CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 9 DE MAIO DE 2013.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo
Asistentes:
as dez horas do día nove de maio de 2013, baixo
Alcalde-Presidente:
a presidencia do Sr. Alcalde, D. José Demetrio
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Salgueiro Rapa, coa asistencia dos Sres.
Vocais:
concelleiros á marxe relacionados, do Secretario,
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
D. Luís María Fernández del Olmo e da
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
Interventora Dª Elena Santos Rey, procedeuse a
Secretario:
celebrar a sesión extraordinaria correspondente a
D. Luis Mª Fernández del Olmo
este día, previa convocatoria ó efecto e en
Interventora:
primeira convocatoria.
Dª Elena Santos Rey
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde
Ausente:
declarouse aberta a sesión.
Dª Ana María Abad López
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 2013.
Non formulándose ningunha outra reclamación, queda aprobada por unanimidade a
acta da sesión anterior
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA.
B.1) SOLICITUDE DE Dª LOURDES DOMINGUEZ BERMUDEZ RELATIVO
A REHABILITACION DE COBERTIZO PARA APEROS DE LABRANZA EN
CABANDELA Nº 34 SUMOAS.
Vista solicitude formulada por D.ª Lourdes Domínguez Bermudez con D.N.I nº:
33.302.107-Q con domicilio en Cabandela Nº 34 (27878 Sumoas) para realización de
obras de rehabilitación dun cobertizo para aperos de labranza en Cabandela Nº 34.Sumoas.- Ref.Catastral: 27025A024005870000JY.-Polígono 24.-Parcela 587.
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 Rústico de Protección
Agropecuaria, 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 xullo de
2012.
2º.-De acordo co previsto no artigo 33.2 da LOUGA, trátase dunha edificación e
instalación destinada ao apoio da gandaría extensiva e intensiva, granxas, currais
domésticos e establecementos nos que se aloxen, manteñan ou crien animais e
instalacións avícolas, polo que se pode outorgar licenza directa municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
• A edificación que se pretende executarase de acordo co previsto no artigo 42 e
según as condicións adicionais para outras actividades constructivas non
residencias, artigo 44 da LOUGA.
• As obras que se pretenden, no que á súa reparación se refire e a os materiais a
empregar, adaptaranse en todo ó 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
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edificación se refire, poderase edificar de acordo co previsto no artigo 44.2,
desta Lei.
• Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.2.3. Normativa
urbanística; e no apartado 1.2.3.3 Ficha urbanística xustifícase o cumprimento
da Normativa para a construción da edificación que se pretende levar a cabo.
• Respetarase a tipoloxía da edificación con respecto do ámbito no que se atopa,
adaptándose na súa totalidade estas obras 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 solicitarase 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 construción, 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 exposto nos apartados anteriores, infórmase favorablemente a licenza que
se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 5.850,00€.- salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
117,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.2) SOLICITUDE DE D. ANTONIO VAZQUEZ DIAZ RELATIVO A
REHABILITACION DE CUBERTA E CAMBIO DE FACHADA. GONDAR Nº
8.-MONTE.- (PROXECTO BASICO)
Vista solicitude formulada por D. Antonio Vázquez Díaz con D.N.I nº: 333.751.654M
con domicilio en Gondar Nº 8.-(27879 Monte.-Xove) para realización de obras de
rehabilitación de cuberta e cambio de fachada en Gondar nº 8.-Monte.
Ref.Catastral: 27025A07200010000KQ e 27025A072000100000JM.- Polígono 72.Parcela 10.
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 PROTECCION DE AUGAS, 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 xullo de 2012. Burgo de Gondar.
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•

Habida conta que o inmoble atópase dentro da área delimitada como Solo
Rústico de Protección de Augas solicitouse o preceptivo informe da Comunidad
Autónoma, (Augas de Galicia), de acordo co previsto nº artigo 38 da LOUGA, e
según o previsto nº artigo 41 da mesma LOUGA, obténdose a preceptiva
autorización, con data 03 de abril de 2013 e clave DH.W27.40425, e rexistro de
entrada neste concello o día 9 de abril do presente ano 2013.
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 1.2.3.3 correspondente a
ficha das condicións urbanísticas, xustifícase o cumprimento da Normativa do
P.X.O.M e da LOUGA para a edificación que se pretende remozar.
• 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 seu estado orixinario , e poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
reparación, así como a súa adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 de protección do medio rural de Galicia.
• Por todo o anteriormente exposto, infórmanse favorablemente as obras que se
solicitan.
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 21.046,15€.- salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 420,92€.
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.3) SOLICITUDE DE D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ ROUCO RELATIVO
A MEMORIA VALORADA PARA A CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA
APEROS DE LABRANZA.
