Palmeiro,
Traseira Vilar
R/Villalba, 2
Laura Vielba Cao
59 4º B
S.L.P.
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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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 á traballadora, os efectos oportunos.
D.34) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A Mª ANTONIA GUERREIRO VÁZQUEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
c/ Tomás Mariño
Mª Antonia
Avda. Deputación, 76 Mª Isabel Louzao
Pardo, 10 1º A
Guerreiro Vázquez 27870 Xove
García
(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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.35) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A “A MEDELA C.B.”.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
C/ Tomás Mariño Pardo, Yolanda Bermúdez 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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.36) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A “A RODA”
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballadora Enderezo
Avda. Diputación, 34 1º
A Roda
Avda. Deputación, 65 Mª Luisa
D
CIF: B27154434
27870 Xove
García Pardo
(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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 á traballadora, os efectos oportunos.
D.37) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A AGUAVERDE XOVE S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para as
traballadoras, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coas
traballadoras que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Cecilia Duarte
Urb. Palmeiro,
Fernández
36 2º B
Parque Empresarial de
Aguaverde Xove
27879 Rigueira
Camba, Polígono 19
S.L.
Rua Dr. José
27877 Xuances
Lorena González
Baamonde Illade,
Meitin
7 (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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 as traballadoras, os efectos oportunos.
D.38) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 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 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Teodoro Moreda Rúa dos Asteleiros, 7
Mª Isabel Pérez
Lavandeiras, 22
S.L.U.
27780 Foz
Gradaille
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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.39) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A Dª MARÍA JOSEFA SOTO GARCIA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
C/ Dr. José
Mª Josefa Soto Avda. Diputación, 26 Eugenia Victoria
Baamonde Illade,
García
27870 Xove
Casabella Fernández 22 P01 (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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.40) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A PARDIÑAS ARQUITECTURA & CONSTRUCCION
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Pardiñas
Camiño Real,
A Seara, 9 nave 3
Veronica María
Arquitectura &
36 4º I
27773 Alfoz
Rodríguez Díaz
Const.
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 a traballadora, os efectos oportunos.
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D.41) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A EPTISA, SERVIZOS DE INGENIERÍA.
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 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Eptisa, Servizos
Ronda Xosé Castiñeira, 17 Adrián Vázquez
Gondar, 5
de Ingeniería S.L. Entr. B 27002 Lugo
Fernández
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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
2012 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 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Benito Blanco
Avda. Diputación, 26 2º
Jesús José Alvarez
Spril Norte S.L.
Rajoy, 7 1,9
I
Cociña
15006 A Coruña
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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
2012 DE SUBVENCIÓN A PELUQUERÍA EUGENIA
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 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
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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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.44) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A TURVIVEIRO S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Praza Maior, 1
Mª Isabel Mendaña Avda. Diputación, 55
Turviveiro S.L.
27850 Viveiro
Fra
P01 (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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.45) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2012 DE SUBVENCIÓN A MARIA OLIVA PENA PENA
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria e para a
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para a empresaria e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. Diputación, 12
Mª Oliva Pena
Avda. Cantarrana, 11 Ana Mª Mariño
3º B
Pena
27850 Viveiro
Franco
(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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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 á empresaria e á traballadora, os efectos oportunos.
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D.46) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O
ANO 2012 DE SUBVENCIÓN A CORYMA 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 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Acc. Grupo
Parque Empresarial P. 49 50 Ismael Chaves
Coryma S.A.
Escolar, 17 4º D
