CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 6 DE AGOSTO DE 2012.
Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa
Vocais:
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
D. José Manuel González Álvarez
Dª Ana María Abad López
Secretario:
D. Luís Mª Fernández del Olmo
Interventora:
Dª Elena Santos Rey

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

A) APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes si teñen algunha observación que
formular á acta da sesión anterior de 16 de xullo de 2012.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da sesión
anterior de 16 de xullo de 2012.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE Dª LOURDES SOTO GALDO RELATIVO A PROXECTO
DE EXECUCIÓN DE CAMBIO DE CUBERTA EN VIVENDA SITA EN CAMBA Nº
16.-XUANCES.Vista solicitude formulada por D.ª Lourdes Soto Galdo con D.N.I nº: 76.545.539-K con
domicilio en Camba, 16 (27877 Xuances), para a realización de obras de cambio de cuberta
en vivenda sita en camba Nº 16.-Xuances.-Xove.
Expediente: 19207/12
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, asinada polo solicitante, e con proxecto técnico redactado
polo arquitecto técnico D.Tomás Rodríguez Rapa, as obras que se pretenden, sitúanse dentro
da área delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural Tradicional, de acordo coa
vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 1206-2012, e publicada no B.O.P do 14 de julio de 2012. Núcleo rural 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:
As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto nos artigos 33 e 34 da lei 15/2004 do
29 de decembro, de modificación da lei 9/2002, e no que ás condicións se
edificación se refire, poderase edificar de acordo co previsto no artigo 44.2, desta
Lei.
Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.6 .Memoria urbanística,
xustifícase o cumprimento da Normativa para a edificación que se pretende levar
a cabo.
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As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin
supoñerán aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da
edificación agás os elementos sustentantes de cuberta.
Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose
na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da lei 9/2002 de protección do
medio rural de Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial,
debendo a empresa construtora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade
civil.
Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación
así como o estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
reparación, e a súa adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación
da Lei 9/2002 de protección do medio rural de Galicia.
De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 11.650,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 233,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de
1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.º
B.2) SOLICITUDE DE Dª SALOME BERMÚDEZ BEN, RELATIVO A CAMBIO DE
CUBERTA EN VIVENDA SITA EN CABANDELA Nº 33.-SUMOAS.-XOVE
(PROXECTO DE EXECUCIÓN).
Vista solicitude formulada por D. Salome Bermudez Ben con D.N.I nº: 76.545.629L con
domicilio en Cabandela Nº 33.-Sumoas.-Xove para realización de obras de cambio de
cuberta en vivenda sita en cabandela Nº 33.-Sumoas.-Xove. Expediente: 1637/12.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, e con proxecto
técnico redactado polo Arquitecto Técnico D. Tomás Rodríguez Rapa, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como solo non urbanizable de núcleo rural,
de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M aprobado
definitivamente 12-06-2012, e publicada no B.O.P do 14 de julio de 2012. Núcleo rural de
Cabandela.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto nos artigos 33 e 34 da lei 15/2004 do
29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, e no que ás condicións se
edificación se refire, poderase edificar de acordo co previsto no artigo 44.2,
desta Lei.
Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.6 .Memoria urbanística,
xustifícase o cumprimento da Normativa para a edificación que se pretende levar
a cabo.
As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin
supoñerán aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da
edificación agás os elementos sustentantes de cuberta.
Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose
na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do
medio rural de Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial,
debendo a empresa construtora dispoñer do obrigado seguro de
responsabilidade civil.
Previo ao inicio das obras solicitárase a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da
edificación así como o estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu
estado definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a
licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 de protección do medio rural de Galicia.
De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 16.852,59€.-salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 337,05€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de
1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.
B.3) SOLICITUDE DE D. JESÚS COCIÑA QUELLE RELATIVO A MURO DE
CONTENCIÓN
EN
VILAPOL
Nº
9.-PORTOCELO.-(PROXECTO
DE
EXECUCIÓN).
Vista solicitude formulada por D. Jesús Cociña Quelle con D.N.I nº: 33.833.376P con
domicilio en Vilapol Nº 9.-Portocelo, para realización de obras de muro de contención en
Vilapol Nº 9.-Portocelo.-Expediente: 2151/12
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Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, asinada polo solicitante, e con proxecto técnico redactado
polo arquitecto técnico D. Tomás Rodríguez Rapa, as obras que se pretenden, sitúanse
dentro da área delimitada como solo non urbanizable de núcleo rural tradicional, de acordo
coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente
12-06-2012, e publicada no B.O.P do 14 de julio de 2012. Núcleo rural de Vilapol.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto nos artigos 33 e 34 da lei 15/2004 do 29
de decembro, de modificación da lei 9/2002, e no que ás condicións se edificación se
refire, poderase edificar de acordo co previsto no artigo 44.2, desta Lei.
Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.6.Memoria urbanística,
xustifícase o cumprimento da Normativa para a edificación que se pretende levar a
cabo.
As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin
supoñerán aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación
agás os elementos sustentantes que competan ao propio muro.
Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004
do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio rural de
Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
construtora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais,
ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o
estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa
adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de
protección do medio rural de Galicia.
De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 2.195,00€.-salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 43,90€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de
1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.
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B.4) SOLICITUDE DE ALCOA-EUROPE/ALUMINA ESPAÑOLA S.A. RELATIVO
A URBANIZACIÓN CON VIAL ENTRE DIQUES PORTO ALCOA.-2ª FASE NA
PRAIA DE LAGO.
Vista solicitude formulada por D. Alejandro Pedrosa López, en representación de AlcoaEurope-Alumina Española S.A. con domicilio en Fabrica de Aluminio Alcoa (27890 San
Ciprian-Cervo) para realización de obras de urbanización vial entre diques puerto Alcoa.-2ª
fase na Praia de Lago.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
De acordo coa documentación obrante no expediente, á area en que se sitúan a
sobras que se pretenden levar a cabo, atópanse dentro da área delimitada como
Solo Rústico de Protección de Costas, dea cordo co Artigo 32 da Lei 9/2002 de 30
de decembro de Ordenación Urbanistica e Protección do Medio Rural de Galicia.
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:
Tendo en conta os intereses municipais, é a vista do especificado no apartado IV da
solicitude na que se especifica que a concesión outorgada ten por obxecto o poder
seguir dispoñendo da carretera de servizo existente entre os diques norte e sur do
Porto da fábrica Alumina-Aluminio, así como o acceso ó deposito de barros roxos
(ubicado neste municipio), mellorando e equipando de forma notable tanto a
carretera como o seu entorno, non se ve inconveniente algún na concesión de
licenza de obra que se pretende, correspondente á 2º fase das obras de
urbanización.
Presuposto:324.223,04€ dedúcese ó presuposto de 509.984,69€ correspondentes á
execución do ponte realizado na primeira fase. 834.207,73 – 509.984,69=
324.223,04€.
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 324.223,04€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 6.484,46€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización
por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio
Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o
desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de
1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.
B.5)SOLICITUDE DE D. GERVASIO FERNÁNDEZ BAÑO PARA LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR SITA EN ALDEA DE
ABAIXO -MORAS.
Vista solicitude formulada por D. Gervasio Fernández Baño con D.N.I. nº33.305.830-K con
domicilio en c/Golondrina, 4 (27863 Celeiro-Viveiro) na que pide a expedición de
certificación de licenza de primeira ocupación, para vivenda sita en Aldea de Abaixo,
Morás .- Polígono nº 7 Parcela nº 511 .- Referencia catastral: 27025A007005110001KF
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que sinala en relación ás obras a cal
licenza de 1ª utilización se solicita o seguinte:
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EXPEDIENTE: 2106/12
OBRA PREVISTA EN PROXECTO: Construción dunha vivenda unifamiliar.Edificación composta de semisótano y planta baixa, para unha vivenda.
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 execucion-liquidacion final:
164.000,00€
Valoración licenza primeira Utilización 0,5% S/P: 820,00€.
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 820,00€.
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.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012
DE SUBVENCIÓN A DOLORES HERMIDA PERNAS PARA A TRABALLADORA
Mª BEGOÑA QUELLE BARRO.
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
Avda. Arcadio
Avda. Diputación,
Dolores
Pardiñas, 77 baixo
Mª Begoña Quelle Barro 34 2º A (27870
Hermida Pernas
27880 Burela
Xove)
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A subvención que se concede rexese polas Bases aprobadas por este Concello en sesión da
Xunta de Goberno Local de data 11 de xaneiro de 2007.
6º) A notificación á empresaria e á traballadora, os efectos oportunos.
D.2) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
SUBVENCIÓN A D. JOSÉ JUAN BALSEIRO MÍGUEZ, COMO AUTÓNOMOAUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D. José
Juan Balseiro Míguez, con D.N.I. nº 33.996.727-J con domicilio en Urb. Palmeiro, 42 2º B
(27870 Xove) para a súa inclusión como autónomo no Plan de Emprego do ano 2012, 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 autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
José Juan Balseiro Míguez
Urb. Palmeiro, 42 2º B (27879 actividades forestais
Rigueira)
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 solicitante, os efectos oportunos.
D.3) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
SUBVENCIÓN
A
D.
GUILLERMO
REGO
CANOURA,
COMO
AUTÓNOMO/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D.
Guillermo Rego Canoura con D.N.I. nº 33993012-R con domicilio en Camiño Real, 36 2º
Izda. (27870 Xove) para a súa inclusión como autónomo no Plan de Emprego do ano 2012,
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 autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
Guillermo Rego Canoura
Camiño Real, 36 2º Izda.
