CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 12 DE AGOSTO DE 2013.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
dezaoito horas do día doce de agosto de dous mil
Alcalde-Presidente:
trece, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. José
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Demetrio Salgueiro Rapa, coa asistencia dos Sres.
Vocais:
concelleiros á marxe relacionados, do Secretario, D.
Dª Ana María Abad López
Luís María Fernández del Olmo, procedeuse a
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
celebrar a sesión extraordinaria correspondente a este
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
día, previa convocatoria ó efecto e en primeira
Secretario:
convocatoria.
D. Luís Mª Fernández del Olmo
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse
Interventora:
aberta a sesión.
Dª Elena Santos Rey
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 2 de xullo de 2013.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da
devandita sesión.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1)SOLICITUDE DE Dª BELEN GONZALEZ MARTINEZ E D. MOISES REGO
LOUZAO PARA LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA
UNIFAMILIAR SITA EN FONTAO.-XUANCES.
Vista solicitude formulada por Dª Belén González Martinez con DNI: 77.595.144-K e D.
Moises Rego Louzao con domicilio en Fontao, 65 (27877 Xuances) na que pide a
expedición de certificación de licenza de primeira ocupación, para vivenda sita en FontaoXuances.
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que sinala en relación ás obras a cal
licenza de primeira ocupación se solicita o seguinte:
“Expediente: 2578/11
• Obra prevista en proxecto: Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Fontao.Xove.- Vivenda unifamiliar composta de planta baixa e unha altura.
• Obra executada: Vivenda unifamiliar composta de planta baixa, con modificación
dalgúns dos materias compatibles coas condicións da licencia outorgada.
Obra totalmente executada e en condicións de habitabilidade e uso.
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.
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Ordenanza de aplicación: Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural.
A obra executada, adáptase a Normativa.
Vivenda totalmente executada, rematada interiormente, e pintada exteriormente, podéndose
outorgar a correspondente licenza de primeira utilización.
• Presuposto Proxecto de Execución - Liquidación final:169.500,00€
• Valoración Licenza Primeira Utilización 0,5% S/P 847,50€.
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 Fontao-Xuances-Xove
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 847,50€.
4º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva previo pago da
taxa correspondente, debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
B.2)
SOLICITUDE
DE D. ALEJANDRO PEDROSA LOPEZ EN
REPRESENTACION DA EMPRESA ALUMINA ESPAÑOLA S.A.
PARA
REGULACIÓN DE LINDEIROS EN FINCAS RUSTICAS SITAS E MORÁS.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de D. Alejandro Pedrosa López, e con domicilio a
efectos de notificación en Edificio Verxeles, 5 9ºc (27850 Viveiro) en representación de
Alumina Española S.A. con CIF A36006278, os efectos da regulación de lindeiros en
fincas rústicas.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala o seguinte:
• Asunto:
Reconfiguración de lindes de parcelas.
• Solicitante: Alumina Española S.A.-Cif.-A36006278
• Situación:
Portiño de Morás
• Ref. catastral:27025A010000010001KM
• Ref. catastral:27025A010000010001JX
1º.-Las parcelas cuya configuración de lindes se solicita, de acuerdo con la documentación
que se aporta, suscrita por el ingeniero técnico agrícola D. Angel Manuel Fernández
Rodríguez, con nº de colegiado 343, se encuentran enclavadas de acuerdo con el vigente
planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Xove , Plan Xeral de Ordenación
Municipal,(aprobado definitivamente el 12 de junio de 2012, y publicado en el B.O.P de 14
de julio de 2012), en dos zonas claramente diferenciadas, SUELO RUSTICO DE
PROTECCION DE COSTAS, artículo 32.2.e y SUELO RUSTICO DE PROTECCION DE
AGUAS Artículo 32.2.d de la LOUG.
2º.-De acuerdo con la documentación aportada, y referida a la actual Normativa en vigor,
y por las dimensiones de la parcela, se puede realizar la segregación que se solicita y
posterior agrupación al amparo de lo dispuesto en el artículo 206.1 de la LOUG, con la
exclusiva finalidad de regularizar la configuración de las parcelas lindantes, mediante la
