CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 23 DE MARZO DE 2015.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as dezasete
Asistentes:
horas día vintetrés de marzo de dous mil quince, baixo a
Alcalde-Presidente:
presidencia do Sr. Alcalde, D. José Demetrio Salgueiro Rapa,
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
coa asistencia dos Sres. concelleiros á marxe relacionados, do
Vocais:
Secretario, D. Luís María Fernández del Olmo, procedeuse a
Dª Ana María Abad López
celebrar a sesión extraordinaria correspondente a este día,
Dª Mª Dolores Meitin Guerreiro
previa convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse aberta a
Secretario:
sesión.
D. Luís M. Fernández del Olmo
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 25 de febreiro de 2015.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da sesión
anterior de 25 de febreiro de 2015.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
C) CONTAS E FACTURAS
C.1) INDEMNIZACIÓNS
POR
RAZÓN
DE
SERVIZO
DA
ALCALDÍA
CORRESPONDENTES ÓS MESES DE XANEIRO FEBREIRO E MARZO DE 2015.
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 xaneiro, febreiro e marzo de 2015
por importe de 595,64 €.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) 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 O Cabo, 8 (27878
Sumoas-Xove) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.2) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ CUADRADO OTERO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A D. José Cuadrado Otero con D.N.I. nº 77.591.674-R , con domicilio en Loureiro, 16 por
morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.3)SOLICITUDE DA ASPANANE DE SUBVENCIÓN PARA COLABORACIÓN NAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE TEMPO DE LECER, CULTURAIS E DE APOIO
FAMILIAR, DURANTE 2015.
Visto a solicitude de Dª Mercedes Varela Bolón como Presidenta da asociación ASPANANE
(Asociación de Pais de Nenos e Adolescentes con Necesidades Especiais), con CIF G-27027028 e
domicilio a efectos de notificación en Rúa Lavandeiras, S/N (27863 Celeiro-Viveiro).
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Visto que na Base 31 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2015 se prevé
unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube por importe
de 1.250,00 €.
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 231.489.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 1.250,00€ para colaboración
nas actividades deportivas de tempo de lecer, culturais e de apoio familiar destas persoas co fin de
mellora-la súa calidade de vida e a súa integración social e laboral durante 2015.
2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2015, o libramento en
concepto de anticipo da cantidade de 875,00 €, 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
2015, 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 provedor
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, esta deberá ir asinada polo perceptor do premio mailo representante legal da
entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto realizado
aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que figure efectivamente
pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante, todo beneficiario dunha
subvención nominativa do Concello deberá presentar os documentos acreditativos do pagamento
dos gastos presentados como xustificante antes do 20 de decembro do ano correspondente.
Entenderase por documento acreditativo de pagamento, extracto ou certificación bancaria de
transferencia, salvo que se trate de pagos inferiores a 100 euros no que se admitirá a expresión
“pagado” estampillada na factura polo establecemento comercial correspondente. A estes efectos,
en ningún caso poderá obter a condición de beneficiario dunha nova subvención municipal aquela
asociación que non tivera presentado os xustificantes de pago correspondentes.
 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.
 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
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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.4)SOLICITUDE DO CLUBE NATACION XOVE DE SUBVENCIÓN PARA
POTENCIAR O DEPORTE DA NATACION.
Visto a solicitude de Mª Jesús Díaz Martinez, como Presidenta do Club Natación Xove, con CIF:
G27106749 e domicilio a efectos de notificación en Centro Cívico de Xove.
Visto que na Base 31 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2015 se prevé
unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube por importe
de 20.000,00 €.
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 341.489.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 20.000,00 € para potenciar o
deporte da natación dende setembro de 2014 a xullo de 2015.
2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2015, o libramento en
concepto de anticipo da cantidade de 14.000,00 €, 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
2015, 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.
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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.
 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.5)SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN CULTURAL–DEPORTIVA “ACD-XOVE” DE
SUBVENCIÓN PARA ESCOLAS DEPORTIVAS E CULTURAIS DURANTE 2015.
Visto a solicitude de D. José Manuel Blanco González, como Presidente da ACD-Xove (Asociación
Cultural e Deportiva) con CIFG-27284520 e domicilio a efectos de notificación en C/ Dr.
Baamonde Illade, 22 (27870 Xove).
Visto que na Base 31 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2015 se prevé
unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube por importe
de 21.000,00 €.
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 341.489
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 21.000,00 € para escolas
deportivas e culturais que fomentan o deporte base e da cultura durante 2015.