Vista solicitude formulada por D. José Manuel Rodríguez Rouco con D.N.I nº:
76.564.020-X con domicilio en Ancil Nº 11 (27878 Lago) para realización de obras de
construción de almacén para aperos de labranza en Ancil Nº 11 Lago.-Xove .Ref. Catastral: 27025A069000560001KL. Polígono 69.-Parcela 56
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 de núcleo rural en la zona 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.
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 co previsto no artigo 289 do P.X.O.M trátase dunha edificación
auxiliar que deberá cumprir as condicións xerais previstas no Artigo 158.2 desta
normativa e no propio artigo 289.
• A edificación que se pretende executarase de acordo co previsto no artigo 42 e
según as condicións adicionais para outras actividades construtivas non
residencias, artigo 44 da LOUGA.
• As obras que se pretenden, no que á súa reparación se refire e a os materiais a
empregar, adaptaranse en todo ó 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 1.2.3. Normativa
urbanística; e no apartado 1.2.3.3 Ficha urbanística xustifícase o cumprimento
da Normativa para a construción da edificación que se pretende levar a cabo.
• Respetarase a tipoloxía da edificación con respecto do ámbito no que se atopa,
adaptándose na súa totalidade estas obras 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 solicitarase 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 construción, 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 exposto nos apartados anteriores, 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.
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3º) Valórase o presuposto da obra en 5.845,00€.- salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
116,90€.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.
B.4) SOLICITUDE DE D. MARIA ISABEL SANCHEZ CASABELLA
RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR DE PLANTA
BAIXA EN CERANZOS.-XUANCES.-XOVE.
Vista solicitude formulada por Dª. María Isabel Sánchez Casabella con D.N.I nº:
33.834.617-F e D. Salvador García Lamelas con DNI.-33.817.193V con domicilio en c/
Alonso Pérez 41 5º c (27850 Viveiro) para realización de obras de construción de
vivenda unifamiliar de planta baixa en Ceranzos-Xuances. –
Ref. Catastral:27025A015002090000JH.- Polígono 15 Parcela. 209.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
• A edificación que se pretende executar, de acordo coa documentación
presentada, subscrita polo arquitecto Don José Díaz López, sitúase dentro da
área delimitada como Solo de Núcleo rural en área de expansión, 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 xullo de 2012.
Artigo 24 da lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da lei 9/2002 do 30
de decembro, da LOUGA.- Ceranzos.-Xuances.-Xove.- Solo de Núcleos rurais
en área de expansión afectado por el Plan de Ordenación del Litoral.(P.O.L).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.L.O.U.G.A.
• No proxecto, xustifícase, no Apartado 9 da Memoria urbanística, o cumprimento
da Normativa municipal, os datos comparados, así como no plano de
localización 02, a adaptación do inmoble que se pretende realizar, á vixente
Normativa urbanística.
• Acompáñase anexo a memoria do proxecto no que se xustifica o cumprimento
das condicións de habitabilidade do decreto 29/2010 de 4 de marzo da Xunta de
Galicia. Cuadro comparativo dos diferentes apartados a cumprir, cos seus
articulados e conceptos.
• A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega, adáptase á
tipoloxía do ámbito.
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 condicións de edificación adaptaranse ao previsto no Artigo 29 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.
• Só se permite unha vivenda unifamiliar por parcela. Nin vivendas pegadas, nin
pareadas.
• No proxecto achegado, no seu apartado da memoria, xustifícase o cumprimento
do Código técnico da edificación en desenvolvemento do preceptuado na lei de
Ordenación da edificación no referente a:
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o Cumprimento e xustificación do DB de seguridade en caso de incendio
(DB-SI)
o Cumprimento e xustificación do DB de seguridade de utilización e
accesibilidade. (DB-SUA).
o Cumprimento del DB-SE. Seguridad estructural.
o Cumprimento do DB-HS.Salubridad.
o Cumprimento e xustificación do DB de enerxía. (DB-HE).
o Cumprimento e xustificación do HR Protección frente al ruido.
En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais coa construción de foxa
séptica, polo que previo á concesión da licenza de primeira utilización, deberase
garantir o cumprimento do previsto no articulo 29.g da lei 9/2002 modificada
pola lei 15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os servizos
básicos da edificación.(Artigo 280 do P.X.O.M).
Inicialmente no proxecto ubicabanse os paneis solares e a fosa séptica na parte
da parcela afectada pola Normativa de Solo Rústico de Protección Agropecuaria,
presentándose un anexo ao proxecto, suscrito polo arquitecto redactor, no que se
troca a ubicación de ditas instalacións a parte da parcela correspondente a Solo
de Núcleo Rural na área de expansión.
A foxa séptica prevista deberá gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes.
Previo ao inicio das obras, achegarase a correspondente documentación dos
técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico, así como o
Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución das obras.