27877 Xuances
Rodríguez
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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
2012 DE SUBVENCIÓN A MADERAS 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 2012 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Maderas Ramos
Lg. Donas, 2
Adrián Cociña
Loureiros, 55
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 2013 a
partir del 31 de decembro de 2012.
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) 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 do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Beatriz García Vérez
Peluquería
Xan-Dec 2011
1.502,00€
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
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D.49) 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 2011-2012 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
Francisco Mendaña Pardo
Silvicultura
San Vicente, 6
Feb.11 a Xan.12
1.202,00€
27879 Rigueira
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.50)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 do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Mª Teresa Valle Quelle
Explotación agraria,
Veiga, 32
Xaneiro-abril 2011
502,00€
comercio de gando
27879 Rigueira
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.51)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 do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Rocío Rodríguez Fernández
Restaurante e
Xuño a Decembro de
Avda. Diputación, 33 3º I
cafetería
876, 17€
2011
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.52) ACORDO DE DENEGACIÓN DA SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DE
AXUDA A AUTONOMA DE MARIA IRIA GONZALEZ VEIRA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada pola solicitante,
referidas ó exercicio de 2011, así como o informe do Departamento de Emprego e
Desenvolvemento Local no que sinala o seguinte:
INFORME: A autónoma Dona Mª IRÍA GONZÁLEZ VEIRA é beneficiaria do PEM
desde a data de Alta na Seguridade Social, a saber: 08/03/2010. A autónoma presenta
solicitude de libramento de axuda correspondentes aos meses de marzo a decembro de
2011, aportando os correspondentes recibos de pago de cota de seguridade social nos
que se observa a aplicación dunha redución da Tesourería de 74,73 € en cada un deles.
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As bases reguladoras do PEM AUTÓNOMOS polas que se rexe este expediente
establece o seguinte:” Cuarta.- Incompatibilidades. As persoas que estean acollidas a
algún tipo de bonificación das cotas da seguridade social non poderán recibir a
subvención do PEM que quedará aplazada ata o remate do período bonificado.”
Polo que se incumpren as bases do PEM polas que se rexe este expediente.
PRONÓSTICO: Non corresponde o libramento de axuda para a autónoma Dª Mª IRIA
GONZÁLEZ VEIRA, quedando aprazado ata o remate do período bonificado”.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Denegar a solicitude de axuda a autónomo por haber sido obxecto de bonificación
pola Tesourería da Seguridade Social, incompatible co PEM.
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.53)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012
DE RAMIRO CAMPOS BALDEÓN
PARA Mª BELEN CARDOSO
RODRIGUEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballador e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2012, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Ramiro Campos Baldeón
Mª Belén Cardoso Rodríguez
Beltrán-Lago 27878 Xove
C/ Chozos, 4 1º A (27870 Xove)
A subvención que se concede rexese polas Bases aprobadas por este Concello en sesión
da Xunta de Goberno Local de data 23 de xaneiro de 2012.
6º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.54)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012
DE MESÓN RESTAURANTE XOVE PARA Mª SALOMÉ MARTINEZ PEDRE.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola traballadora e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2012, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e coa traballadora que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Mesón Restaurante Xove S.L.
Mª Salomé Martinez Pedre
C/ Tomás Mariño Pardo, 8 27870 Xove Hedradas, 1 (27879 Xove)
A subvención que se concede rexese polas Bases aprobadas por este Concello en sesión
da Xunta de Goberno Local de data 23 de xaneiro de 2012.
6º) A notificación ó empresario e á traballadora, os efectos oportunos.
D.55) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
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Mª Josefa Soto
García
Eugenia Victoria Casabella Xaneiro a
1.202,0
Avda. Diputación, 26 Fernández
decembro de 2011
0€
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.56) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Pardiñas Arquitectura & Verónica María
Constr.
Rodríguez Díaz
Xaneiro a decembro de
A Seara, 9 nave 3
Camiño Real, 36
2011
1.202,00€
27773 Alfoz
4º izda.
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.57) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Teodoro Moreda S.L.U. Mª Isabel Pérez Gradaille
Xaneiro a
Rúa dos Asteleiros, 7
c/ Lavandeiras, 22
1.202,00€
decembro de 2011
27780 Foz
(27870 Xove)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.58) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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:
Nome do perceptor
Aguaverde Xove
S.L.