segregación que se pretende y con la simultanea agregación en unidad de acto.
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Se deberá hacer constar el compromiso expreso de no edificar de los lotes resultantes, el
que se encuentre afectado por la normativa de Suelo de especial protección.
Esta condición de inedificabilidad del terreno se deberá hacer constar expresamente en el
registro de la propiedad y en todos los actos de transmisión de propiedad.
3º.-De acuerdo con la documentación gráfica correspondiente a los planos del informe
presentado, las superficies de las parcelas quedan inalterables una vez realizada la
reconfiguración que se pretende.
PARCELAS A RECONFIGURAR:
• Parcela A: Polígono 10 Parcela 1
• Superficie: 12.977,00 m/2.
• Parcela B: Polígono 10 Parcela 8
• Superficie: 1.800,00 m/2.
PARCELAS UNA VEZ RECONFIGURADAS:
• Parcela A: Polígono 10 Parcela 1
• Superficie: 10.857,00 m/2.
• Parcela B: Polígono 10 Parcela 8
• Superficie: 3.920,00 m/2.
Se informa favorablemente la reconfiguración de lindes que se solicita, en las condiciones
establecidas en el presente informe en sus apartados 2 y 3.
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a reconfiguracion de lindes das parcelas sitas no Portiño de Morás, con
referencia catastral:27025A010000010001KM e 27025A010000010001JX nos termos
recollidos na documentación que consta no expediente.
2º) Dar traslado ó solicitante, do presente acordo así como fotocopia de toda a
documentación, os efectos procedentes.
C) CONTAS E FACTURAS
C.1) INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO DA ALCALDÍA
CORRESPONDENTES ÓS MESES DE XUÑO E XULLO DE 2013.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das
indemnizacións por razón de servizo da Alcaldía, correspondentes ós meses de xuño e xullo
de 2013 por importe de 426,38 €.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1)SOLICITUDE DA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS DE
LAXAMOURA DE SUBVENCIÓN PARA FEIRA DE SAN BARTOLO 2013.
Visto a solicitude da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Laxamoura con
CIF nº: V-27106988 e domicilio a efectos de notificación en Loureiro, 5 (27879 Monte).
Visto que na Base 31 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2013 se
prevé unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube
por importe de 2.000€.
Visto que a documentación presentada cumpre con todos os requisitos establecidos na Base
32.
Visto o conforme da Interventora municipal acreditando a existencia de crédito na partida
412.489.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 2.000€ para a feira
anual de gando vacún e cabalar de San Bartolo - 2013.
2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2013, o
libramento en concepto de anticipo da cantidade de 1.400€, correspondente ó 70% da
subvención concedida.
No caso de que o beneficiario non xustifique de xeito debido a subvención concedida,
deberá proceder ao reintegro do anticipo abonado, que se considerará ingreso de dereito
público, podendo esixirse de ser necesario pola vía de constrinximento, con independencia
das responsabilidades a que houbera lugar.
3º) Establecer como obrigas do beneficiario da axuda todas as relacionadas no artigo 7 da
Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove.
4º) Establecer, consonte ao disposto na Base 35 das de Execución do Orzamento Municipal
para 2013, o seguinte réxime de xustificación da subvención:
Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas
na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos
resultados obtidos.
Unha relación desagregada de cada un dos gastos realizados con motivo da
actividade subvencionada (distinguindo entre gasto total e gasto subvencionable).
Facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico
xurídico mercantil e con eficacia administrativa (nóminas, TCs, cartas de pagamento
oficiais, etc.). As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos para a súa
expedición no R.D. 1496/2003, ademais de estar datadas no período subvencionable.
Deberá aportarse o orixinal que será obxecto de unha estampilla. O estampillado consistirá
nunha impresión sobre o documento orixinal da expresión “documento xustificativo da
subvención outorgada polo Concello de Xove para .........................” . Unha vez
estampillada a factura, efectuarase copia cotexada da mesma aos efectos da devolución do
documento orixinal ao beneficiario.
Con carácter excepcional aceptarase a xustificación do pagamento mediante “recibín” do
