CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
dez horas e trinta minutos do día vinteoito de
Alcalde-Presidente:
novembro de dous mil trece, baixo a presidencia do
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Sr. Alcalde, D. José Demetrio Salgueiro Rapa, coa
Vocais:
asistencia dos Sres. concelleiros á marxe relacionados,
Dª Ana María Abad López
do Secretario, D. Luís María Fernández del Olmo,
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
procedeuse a celebrar a sesión extraordinaria
Secretario:
correspondente a este día, previa convocatoria ó
D. Luís Mª Fernández del Olmo
efecto e en primeira convocatoria.
Interventora:
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse
Dª Elena Santos Rey
aberta a sesión.
Ausente:
A) APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes
si teñen algunha observación que formular á acta da sesión anterior de 11 de novembro de
2013.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da
devandita sesión.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA DOLORES SUAREZ BASANTA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Mª Dolores Suárez Basanta con D.N.I. nº 76.557.063-E , con domicilio en Vilalpol,
21 (27879 Portocelo) por morte de un xato de 10 días, por importe de 120,00€.
D.2) AXUDA DE GANDERÍA A Dª Mª 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 Mª Eugenia Rodríguez Rouco con D.N.I. nº 3.993.528-B, con domicilio en Aspera,
5 (27878 Lago) por morte de un xato de 2 meses, por importe de 200,00€
D.3) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ISABEL FRA PEDRE .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Isabel Fra Pedre con D.N.I. nº 76.564.066-X, con domicilio en Acceso Cuartel, 7
(27870 Xove) por morte de un xato de 1 día de idade, por importe de 120,00€.
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D.4) AXUDA DE GANDERÍA A Dª PURIFICACION REGO VARELA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Purificación Rego Varela con D.N.I. nº 76.556.026-C , con domicilio en Carballás,
7 (27870 Xove) por morte de un toro de 4 anos de idade, por importe de 400,00€.
D.5) ESCRITO DE DA ASOCIACIÓN CULTURAL-DEPORTIVA “XOVE”
PRESENTANDO A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN
CONCEDIDA E SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DO 30% RESTANTE DE PAGO
Visto o escrito presentado por D. Ovidio Rouco Otero, como Tesoureiro da Asociación
Cultural,-Deportiva “Xove”, con CIF G272841520 no que se presenta a documentación
xustificativa da axuda concedida pola XGL na súa sesión de data 4/4/2013 para a
actividadade de Escolas Deportivas e fomento do deporte base durante o ano 2013.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de
Goberno Local.
Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito
comprometido no vixente presuposto municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a
obtención da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 5.400 €. Dito
libramento queda condicionado non obstante e de acordo coa base nº 47 da Execución do
Orzamento Municipal para 2013, á presentación antes do 20 de decembro de 2013 dos
documentos acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante.
D.6)
ESCRITO DA ASOCIACIÓN DE MULLERES BOLBORETAS,
PRESENTANDO A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN
CONCEDIDA E SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DO 30% RESTANTE DE PAGO
Visto o escrito presentado pola Asociación de Mulleres Bolboretas, con CIF G27119064 no
que se presenta a documentación xustificativa da axuda concedida pola XGL na súa sesión
de data 24/9/2013 para realización de curso de manualidades.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de
Goberno Local.
Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito
comprometido no Presuposto Municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a
obtención da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 300,00 €. Dito
libramento queda condicionado non obstante e de acordo coa base nº 47 da Execución do
Orzamento Municipal para 2013, á presentación antes do 20 de decembro de 2013 dos
documentos acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante.
D.7) ESCRITO DE S.D. XOVE F.S. PRESENTANDO A DOCUMENTACIÓN
XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA E SOLICITUDE DE
LIBRAMENTO DO 30% RESTANTE DE PAGO
Visto o escrito presentado por D. Antonio Rey Pardiño, como Secretario da S.D. Xove F.S.
con CIF: G27396241 no que se presenta a documentación xustificativa da axuda concedida
pola XGL na súa sesión de data 24/9/2013 para participar na 3ª División de Fútbol Sala
Nacional durante a tempada 2013.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de
Goberno Local.
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Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito
comprometido no Presuposto Municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a
obtención da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 2.100 €. Dito
libramento queda condicionado non obstante e de acordo coa base nº 47 da Execución do
Orzamento Municipal para 2013, á presentación antes do 20 de decembro de 2013 dos
documentos acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante.
D.8) CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS PARA O III CONCURSO DE
KARAOKE DE NADAL.