Igualmente deberá aportarse plano da parcela claramente definida coa ubicación
do inmoble para así poder cuantificar o cumprimento das condicións de deseño,
calidade e sostenibilidade tales como os referentes a integración na paisaxe e no
entorno, aislamento, luz natural e relación co espazo exterior da parcela,
calidade ambiental e sustentabilidade, aforro enerxético e reciclaxe.
Así mesmo e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición
entre núcleo rural e de protección, deberase realizar plano de reformulo
claramente definido da situación da parcela e da edificación con respecto das
diferentes delimitacións de cada área, e a superficie resultante de parcela
edificable, de acordo coa normativa de núcleo rural en área de expansión, de 800
m/2 mínimos, e os correspondentes retranqueos a lindeiros e vial.
Achegarase igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.
Os devanditos documentos achegaranse conxuntamente co proxecto de
execución e para os efectos de comprobación conxunta coa acta de reformulo
previo ao inicio das obras.
Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor
branca e texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias
municipais, e que deberá cumprirse con todos os seus datos:
o Parámetros urbanísticos aplicables.
o Promotor das obras, construtor.
o Nº de expediente de licenza.
o Data de inicio e finalización das obras.
o Técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico.
o 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
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acordo co articulo 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.LOUGA
• Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións
municipais e no que a Normativa se refire con independencia das aliñacións e
distancias dependente doutras Administracións.
• Tendo en conta que a parcela atópase dentro da zoa afectada polo Plan de
Ordenación do Litoral, (P.O.L), deberase axustar a edificación ao previsto no
artigo 292 do P.X.O.M, referido as Normas Complementarias correspondentes
aos núcleos afectados polo Plan de ordenación do Litoral.
• Os retranqueos a vial, axustaranse ao previsto no sistema viario, do P.X.O.M en
vigor no Concello de Xove.
• Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade, tanto para a propia obra coma
para o ámbito peonil e motorizado desta.
• A posible instalación de grúa para a execución das obras deberá dispoñer de
licenza de obra independente, coa achega documental correspondente.
• Coa achega do Proxecto de Execución achégase o Estudio Básico de Seguridade
e Saúde, asinado por técnico competente e visado polo colexio profesional
correspondente.
• Co Proxecto de Execución e Acta de reformulo, deberase dar así mesmo da
empresa construtora das obras co seu c.i.f e dirección correspondente antes do
escomenzo das obras.
• Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, así
como cumpridos os parámetros establecidos na licenza, a retirada dos elementos
auxiliares, así como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto
estado, polas deterioracións que se puidesen ocasionar durante a realización dos
traballos, o promotor deberá solicitar a correspondente Licenza de Primeira
utilización, coa achega dos documentos técnicos correspondentes, e de acordo co
Artigo 195.6 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
• Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo,
deberanse reflexar as áreas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a
devandita cesión a ser espazo de dominio publico, e que quedará reflectido na
correspondente acta de conformidade do reformulo, por parte do promotor.
Observacións: Acompáñase ao presente informe, a Normativa aplicable a esta parcela
correspondente a solo de Núcleo Rural e asemade as Normas complementarias
aplicables nos núcleos afectados polo Plan de Ordenación do litoral,(P.O.L), e que se
deberán cumprir na súa totalidade previo a obtención da Licenza de Primera utilización.
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 40.142,80€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 802,86€
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.5) SOLICITUDE DE D. MARCO ANTONIO CASARIEGO MARTINEZ E Dª
MARIA NAZARET MARIÑO MASEDA, RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE
VIVENDA UNIFAMILIAR EN PEZA DA AIRA-RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por D. Marco Antonio Casariego Martinez con D.N.I nº:
77.597.401-R e María Nazaret Mariño Maseda, con DNI: 34.638.197J con domicilio en
Abelá, 9 (27879 Rigueira), para realización de obras de construción de vivenda
unifamiliar en Peza da Aira- Rigueira.- Polígono Nº 47-parcela Nº 313.- Referencia
Catastral:27025A047003130000JY
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
• A edificación que se pretende executar, de acordo coa documentación
presentada, subscrita polo arquitecto Don Rubén Fernández Lombardero, sitúase
dentro da área delimitada como Solo de Núcleo rural en área de expansión, 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 xullo de
2012.Artigo 24 da Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei
9/2002 do 30 de decembro, da LOUGA -Avelá.-Rigueira.-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.
• Así mesmo, en proxecto, xustifícase, no Apartado da Memoria urbanística 1.5
do proxecto, do cumprimento da Normativa municipal, os datos comparados, así
como no plano de localización So2, a adaptación do inmoble que se pretende
realizar, á vixente Normativa urbanística.
• Acompáñase anexo a memoria do proxecto no que se xustifica o cumplimiento
das condicións de habitabilidade. Cuadro comparativo dos diferentes apartados a
cumplir, cos seus articulados e conceptos.