proveedor para gastos de escasa contía por importes inferiores a 50 euros.
Caso de que unha parte da documentación presentada para a xustificación da subvención
consista na concesión de premios, ésta deberá ir asinada polo perceptor do premio mailo
representante legal da entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto
realizado aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que figure
efectivamente pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante, todo
beneficiario dunha subvención nominativa do Concello deberá presentar os documentos
acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante antes do 20 de
decembro do ano correspondente. Entenderase por documento acreditativo de pagamento,
extracto ou certificación bancaria de transferencia, salvo que se trate de pagos inferiores a
100 euros no que se admitirá a expresión “pagado” estampillada na factura polo
establecemento comercial correspondente. A estes efectos, en ningún caso poderá obter a
condición de beneficiario dunha nova subvención municipal aquela asociación que non
tivera presentado os xustificantes de pago correspondentes.
Relación desagregada de todos os ingresos que financian a actividade (fondos
propios, axuda concedida do Concello, outras axudas, etc.)
No seu caso, un exemplar da documentación impresa xerada pola actividade que
acredite a participación do Concello no financiamento da actividade subvencionada.
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Certificados acreditativos de non ser debedor á Facenda Estatal, Autonómica,
Seguridade Social nin ao Concello de Xove. Non obstante, no momento da solicitude
da subvención, o peticionario deberá indicar se autoriza ou non ao Concello de Xove
para a obtención de oficio destes certificados.
Consonte ó artigo 24 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, para axudas de importe inferior a
3.000,00 €, non se esixirán estas certificacións, que serán substituídas por unha nova
declaración de non ter débedas pendentes con aqueles organismos.
Declaración xurada de outras axudas solicitadas ou concedidas por outras
administracións ou entes públicos ou privados para o mesmo fin.
Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da subvención
así como da realización da actividade ou proxecto subvencionable e o cumprimento
da finalidade para a que aquela foi concedida. (Modelo que se facilitarán ao efecto).
Certificación acreditativa de que o importe do IVE dos gastos en que se incurríu non
resulta recuperable por ningún concepto de acordo coa lexislación vixente (modelo
que se facilitará ao efecto).
A xustificación das subvencións deberá realizarse antes do 20 de decembro do ano
correspondente.
Toda a documentación presentada deberá vir asinada polo representante legal da entidade
ou asociación.
D.2) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013 DE
SUBVENCIÓN
A
JESÚS
PÉREZ
FERNÁNDEZ
COMO
AUTÓNOMO/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D.
Jesús Pérez Fernández con D.N.I. nº 77.591.703-F con domicilio en R/Apeadero, 20 1º C
(27870 Xove) para a súa inclusión como autónomo no Plan de Emprego do ano 2013, 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 autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
R/Apeadero, 20 1º C
Jesús Pérez Fernández
Reparación de calzado
(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.3) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO 2013 DE SUBVENCIÓN A
VIVIANE FERREIRA ALVES COMO AUTÓNOMA/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma D.ª
Viviane Ferreira Alves D.N.I. nº Y0913596G con domicilio en Camiño Real, 20 4º B
(27870 Xove) para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego do ano 2013, 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 autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
Camiño Real, 20 4º B
Viviane Ferreira Alves
Cafetería-Pizzería
(27870 Xove)
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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) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA Á EMPRESA MARIÑASEC GALICIA S.L.
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
Mariñasec Galicia S.L. Antonia Alonso Meitin
Xaneiro-decembro
C/Tomás Mariño Pardo, Tuimil, 13 (27877
1.202,00€
de 2012
Local 7 (27870 Xove) Xuances)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.5) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA Á EMPRESA MARIÑALIM S.L.
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:
Nome do perceptor Contratación subvencionada