Contratacións
subvencionadas
Cecilia Duarte Fernández
Urb. Palmeiro, 36 2º B

Períodos
Xan-dec 2011
(menos outubro)

Contía
1.565,46€
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27879 Rigueira
Parque Empresarial
de Camba,k P. 19
27877 Xuances

Lorena González Meitin
C/ Dr. Baamonde Illade, 7
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.59) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Períodos
Contía
subvencionada
A Roda (hostalería) Mª Luísa García Pardo
Xaneiro-decembro
1.202,00€
Avda. Deputación, 65 Avda. Diputación, 34 1º D
de 2011
27870 Xove
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.
Nome do perceptor

D.60) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
A Medela C.B.
Yolanda Bermúdez Alonso
C/ Tomás Mariño
Xan-dec 2011
c/ Toimil, 13
826,83€
Pardo, baixo 27870
(agás marzo)
27877 Xuances
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.61) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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:
Nome do
Contratación subvencionada
Períodos
Contía
perceptor
Insuiña S.L.
14.501,49€
Praia de Lago
Alejandro Pardo Novoa
Xan-feb (11 d.)
Acceso Apeadero, 35 2º B
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27870 Xove

SN
27878 Lago
(Xove)

Angel Rodríguez Otero
Barxa, 22
27878 Lago
Antonio Mazana García
Aldea de Arriba, 20
27876 Morás
Bruno Albo Ocampo
Acceso Grupo Escolar, 19 1º D
27870 Xove
Dolores Vilar Fernández
San Cristobo, 23
27877 Portocelo
Federico Montero Rivera
Vilachá, 22
27877 Portocelo
Felipe Fernández López
Penasagudas, 11
27879 Monte
Filipe Ribeiro Carbalho
Os Chozos, 2 1ºG
27870 Xove
Francisco José Sánchez
Vilarquide
Camposusao, 41
27877 Xuances
Hector Santos Louzao
Avda. Diputación, 31 2º I
27870 Xove
Ildefonso Castro González
Avda. Diputación, 13 3º D
27870 Xove
Ivan Sánchez Basanta
San Vicente, 9
27879 Rigueira
Jorge Fernández López
Penasagudas, 11
27879 Monte
José Angel Nieto Pena
San Vicente, 2
27879 Rigueira
José Manuel Franco Bermúdez
Torre, 1
27878 Sumoas
José Ramón Paleo Otero
C/ Tomás Mariño Pardo, 3 1ºc
27870 Xove
Miguel López Domínguez
Cabandela, 34
27878 Sumoas

Xan-dec

Xan-Dec

Xan-xul +ago (8d)

Xan-dec

Xan-dec

Xan-dec

Xan-dec

Xan-Dec

Xan-Dec

Xan-Dec

Xan-Dec

Xan-Dec

Xan-dec

Xan-dec

Xan-dec

Xan-Dec
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2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.62) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Mª Antonia Guerreiro Mª Isabel Louzao García
c/ Tomás Mariño Pardo, 10 Maio (13d) xuñoVázquez
744,57€
Avda. Diputación, 76 1º A
dec. 2011
27870 Xove
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.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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:
Nome do
Contratación
Contí
Períodos
perceptor
subvencionada
a
Ana Belén Corral Mera
Urb. Palmeiro, 59 2º B
Passco Blanco
27879 Rigueira
Villar José Saa
Jesús Rodríguez López
UTE
Xaneiro a xuño 2011 1.053,00€
Vilariño, 1
C/ Alvaro
27879 Monte
Cunqueiro, 1
Jordi Meitin Serantes
27870 Foz
San Cristobal, 7
27877 Portocelo
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.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Traseira Vilar S.L.P. Laura Vielba Cao
Clínica dental
Urb. Palmeiro, 59 4º B
Xaneiro-dec. 2011
1.202,00€
R/Villalba, 2
27879 Rigueira
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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.65) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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:
Nome do perceptor Contratación subvencionada

Períodos

Contía

Construcciones y
Benjamín Rodríguez Míguez
Canalizaciones José Avda. Diputación, 67 4º B
Saa S.A.
27870 Xove
Xan-sept 2011
827,75€
C/Alvaro Cunqueiro, José Ramón Ferreira Antón
1 entr.Apdo. 73
Avda. Diputación, 67 2º D
27780 Foz
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.66) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Aida López Cuadrado
Pedride, 4 (27870 Xove)
O Rincón do Trasgo
Xullo-decembro
212,95€
Dolores Sierra Riveira
C.B.
2011
Urb. Palmeiro, 67 5ºa
(27879 Rigueira)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.67) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Tiendas Conexión S.L. Mónica Ouro Ramos
Nov(15d)+dec1.352,25€
R/ Melitón Cortiñas, 8 Pena, 9 (27877 Xuances) 2010 +
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27850 Viveiro

xan-dec 2011

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.68) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Cristina Meitin Rouco
Portocelo, 38
(27877 Portocelo)
Aluminios Cruz da
Luís Antonio Méndez
Venta
Xaneiro-outubro
Casabella
791,75€
A Venta, 1 Lieiro
2011
Avda. Diputación, 12 4º C
27890 Cervo
(27870 Xove)
Mario Leitao Salgueiro
Acc. Grupo Escolar, 7 2º I
(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.69) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Períodos