• A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega, adáptase á
tipoloxía do ámbito.
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 condicións de edificación adaptaranse ao previsto no Artigo 29 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.
• Só se permite unha vivenda unifamiliar por parcela.
• Nin vivendas pegadas, nin pareadas.
• No proxecto achegado, no seu apartado da memoria, xustifícase o cumprimento
do Código técnico da edificación en desenvolvemento do preceptuado na lei de
Ordenación da edificación no referente a:
o Cumprimento e xustificación do DB de seguridade en caso de incendio
(DB-SE)
o Co proxecto de execución deberase xustificar o cumprimento do código
técnico no referente aos apartados de:Cumprimento e xustificación do
DB de seguridade de utilización. (DB-o seu) e Cumprimento e
xustificación do DB de enerxía. (DB-HEI).
• En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais a rede xeral, polo que
previo á concesión da licenza de primeira utilización, deberase garantir o
cumprimento do previsto no articulo 29.g da lei 9/2002 modificada pola lei
15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os servizos básicos
da edificación.
• Ao tratarse dun proxecto Básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, deberase presentar nas dependencias municipais, o correspondente
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proxecto de execución sen o cal non se poden iniciar as obras, así como a
designación de técnicos responsables de diferentes apartados de execución de
obra, Director de obra, Director de execución e Coordinador de Seguridade.
Dito proxecto de execución deberá presentarse nas dependencias municipais nun
prazo non maior de seis meses dende a data do outorgamento da licenza de obra.
Coa achega do proxecto de execución achegarase a correspondente
documentación dos técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico,
así como o Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución das
obras.Igualmente deberá aportarse plano da parcela claramente definida coa
ubicación do inmoble para así poder cuantificar o cumprimento das condicións
de deseño, calidade e sostenibilidade a o igual que a totalidade dos apartados
I.D.1, tales coma os referentes a integración na paisaxe e no entorno,
asleamento, luz natural e relación co espazo exterior da parcela, calidade
ambiental e sustentabilidade, aforro enerxético e reciclaxe.
Así mesmo e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición
entre núcleo rural e de protección, deberase realizar plano de reformulo
claramente definido da situación da parcela e da edificación con respecto das
diferentes delimitacións de cada área, e a superficie resultante de parcela
edificable, de acordo coa normativa de núcleo rural, de 600 m/2 mínimos, e os
correspondentes retranqueos a lindeiros e vial.
Achegarase igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.Os devanditos documentos achegaranse conxuntamente co proxecto de
execución e para os efectos de comprobación conxunta coa acta de reformulo.
Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor
branca e texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias
municipais, e que deberá cumprirse con todos os seus datos:
o Parámetros urbanísticos aplicables.
o Promotor das obras, construtor.
o Nº de expediente de licenza.
o Data de inicio e finalización das obras.
o Técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico.
o 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 articulo 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.
Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións
municipais e no que a Normativa se refire con independencia das aliñacións e
distancias dependente doutras Administracións.
Os retranqueos a vial, axustásense ao previsto no Titulo V: Normas de
Ordenación dos sistemas, Articulo 84 do Capítulo I.-Sistema viario, das Normas
Subsidiarias en vigor do Concello de Xove.
Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade, tanto para a propia obra coma
para o ámbito peonil e motorizado desta.
A posible instalación de grúa para a execución das obras deberá dispoñer de
licenza de obra independente, coa achega documental correspondente.
Coa achega do Proxecto de Execución achegarase o Estudio Básico de
Seguridade e Saúde, asinado por técnico competente e visado polo colexio
profesional correspondente.
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Co Proxecto de Execución e Acta de reformulo, deberase dar así mesmo da
empresa construtora das obras co seu c.i.f e dirección correspondente.
• Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, así
como cumpridos os parámetros establecidos na licenza, a retirada dos elementos
auxiliares, así como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto
estado, polas deterioracións que se puidesen ocasionar durante a realización dos
traballos, o promotor deberá solicitar a correspondente Licenza de Primeira
utilización, coa achega dos documentos técnicos correspondentes, e de acordo co
Artigo 195.6 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
• Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo,
deberanse reflexar as áreas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a
devandita cesión a ser espazo de dominio publico, e que quedará reflectido na
correspondente acta de conformidade do reformulo, por parte do promotor.
• Infórmase favorablemente o proxecto presentado.