2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2015, o libramento en
concepto de anticipo da cantidade de 14.700,00 €, correspondente ó 70% da subvención concedida.
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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
2015, 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.
 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).
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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.6) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN Ó CENTRO SOCIAL DE
CAMBA-XUANCES DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO
SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª. Susana Mariño Parapar, con D.N.I. nº 76.569.629 F, con
enderezo no Camba, 22 (27877 Xuances), na que manifesta que durante o período comprendido
entre o 01/09/2014 ó 28/2/2015, 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, visto o sinalado no contrato no que se establece
a subvención máxima anual a percibir por importe de 3.000€ e visto que transcorreron seis meses da
actividade, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.500€ 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.7) CONCESION DE PREMIOS DO CONCURSO DE CARETAS DE ANTROIDO 2015.
Visto o informe-proposta redactado polo Técnico Municipal de Cultura, consonte ó establecido na
base sétima das que regulan os premios do Concurso de Caretas de Antroido, pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) A Concesión dos premios reflectidos no informe-proposta do Técnico Municipal de Cultura que
a seguir se transcribe:
D. Mario Eijo Barro, Técnico Municipal de Cultura e Comunicación do Concello de Xove,
tomando en conta a acta do xurado do concurso de caretas de antroido 2015 en Xove INFORMA
que segundo os datos obrantes no meu poder, a relación de premiados é a seguinte:
Categoría Preescolar (3, 4 e 5 anos)
 1º Premio: (REX. Nº 2) PAULA SÁNCHEZ PERNAS.
 2º Premio: (REX. Nº 27) YOEL LÓPEZ GONZÁLEZ.
 3º Premio: (REX. Nº 16) ALEJANDRO FLORES ESCOBAR.
Categoría 1º e 2º de Primaria
 1º Premio: (REX. Nº 17) EDUARDO FLORES ESCOBAR
 2º Premio: (REX. Nº 14) DANIEL BERTOLO CASABELLA.
 3º Premio: (REX. Nº 15) MIRIAM MEJUTO GARCÍA.
Categoría 3º e 4º de Primaria
 1º Premio: (REX. Nº 6) JUDITH SUÁREZ AZOGUE.
 2º Premio: (REX. Nº 36) ALEJANDRO PARAPAR FERNÁNDEZ.
 3º Premio: (REX. Nº 12) NEREA BERDEAL MARTÍNEZ.
Categoría 5º e 6º de Primaria
 1º Premio: (REX. Nº 22) CLAUDIA MAGALHAES RODRÍGUEZ.
 2º Premio: (REX. Nº 9) TATIANA FRAGA FERNÁNDEZ.
 3º Premio: (REX. Nº33) CANDELA FERNÁNDEZ LÓPEZ.
Categoría 1º a 4 º de ESO
 1º Premio: (REX. Nº 35) MARGARITA PARAPAR FERNÁNDEZ.
 2º Premio: (REX. Nº 32) SABELA RODRÍGUEZ LAGE.
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3º Premio: (REX. Nº ) - DESERTO

D.8) AXUDA DE GANDERÍA A SUSO E PALMA S.C.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Suso e Palma S.C. con C.I.F. nº J27362821 , con domicilio en Ferrol, 1 (Rigueira) por morte
de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.9) 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 María Dolores Suárez Basanta con D.N.I. nº 76.557.063-E, con domicilio en Villalpol, 21
(27877 Portocelo) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €.
D.10) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA LOURDES DOMINGUEZ BERMUDEZ .
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 Lourdes Domínguez Bermúdez con D.N.I. nº 33.302.107-Q , con domicilio en
Cabandela, 34 (27878 Sumoas) por morte de un xato por importe de 200,00 €.
D.11) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA LOURDES DOMINGUEZ BERMUDEZ .
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 Lourdes Domínguez Bermúdez con D.N.I. nº 33.302.107-Q , con domicilio en
Cabandela, 34 (27878 Sumoas) por morte de un xato por importe de 120,00 €.
D.12) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GOMEZ GOMEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Sara Gómez Gómez con D.N.I. nº 76.563.736-W , con domicilio en Cabo, 8 (Sumoas) por
morte de un xato por importe de 200,00€.
D.13) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSE MANUEL RUBIÑOS MARTINEZ .
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 Rubiños Martinez con D.N.I. nº 33.839.712-L , con domicilio en Poceiras, 3
(27878 Sumoas) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezasete horas e trinta 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,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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