Pola Concelleira de Cultura, Dª Dolores Meitin dáse conta á Xunta de Goberno da
convocatoria e das bases regulamentadoras para a concesión de premios do III Concurso de
Karaoke de Nadal de 2013 para a súa aprobación e convocatoria.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria a acorda:
1º.- Aprobar as bases reguladoras do Concurso de Karaoke dos premios a conceder ao
abeiro do mesmo, así como a convocatoria para o exercicio 2013, que se transcribe de
seguido:
BASES REGULADORAS DO CONCURSO DE KARAOKE
O Concello de Xove, consonte ao previsto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, e no que sexa de
aplicación, os RD 887/2006, de 21 de xullo e Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, e ao
obxecto de incentivar a participación cidadá nos actos programados para o Nadal,
establece as normas reguladoras da participación, as axudas económicas e dos premios que
se outorgarán aos participantes que interveñan nos citados actos, de acordo coas seguintes
BASES
PRIMEIRA.- DEFINICIÓN DO OBXECTO
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o
outorgamento dos premios do concurso de karaoke de Nadal organizado polo Concello de
Xove.
SEGUNDA.- REQUISITOS DOS PARTICIPANTES
Poderá participar no concurso e ser beneficiario destas axudas calquera persoa.
A documentación a presentar será a seguinte:
-Ficha de inscrición establecida ao efecto
-Copia do N.I.F. do concursante ou do seu titor legal, para o caso de menores de
idade.
A ficha de inscrición deberá presentarse antes das 15 horas do día previo á celebración do
concurso ben personándose nas dependencias do Concello de Xove-Oficina do Técnico de
Cultura. Tamén poderá presentarse o mesmo día do concurso,de 17 a 19 horas no Pabellón
Municipal. Non obstante, para os ensaios previos ao concurso terán preferencia os inscritos
antes nas dependencias do Concello e tomarase en todo caso en consideración a súa orde
de inscrición.
A restante documentación poderá presentarse de xeito simultáneo á ficha de inscrición ou,
en todo caso, con carácter previo ao acordo de concesión dos premios. Serán rexeitados
aqueles participantes que aínda constando como beneficiario dun premio na acta asinada
polo xurado do concurso, non entreguen a documentación que se recolle neste artigo antes
do acordo de concesión.
TERCEIRA.- COMPOSICIÓN DO XURADO.- O xurado estará composto por tres membros,
seleccionados pola organización do concurso.
CUARTA.- CRÉDITO ORZAMENTARIO E TRAMITACIÓN ANTICIPADA DO GASTO.-A
contía máxima destinada aos presentes premios é de 720 euros € (partida 338.481 do
Estado de Gastos do Municipal).
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Os premios serán concedidos no exercicio seguinte ao da convocatoria co que será de
aplicación o previsto no artigo 56 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións sobre
tramitación anticipada de gasto. A concesión queda así condicionada á existencia de
crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.
QUINTA.- PREMIOS
Haberá tres categorías: Peques, iunior e veteranos. En cada unha destas categorías
premiarase a “Mellor voz” (2 premios) e “Mellor caracterización”. No primeiro caso, para
a concesión do premio, o xurado atenderá á calidade da voz, modulación ou entonación. No
segundo caso valorarase o vestiario, maquillaxe e aspectos similares.
Peques.
Poderán participar nesta categoría os menores de 12 anos
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 40 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 40 euros
Iunior
Poderán participar nesta categoría as persoas que teñan 12 anos ou máis e que non
cumpriran os 18 anos.
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 70 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 70 euros
Veteranos
Poderán participar nesta categoría as persoas que teñan 18 anos ou máis.
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 130 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 130 euros
A contía dos premios anteriores é líquida. De acordo co RD 439/2007, de 30 de marzo, polo
que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas, non están
suxeitos a retención ningún dos anteriores premios.
SEXTA.- PROCEDEMENTO DE ENTREGA DE PREMIOS
Unha vez rematado o concurso, o xurado levantará acta na que consten os premiados por
orde decrecente e por categorías. De acordo coa mesma entregarase aos gañadores un
cheque-regalo que poderá gastarse en calquera establecemento comercial ubicado dentro
do término municipal de Xove.
Sobre a acta do xurado, emitirase informe-proposta polo Técnico Municipal de Cultura,
que se elevará á Xunta de Goberno Local, órgano competente para a concesión dos
premios.
O establecemento comercial no que o beneficiario decida gastar o seu premio, deberá
emitir factura a nome deste ou do seu titor legal, para o caso de menores de idade,
especificando o premio e a categoría na que o beneficiario resultou gañador, tal e como
conste no cheque-regalo. A factura deberá presentarse polo beneficiario na Tesourería do
Concello para o cobro do premio, unha vez concedidos pola Xunta de Goberno Local.
SÉTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A presentación da ficha de inscrición supón a aceptación incondicional das presentes bases
e das condicións, requisitos e obrigas contidas nestas.
A concorrencia ao proceso de concesión de subvencións implicará a manifestación tácita do
consentimento inequívoco ao tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación
de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de datos de
carácter persoal. A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais será
estritamente á xestión e tramitación do expediente correspondente.