• Non se poderán iniciar as obras sen a aportación documental do proxecto de
execución e o seu correspondente documentación adicional así como a
obrigatoria 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 121.597,78€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
2.431,96€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.6) SOLICITUDE DE VODAFONE ESPAÑA S.A. RELATIVO A PROYECTO
TÉCNICO PARA UNA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL EN COTO
MARTELO NO ALTO DO CRUCEIRO.-XOVE
Vista solicitude formulada por Vodafone España S.A. con C.I.F nº: A-80907397 con
domicilio en Avda. Severo Ochoa, 1 (A Coruña) para realización de obras de estación
base de telefonía móvil en Coto Martelo no Alto do Cruceiro.-Xove.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que en relación con el
proyecto que se aporta, suscrito por el ingeniero D. Luis López Trigo, colegiado nº
15055 referente a la instalación de una estación base de telefonía, en la parcela arriba
enunciada, se hace constar:
1º.-Esta parcela se ubica centro del área delimitada como suelo rústico de Protección
Agropecuaria, artículo 32.2.A de la LOUGA y de acuerdo con el P.X.O.M vigente en
este ayuntamiento, aprobado el 12 de junio de 2012 y publicado en el B.O.P de 14 de
julio de 2012.
2º.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 33.2.f de la LOUGA, se informa
favorablemente las instalaciones que se pretenden llevar a cabo, al ser instalaciones
necesarias para los servicios técnicos de telecomunicaciones, siempre que no implique
la urbanización o transformación urbanística de los terrenos afectados.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas.
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2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 6.411,00€ .
salvo presentación de relación valorada e asinada por técnico competente, importando a
liquidación tributaria 128,22€
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.7) SOLICITUDE DE RETEGAL S.A. RELATIVO A TORRE METÁLICA DE
CELOSÍA
E
CASETA
DESTINADA
A
SERVICIOS
DE
TELECOMUNICACIONS EN PENA DAS CANCELAS (MONTE).
Vista solicitude formulada por Retegal S.A con C.I.F.: A-156436 con domicilio en
Avda. Fernando Casas Nova, 35B 3º C-D (15707 Santiago de Compostela), para
realización de obras de torre metálica de celosía e caseta, destinada a servicios de
telecomunicacións en terreno de 300 metros cadrados ubicado en el lugar de Pena das
Cancelas, Monte.
Pena das Cancelas Parroquia de San Isidoro de Monte, con 18 áreas de monte ( 1.800
metros cadrados ) en catastro Parcela 900 del Polígono 52 con Ref. Catastral
27025A052009000000JH.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que en relación con el
proxecto que se aporta, suscrito por el ingeniero de Telecomunicaciones D. José
Manuel Soto Vázquez, colegiado nº 2.044 referente a la instalación de una torreta de
telecomunicaciones, en la parcela arriba enunciada, se hace constar:
1º.-Esta parcela se ubica centro del área delimitada como Suelo Rustico de Protección
Forestal, articulo 32.2.b de la LOUGA y de acordo con el P.X.O.M vixente en este
ayuntamiento, aprobado el 12 de junio de 2012 y publicado en el B.O.P de 14 de julio
de 2012.
• 2º.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 33.2.f de la LOUGA, se informa
favorablemente las instalaciones que se pretenden llevar a cabo, al ser
instalaciones necesarias para los servicios técnicos de telecomunicaciones,
siempre que no implique la urbanización o transformación urbanística de los
terrenos afectados.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e 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.8) SOLICITUDE DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA DE
APERTURA ESTABLECEMENTO DE NEW BURGUER S.L. SITO AVDA
DIPUTACIÓN Nº 28.-BAIXO.-XOVE.
Vista solicitude de D. Juan Carlos López González con DNI 33992883X con domicilio
en Camiño Real, 20 4º B (27870 Xove) en representación de la entidade “ONDE
SEMPRE C.B.” de cambio de titularidade de licenza de apertura de establecimiento sito
en Avda. Diputación, 28 (Xove) que en la actualidade figura a nome de NEW
BURGUER S.L. para que figure como novo titular ONDE SEMPRE C.B. con CIF E27.444.546.
Visto así mesmo que con fecha 22 de xuño de 2004 expediuse a licenza municipal para
apertura de cafetería-pizzería en Avda. Diputación (Xove).
Vista acta de inspección de actividades do Arquitecto Técnico Municipal que manifesta
que :
• De acordo coa solicitude de cambio de titularidade de licenza de apertura de
establecemento para CAFETERIA-PIZZERIA, e comparecido o técnico que
subscribe no establecemento, puido constatar que o local cuio cambio de
titularidade para licenza da actividade que se pretende, continua coa mesma
actividade, para a que no seu día se concedeu a oportuna licenza municipal, a
favor do solicitante, reunindo as condicións de solidez e seguridade, para a
explotación da mesma, así como o cumprimento da Normativa de Protección
contraincendios, coa existencia de extintores en regra e as saídas de evacuación
correctas de acordo co certificado adxunto suscrito polo arquitecto técnico
D.Tomás Rodríguez Rapa.
• Otorgouse licenza municipal inicial a favor de NEW BURGUER S.L, para
Cafetería-Pizzería no ano 2004.