Contía

José Martinez Baltar
Alrogal S.A.
Polígono Industrial de Barxa, 13 (27878 Lago)
Xan-dec
2.104,00€
Cuíña. San Ciprian
2012
Mª Rosario Balseiro López
27890 Cervo
Ceranzos, 43 (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.70) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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:
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Contratación
Períodos
Contía
subvencionada
Oscar Rodríguez Joyeros S.L. Gema Pozo Bellón
Avda. de Cervantes, 5-7
Urb. Palmeiro, 39 3º A Xan-dec 2011
1.202,00€
27850 Viveiro
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.
Nome do perceptor

D.71) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Josefa Otero Sanjurjo
Restaurante Louzao S.L.
Avda. Diputación, 30 Abr(27d) +mai(27d) +
Augadoce. Celeiro
811,35€
3º A
Xuñ-nov+ dec (9d)
27863 Viveiro
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.72) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Períodos
Contía
subvencionada
Nilo López Martinez Liliana Gonçalves Reis
Avda. Diputación, 26 Pumariño, 6
2011 (parcial)
1.087,48€
27870 Xove
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.
Nome do perceptor

D.73) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Maderas Bellas S.L.U. José Antonio Cociña Castro
Set-dec 2010 +
Abelleira, 2
Loureiros, 55
806,01€
xan-dec 2011
(27867 Galdo27877 Xuances
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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.74) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Mónica López Sanjurjo
1.227,0
Mapán Galdo S.L.
Avda. Diputación, 12 2º C
2011 (parcial)
0€
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.75) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Maderas Diaz
Adrian Cociña González
Ramos C.B.
Loureiros, 55
Feb-dec 2011
551,83€
Lg. Donas, 2 Trasbar
27877 Xuances
27888 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.76) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Períodos
Contía
Nome do perceptor
subvencionada
Maral S.C.
Mª Lina Pena Eijo
Xan (15d) + feb1.044,82€
C/ Dr Baamonde
Palmeiro, 34 2º C
dec
Illade, 14
27870 Xove
27870 Xove
Mª Pilar López Villarquide
Camba, 29
Xan-dec 2011
27877 Xuances
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Pamela González López
Avda. Diputación, 13 1º F
Xan +feb (7d)
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.77) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Períodos

Contía

Jacobo Fernández Casabella
Veiga, 41
Xan-dec
27879 Rigueira
Establecimientos Rey Mª Angeles Castro González
Avda. Diputación, 88 Camiño Real, 36 3º Dcha
2.905,83€
Xan-out+nov
27870 Xove
27870 Xove
Rubén Pico Rey
Avda. Diputación, 25 1º c
Xan-dec
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.78) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Multirent Xove S.L. Lucía Sánchez Canoura
Pol. Camba, 19
Avda. Diputación, 30 4º F
Xuño-nov. 2011
451,00€
27877 Xove
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.79) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
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Eptisa Servizos de
Ingeniería S.L.
Adrián Vázquez Fernández
Gondar, 5
Xan-dec 2011
602,00€
Ronda Xosé
Castiñeira, 17 Ent. B 27879 Monte
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.80) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 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
Alejandra Carolina
Mª Socorro Veiga Rego Valenzuela Eijo
R/ Lamestra, 5 1º b
C/Tomás Mariño Pardo, 2011 (parcial)
530,23€
27880 Burela
10 4º A
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.81)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 23/10/2011 o 22/04/2012), 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.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as once horas e trinta minutos, polo Sr. AlcaldePresidente, remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como
Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,
O SECRETARIO,
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Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa
Olmo.

Asdo. Luís María Fernández del
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