DISPOSICIÓN FINAL
As presentes Bases permanecerán en vigor para os vindeiros exercicios en tanto en canto
non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
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CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE PREMIOS DO III CONCURSO DE
KARAOKE DE NADAL 2013-2014
O Concello de Xove, dentro do marco das competencias que ten atribuídas pola lexislación
vixente ten como obxectivo potenciar a participación cidadá nos actos programados para as
datas de Nadal, e realiza para tal fin a convocatoria de premios do III Concurso de
Karaoke a celebrar o día 28 de decembro, coas seguintes especificacións:
1.- Entidade adxudicadora
a.- Organismo: Xunta de Goberno Local do Concello de Xove
b.- Departamento que tramita o expediente: Concellería de Cultura
2.- Obxecto
Concesión de premios do concurso de karaoke de Nadal organizado polo Concello de Xove
que se celebrará o sábado día 28 de decembro ás 21.30 horas (a fase de ensaios será de
17.00 a 19.00 horas)
3.- Orzamento e tramitación anticipada do gasto
A contía máxima prevista destinada aos presentes premios é de 720,00 €, con cargo á
partida 338.481 do Estado de Gastos do Orzamento Municipal.
A resolución de concesión de premios e polo tanto o recoñecemento da obriga terá lugar en
2014 polo que será de aplicación o artigo 56 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións
sobre tramitación anticipada de gasto. A concesión queda así condicionada á existencia de
crédito adecuado e suficiente no momento da resolución.
4.- Contía dos premios
Haberá tres categorías: Peques, iunior e veteranos. En cada unha destas categorías
premiarase a “Mellor voz” (2 premios) e “Mellor caracterización”. No primeiro caso, para
a concesión do premio, o xurado atenderá á calidade da voz, modulación ou entonación. No
segundo caso valorarase o vestiario, maquillaxe e aspectos similares.
Peques.
Poderán participar nesta categoría os menores de 12 anos
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 40 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 40 euros
Iunior
Poderán participar nesta categoría as persoas que teñan 12 anos ou máis e que non
cumpriran os 18 anos.
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 70 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 70 euros
Veteranos
Poderán participar nesta categoría as persoas que teñan 18 anos ou máis.
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 130 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 130 euros
A contía dos premios anteriores é líquida. De acordo co RD 439/2007, de 30 de marzo, polo
que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas, non están
suxeitos a retención ningún dos anteriores premios.
5.- Requisitos dos participantes
Poderá participar no concurso e ser beneficiario destas axudas calquera persoa. A
documentación a presentar será a seguinte:
-Ficha de inscrición establecida ao efecto
-Copia do N.I.F. do concursante ou do seu titor legal, para o caso de menores de
idade.
A ficha de inscrición deberá presentarse antes das 15 horas do día previo á celebración do
concurso ben personándose nas dependencias do Concello de Xove-Oficina do Técnico de
Cultura. Tamén poderá presentarse o mesmo o mesmo día do concurso,de 17 a 19 horas no
Pabellón Municipal. Non obstante, para os ensaios previos ao concurso terán preferencia
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os inscritos antes nas dependencias do Concello e tomarase en todo caso en consideración
a súa orde de inscrición.
A restante documentación poderá presentarse de xeito simultáneo á ficha de inscrición ou,
en todo caso, con carácter previo ao acordo de concesión dos premios. Serán rexeitados
aqueles participantes que aínda constando como beneficiario dun premio na acta asinada
polo xurado do concurso, non entreguen a documentación que se recolle neste artigo antes
do acordo de concesión.
6.- Procedemento de entrega de premios
Unha vez rematado o concurso, o xurado levantará acta na que consten os premiados por
orde decrecente e por categorías. De acordo coa mesma entregarase aos gañadores un
cheque-regalo que poderá gastarse en calquera establecemento comercial ubicado dentro
do término municipal de Xove.
Sobre a acta do xurado, emitirase informe-proposta polo Técnico Municipal de Cultura,
que se elevará á Xunta de Goberno Local, órgano competente para a concesión dos
premios.
O establecemento comercial no que o beneficiario decida gastar o seu premio, deberá
emitir factura a nome deste ou do seu titor legal, para o caso de menores de idade,
especificando o premio e a categoría na que o beneficiario resultou gañador, tal e como
conste no cheque-regalo. A factura deberá presentarse polo beneficiario na Tesourería do
Concello para o cobro do premio, unha vez concedidos pola Xunta de Goberno Local.
7.-Outras informacións: Concelleira de Cultura ou Técnico Municipal de Cultura. Tlfo.
982.59.20.01
2º.- Aprobar, ao abeiro do artigo 56 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, a tramitación anticipada do expediente co que a
concesión dos premios queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no
momento da resolución da concesión.
3º.- Ordear a súa publicación na páxina web municipal e mediante anuncios no taboleiro de
anuncios do concello ou calquera outro medio.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as once horas e trinta cinco 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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