• Infórmase favorablemente a nova solicitude de cambio de titularidade que se
solicita, a favor de ONDE SEMPRE C.B.
• Na documentación consta a firma de consentimento e transmisión da devandita
licenza de actividade, asinado polas dúas partes intervinintes.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acordase:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da licenza de apertura de establecemento de
cafetería-pizzería sita en Avda. Diputación, para que sexa substituído como titular
ONDE SEMPRE C.B., previo pago das taxas correspondentes.
2º) Facultar á Alcaldía - Presidencia para a realización de cantos actos, trámites o
xestións sexan procedentes para el bo fin dos acordos adoptados.
C ) CONTAS E FACTURAS
C.1) INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO DA ALCALDÍA
CORRESPONDENTES Ó MES DE ABRIL DE 2013.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das
indemnizacións por razón de servizo da Alcaldía, correspondentes ó mes de abril de
2013 por importe de 349,09€.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013
DE GERIATROS S.A. PARA ESTEFANIA MOREDA E ELVIRA QUIZA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polas traballadoras e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2013, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e coas traballadoras que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadoras
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Estefania Moreda Otero
Loureiro, 14 (27879 Monte-Xove)
Elvira Quiza Fernández
Avda. Diputacion, 34 4º 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 traballador, os efectos oportunos.
GERIATROS S.A.
Avda. García Barbón, 60 B
(36202 Vigo)

D.2)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013
DE CATYCRIS S.L. PARA MARÍA LUZ VAZQUEZ RIVAS.
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 2013, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Catycris S.L.
María Luz Vázquez Rivas
Avda. Diputación, 26 (27870 Xove)
Avda. Diputacion, 35 3ºD (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.3)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013
DE HOTEL EGO S.L. PARA PATRICIA A. SANDE BUSTABAD.
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 2013, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Hotel Ego S.L.
Patricia A. Sande Bustabad
Faro, 1 (27850 Area-Viveiro)
Abelá, 7 (27879 Rigueira)
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.4)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013
DE ROSARIO QUELLE LAGE PARA ADRIÁN MÍGUEZ CORA
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 2013, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Rosario Quelle Lage
Adrián Míguez Cora
Faro, 1 (27850 Area-Viveiro)
Avda. Diputación, 67 1ºA (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.
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D.5)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013
DE RODRIGUEZ QUELLE ALIMENTACIÓN PARA ANA ISABEL DÍAZ E
JOSEFINA PIÑÓN.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polas traballadoras e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2013, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Ana Isabel Díaz Fernández
Veiga, 38 (27879 Rigueira)
Rodriguez Quelle Alimentación.Tomás Rodríguez Rapa
Avda. Diputación, 40 Baixo
Josefina Piñón Duran
27870 Xove
San Vicente, 8 (27879 Rigueira)
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.6)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013
DE GERIATROS S.A. PARA CARMEN FERNÁNDEZ E MARIA LIBERTAD
RIVEIRA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polas traballadoras e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2013, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Carmen Fernández Lamelas
GERIATROS S.A.
Acc. Grupo Escolar, 13 1º Dta (27870 Xove)
Avda. García Barbón, 60 B
María Libertad Riveira Sánchez
(36202 Vigo)
Avda. Deputación, 12 1º A (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.7) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2012, 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
José Martinez Baltar
ALROGAL S.A.
A Barxa, 13 (27878 Lago)
Pol.Industrial Cuiña
Xaneiro-decembro
27890 San Ciprian2.104,00€
de 2012
Rosario Balseiro López
Cervo
Ceranzos, 43
(27877 Xuances)
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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.8) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2013 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 2013 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga para o empresario e cos
traballadores que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
A Barxa, 13
José Martinez Baltar
Pol.Industrial Cuiña
(27878 Lago)
Alrogal S.A. (27890 San Ciprian-Cervo) Rosario Balseiro
Ceranzos, 43
López
(27877
Xuances)
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) DENEGACIÓN DA SOLICITUDE DE AXUDA DENTRO DO PLAN DE
EMPREGO 2013 DE LORENA MARTINEZ LÓPEZ PARA CAMILO JOSÉ
REGO ALBO.
Vista da solicitude formulada polo traballador e polo empresario respectivamente, e
visto asimesmo ó informe emitido polo Servizo Municipal de Vixiancia, no que indica
que a residencia efectiva de Camilo José Rego Albo, dende fai como mínimo 6 meses
non se atopa no municipio de Xove polo que non procede a concesión da axuda.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade, é en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a solicitude do Plan de Emprego para o ano 2013, e de conformidade coas
bases que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Lorena Martinez López
Camilo José Rego Albo
Camino Viejo, 2 2º A (15339 Mañón)
Camba, 27 (27877 Xuances)
2º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.10) 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
(27878 Sumoas) por morte de unha xata, por importe de 200,00€
D.11) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEFA COUSO GARCIA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Josefa Couso García con D.N.I. nº 10.927.753-A, con domicilio en
Loureiro, 2 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 400,00€
D.12) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA LOURDES DOMÍNGUEZ
BERMÚDEZ .