Traballos forestais
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.4) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
SUBVENCIÓN
A
D.
ANTONIO
PÉREZ
GRADAILLE
COMO
AUTÓNOMO/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D.
Antonio Pérez Gradaille, con D.N.I. nº 77.593.318-N con domicilio en Lavandeiras, 18 2º
(27870 Xove) para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego do ano 2012, 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 autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
Antonio Pérez Gradaille
Lavandeiras, 18 2º (27870 Fabricación carpintería e
Xove)
comercio
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
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D.5) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
SUBVENCIÓN A JAIRO MÍGUEZ BAÑO COMO AUTÓNOMO/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D. Jairo
Míguez Baño, con D.N.I. nº 34.636.982-V con domicilio en Agramonte, 2 1º (27870 Xove)
para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego do ano 2012, 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 autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
Jairo Míguez Baño
Agramonte, 2 1º (27870 Xove)
Instalación de carpintería
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.6) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
SUBVENCIÓN A BORJA COCIÑA RIVAS
COMO AUTÓNOMO/
AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D.
Borja Cociña Rivas, con D.N.I. nº 34.880.106-P con domicilio en Vilalpol, 9 (27877
Portocelo) para a súa inclusión como autónomo no Plan de Emprego do ano 2012, 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 autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
Borja Cociña Rivas
Vilalpol,
9
(27877 Reparación
maquinaria
Portocelo)
industrial
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.7)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
MONTAJES TUBACER PARA TRINIDAD SANTOS E IVAN SALGUEIRO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polos traballadores 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 cos traballadores que se
relacionan seguidamente:
Empresa
Traballador
Trinidad Santos Fernández
Montajes Tubacer
Avda. Diputación, 30 2º c (27870 Xove)
CIF: B15832645
Carretera de Alcoa, Vilar-Lago Ivan Salgueiro Maseda
27878 Xove
Avda. Diputación, 13 1º F (27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación á empresa e traballadores, os efectos oportunos.
D.8)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
MARIÑO GUERREIRO, S.L. PARA DEMETRIO LOUZAO REGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballador e polo empresario,
respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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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
Mariño Guerreiro, S.L.
Demetrio Louzao Rego
R/Irmáns Vilar Ponte, 25 (27850 Viveiro) Avda. Diputación, 35 2º (27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.9)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
HORMIGONES MARIÑA S.L. PARA FRANCISCO JOSÉ CASABELLA LAGE.
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
Hormigones Mariña S.L.
Francisco José Casabella Lage
Parque Empresarial de Camba pol. 46-48
Urb. Palmeiro, 53 3º A (27879 Rigueira)
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.10)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
PANADERÍA XOVE S.L.U. PARA Mª JOSÉ MASEDA SALGUEIRO.
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
Panadería Xove SLU
Mª José Maseda Salgueiro
A Vara, 3 (27877 Xuances-Xove)
c/ Acc. Grupo Escolar, 5 (27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación á empresa e á traballadora, os efectos oportunos.
D.11) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada pola 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 da perceptora
Períodos
Contía
subvencionada
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Dolores Hermida Pernas
Avda. Arcadio Pardiñas, 77
Mª Begoña Quelle Barro Xan-dec- 2011
200,83€
baixo (27880 Burela)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.12)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
REPARACIONES Y REFORMAS “OS CASTROS S.L”.
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
Reparaciones y Reformas Os Castros S.L.
Jonatan Secades Ramón
Avda. Cantarrana, 8 Ent.
Ctra. Rocha, 5 (27870 Xove)
(27850 Covas-Viveiro)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.13) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ CUADRADO OTERO.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. José Cuadrado Otero con D.N.I. nº 77.591.674-R , con domicilio en Penasagudas,
12 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.14) AXUDA DE GANDERÍA A D. EMILIO VÁZQUEZ LÓPEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. Emilio Vázquez López con D.N.I. nº 76.564.029-L, con domicilio en Gondar, 8
(27879 Monte) por morte de unha xata por importe de 200,00€.
D.15) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GÓMEZ GÓMEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Sara Gómez Gómez con D.N.I. nº 76.563.736-W, con domicilio en Cabo, 8 (27878
Sumoas) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.16)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2012 DE
ABIFER COSTAMUEBLE S.L. PARA ANA BELÉN CORRAL MERA.
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:
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Empresa
Traballadora
Abifer Costamueble S.L.
Ana Belén Corral Mera
Parque Empresarial Camba
Urb. Palmeiro, 59 2º B (27879 Rigueira)
27877 Xuances Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as trece horas e quince minutos, polo Sr. AlcaldePresidente, remátase a sesión, estendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario,
dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

O SECRETARIO,

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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