Período

Contía

Manuela Cociña Quelle
Aldea de Abaixo, 14
(27876 Morás-Xove)
2012
990,12 €
María del Mar Paleo Martínez
Acc. Apeadero, 20 3º A
( 27870 Xove)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
Mariñalim S.L.
A parrella, 11 2º D
(27850 CovasViveiro)

D.6) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA Á DOLORES HERMIDA PERNAS.
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 a
beneficiaria e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental
que se xunta:
Contratación
Nome da perceptora
Períodos
Contía
subvencionada
Dolores Hermida Pernas Mª Begoña Quelle Barro
Xaneiro-decembro
Avda. Arcadio Pardiñas, Avda. Diputación, 34 2º
601,00€
de 2012
77 baixo (27880 Burela) A (27870 Xove)
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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.7) 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 un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.8) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MONTSERRAT SANCHEZ PIGUEIRAS .
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 Montserrat Sanchez Pigueiras con D.N.I. nº 76.569.653-P, con domicilio en
Gondar, 9 (27879 Monte) por morte de unha xata por importe de 200,00€.
D.9) 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 Soutovello, 4
(27879 Monte) por morte de unha xata, por importe de 400,00€.
D.10) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARISOL FERNÁNDEZ LAMELAS .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Marisol Fernández Lamelas con D.N.I. nº 76.545.687-P , con domicilio en
Ceranzos, 54 (27877 Xuances) por morte de unha vaca de 6 anos, por importe de 400,00€.
D.11) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARISOL FERNÁNDEZ LAMELAS .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Marisol Fernández Lamelas con D.N.I. nº 76.545.687-P , con domicilio en
Ceranzos, 54 (27877 Xuances) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€
D.12) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO SOCIAL
DE LAGO DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO
SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª. Eva Gloria García Pereira con D.N.I. nº 33998242- X,
con domicilio en C/ Camiño Apeadero,35 – 2ºA (27870 Xove) na que manifesta que
transcorridos seis meses de exercicio da actividade , dende o 01/02/2013 o 31/07/2013,
iniciada a partir del 01-02-2008, 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.
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Pola Xunta de Goberno Local, previa deliberación, de conformidade co acordo de 27 de
decembro de 2007, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por
importe de 2.400,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.200,00€ correspondentes ó 50% do importe
máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de rentabilidade e
explotación do centro antedito e polo carácter social das actividades que se desempeñan no
local municipal referido.
2º) Procederase no seu caso, trala nova xustificación documental do desequilibrio
económico na concesión referida transcorrido outro período de seis meses ó libramento da
porcentaxe pendente de subvención.
D.13) EXPEDIENTES RELATIVOS A SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PARA
REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS UNIFAMILIARES (LUCIDO DE FACHADA
CON MÁIS DE 5 ANOS DE ANTIGUEDADE E/OU ACONDICIONAMENTO DOS
ACCESOAS A VIVENDAS UNIFAMILARES DENDE AS VÍAS DE
TITULARIDADE PÚBLICA.
Por Secretaría dáse conta dos expedientes tramitados ó abeiro das bases aprobadas polo
Concello Pleno en sesión de data 19 de xullo de 2010, como consecuencia da solicitude
presentada por:
• María Dolores López Rouco, con domicilio en Cruces, 25 (27878 Morás)
• Carmen Pedre Vázquez, con domicilio en San Vicente, 12 (27878 Rigueira)
• Jaime Sánchez Otero, con domicilio en Cainzos, 4 (27878 Sumoas)
• Esther Martinez Franco, con domicilio en Gondar, 10 (27879 Monte)
Por Secretaría dáse conta igualmente á Comisión de que consultados ós correspondentes
expedientes, apreciase en todos eles, o incumprimento do disposto na base 4º das Bases
Reguladoras das Axudas ou Subvencións do epigrafe no que se refire á execución das obras
no prazo fixado no acordo de concesión da correspondente licenza para a execución das
obras obxecto de axuda e/ou subvención.
Enterada, a Comisión, por unanimidade dos seus membros asistentes á sesión , e consonte ó
disposto na base 4ª “in fine”, das reguladoras das axudas municipais concedidas para remate
exterior de vivendas unifamiliares (lucido de fachada con máis de 5 anos de antiguedade
e/ou acondicionamento dos accesos a vivendas unifamilares dende as vías de titularidade
pública, aprobadas polo concello pleno na sesión de data 19 de xullo de 2010, acorda:
1º) Anular a concesión das subvencións que por importe de 300,00€ cada unha delas
foron concedidas no seu día ós solicitantes anteriormente relacionados.
2º) Notifica-la adopción do presente acordo ós interesados e ós servizos municipais
de Intervención e Tesourería.

Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezaoito horas e corenta e cinco minutos, polo Sr.
Alcalde-Presidente, remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como
Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

8

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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