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
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según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Lourdes Domínguez Bermúdez con D.N.I. nº 33.302.107-Q, con
domicilio en Cabandela, 34 (27878 Sumoas) por morte de un xato ó nacer, por importe
de 120,00€.
D.13) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANA MARÍA ABAD 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 María Abad López con D.N.I. nº 33.992.521-Q , con domicilio en Avda.
Diputación, 29 (27870 Xove) por morte de un xato, por importe de 120,00€.
D.14) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA EUGENIA RODRIGUEZ
ROUCO.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Eugenia Rodríguez Rouco con D.N.I. nº 33.993.528-B , con domicilio
en Aspera, 5 (27878 Lago) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.15) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MANUELA EIJO BALSEIRO.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Manuela Eijo Balseiro con D.N.I. nº 33.836.075-Q , con domicilio en Acceso
Apeadero, 18 2º C (27870 Xove) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.16) 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 (01/10/2012 ó 31/03/2013), 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.17) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA CORALIA SERANTES CALVO.
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
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según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Coralia Serantes Calvo con D.N.I. nº 33.861.548-M , con domicilio en
San Cristobo, 7 (27877 Portocelo) por morte de un xato ó nacer, por importe de
120,00€.D.18) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ
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 D. José Manuel Fernández Rodríguez con D.N.I. nº 33.993.547-F , con domicilio
en Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de un xato de 2 días de idade, por importe de
120,00€.D.19) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ
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 D. José Manuel Fernández Rodríguez con D.N.I. nº 33.993.547-F, con domicilio
en Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de unha vaca por importe de 500,00€.D.20) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ
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 D. José Manuel Fernández Rodríguez con D.N.I. nº 33.993.547-F, con domicilio
en Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.D.21) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2013, 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
Antida Alonso Díaz
Rocío Rivas Campo
Avda. Diputación, 25 bj. Urb. Palmeiro, 59 3º A Ago-dec 2012
915,83€
(27870 Xove)
(27879 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.22) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- SOLICITUDE DE LIBRAMENTO
DE AXUDA DE NEW BURGUER S.L.
Vista a solicitude formulada por New Burguer S.L. con domicilio en Avda. Diputación,
28 (27870 Xove) os efectos de libramento de axuda ó abeiro do plan emprego referida ó
exercicio de 2013 para a traballadora Dª Viviane Ferreira Alves, con domicilio en
Camiño Real, 20 4º B (27870 Xove)
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Visto o preceptivo informe do Departamento de Emprego sinalando que non
corresponde o libramento da axuda por non aportar a empresa a transferencia
bancaria das nóminas abonadas á traballadora, por unanimidade en votación ordinaria,
acórdase:
1º) Denegar o libramento da axuda, por incumprimento das Bases Reguladoras do Plan
de Emprego.
2º) A notificación á empresa e á traballadora, os efectos oportunos.
D.23) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2013 DE SUBVENCIÓN A PELUQUERÍA EUGENIA.
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 2013 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
Peluquería Eugenia C/ Tomás Mariño Pardo, Pamela Ferreira
Lamaboa, 15
1 (27870 Xove)
López
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007.
3º) A notificación á empresa e á traballadora, os efectos oportunos.
D.24) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2013 DE SUBVENCIÓN A Mª JOSEFA SOTO GARCÍA
A proposta da Alcaldía, e á vista das solicitudes formuladas pola empresaria e pola
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2013 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga para a empresaria e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Mª Josefa Soto
Eugenia Victoria
Dr. Baamonde
Avda. Diputación, 26
García
Casabella
Illade, 22 1º
27870 Xove
Fernández
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007.
3º) A notificación á empresa e á traballadora, os efectos oportunos.
D.25) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2013 DE SUBVENCIÓN A NILO LÓPEZ MARTINEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista das solicitudes formuladas polo empresario e pola
traballadora, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2013 de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga, para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Liliana
Nilo López Martinez Avda. Diputación, 26
Pumariño, 6
Gonçalves Reis
27870 Xove
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007.
3º) A notificación á empresa e á traballadora, os efectos oportunos.
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D.26) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2013 DE SUBVENCIÓN A TEODORO MOREDA S.L.U.
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 2013 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
Teodoro Moreda Rua dos Asteleiros, 7 Mª Isabel Pérez Lavandeiras, 22
S.L.U.
27780 Foz
Gradaille
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.27) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2013 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 2013 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2011 para o empresario e coas
traballadoras que se relacionan seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Cecilia Duarte
Urb. Palmeiro, 36 2º B
Aguaverde Xove Parque Empresarial
Fernández
(27879 Rigueira)
S.L.
de Camba, p.19
Lorena González Dr. Baamonde Illade, 7
27877 Xuances
Meitin
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007.
3º) A notificación á empresa e ás traballadoras, os efectos oportunos.
D.28) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2013 DE SUBVENCIÓN A ALUMINIOS CRUZ DA VENTA-SAN CIPRIAN.
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 2013 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, 1 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.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.29) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada pola solicitante,
referida ó exercicio de 2012, 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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Peluquería Eugenia
C/ Tomás Mariño Pardo, 1 Pamela Ferreira López Maio-dec 2012
871,50€
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.30) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2012, 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
Cecilia Duarte Fernández
Aguaverde Xove S.L.
Urb. Palmeiro, 36 2º B
Parque Empresarial de
(27879 Rigueira)
Xan-dec 2012
2.402,00€
Camba, p.19
Lorena González Meitin
27877 Xuances
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.31) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2012, 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
Aluminios Cruz da Venta Cristina Meitin Rouco
A Venta, 1 Lieiro
Portocelo, 38
Agosto-dec. 2012
500,85€
27890 Cervo
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.32) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2012, 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
Nilo López Martinez
Liliana Gonçalves Reis
Xan-dec 2012
1.202,00€
Avda. Diputación, 26
Pumariño, 6 (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.
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D.33) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2013, 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 Josefa Soto
García
Eugenia Victoria Casabella
Xaneiro-decembro
Avda. Diputación, Fernández
1.202,00€
26
Dr. Baamonde Illade, 22 1º de 2012
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.34) 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 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
María Iria González Veira
Setembro a
Avda. Diputación, 89
Servizos financieiros
500,68€
decembro de 2012
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.35) SOLICITUDE DE TEODORO MOREDA S.L.U. DE LIBRAMENTO DE
AXUDA DENTRO DO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.Vista a solicitude de Teodoro Moreda, SLU con domicilio en Rua dos Asteleiros,7
(27870 Foz) e a documentación achegada polo solicitante, referida ó exercicio de 2012
da traballadora Mª Isabel Pérez Gradaille, con domicilio en Lavandeiras, 22 (27870
Xove)
Visto informe do Departamento de Emprego que sinala que non corresponde o
libramento da axuda en base a que a empresa deberá aportar copia das transferencias
bancarias das nóminas así como os TC1 e TC2 de tódolos meses polos que solicita o
cobro.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade en votación ordinaria, acorda denegar o
libramento solicitado, así como a notificación a empresa é á traballadora, os efectos
procedentes.
D.36) SOLICITUDE DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO
VIÑA 1 DE VADO PERMANENTE DE 4 METROS E CAMBIO DE
DIRECCIÓN ÚNICA.
Vista solicitude formulada pola Comunidade de Propietarios do edificio Viña I con CIF:
H-27425321, con domicilio en Avda. Diputación, 69 (27870 Xove) que solicita un vado
permanente para unha entrada de vehículos no edificio e con unha anchura de 4 metros,
así como que se cambien 10 metros da dirección única da calle de acceso Apeadero para
facilitar a entrada ós devanditos garaxes.
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Visto o preceptivo informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala o seguinte:
Expediente:1252/13.- Situación:Calle Acceso Apeadero e Avda Deputación nº 69.Xove.1º.-Infórmase favorablemente a concesión do vado que se solicita, sempre e cando non
afecte o acceso a terceiros.
2º.-Non referente ao cambio de dirección única na Rúa de Acceso Apeadero, este
técnico entende que debido a ubicación do acceso, próximo a Avda. Diputación, e
debido a falta de regulación semafórica deste cruce, e considerando asemade a
peligrosidade do mesmo, este técnico entende que a circulación deste vial con dirección
única debería manterse nas mismas condicións actuais con dirección de circulación
motorizada, dende a Avda Diputación, ao apeadero.
3º.-O rebaixe e pintado de beirarrúa efectuárase de acordo coas prescricións técnicas
municipais, non podendo iniciarse os traballos, en tanto en canto non se reformule por
parte dos servizos técnicos deste concello, dito vado.
4º.-Se as obras realízanas os servizos de obras municipais ó custo dos traballos
rexiranse de acordo co vixente acordo regulador do prezo público pola prestación de
servizos mediante persoal, maquinaria e outros medios municipais.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acorda :
• 1º) Conceder o vado permanente solicitado, según o sinalado no informe emitido
polo Arquitecto Técnico Municipal.
• 2º) No estimar a solicitude de cambio de dirección solicitada, polas razóns
reflectidas no informe emitido polo Arquitecto Técnico Municipal.
• 3º) A notificación á solicitante, os efectos oportunos.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as once horas e quince minutos, polo Sr. AlcaldePresidente, remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como
Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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