CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 16 DE ABRIL DE 2015.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
dez horas do día dezaseis de abril de dous mil quince
Alcalde-Presidente:
baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. José Demetrio
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Salgueiro Rapa, coa asistencia dos Sres. concelleiros
Vocais:
á marxe relacionados, do Secretario, D. Luís María
D. José Manuel González Alvarez
Fernández del Olmo e da Interventora Dª Elena
Dª Ana Maria Abad López
Santos Rey, procedeuse a celebrar a sesión ordinaria
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
correspondente a este día, previa convocatoria ó
Secretario:
efecto e en primeira 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 23 de marzo de 2015.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da
sesión anterior
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) SOLICITUDE DA S. D. XOVE F.S. (FUTBOL SALA) DE SUBVENCIÓN
PARA ACTIVIDADES DE FUTBOL-SALA 2015.
Visto a solicitude de D. Antonio Rey Pardiño, en representación da S.D. Xove Fútbol-Sala
con CIF: G27396241 e domicilio a efectos de notificación en Avda. Diputación, 88 (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 7.000€.
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
341.489.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 7.000 € para fútbol
sala 2015.
2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2015, o
libramento en concepto de anticipo da cantidade de 4.900€, 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
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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, 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
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.
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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 DE GERIATROS S.A.
PARA Dª Mª CARMEN ESPESO CASQUETE.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola traballadora e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego e de conformidade coas bases
que o regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
GERIATROS, S.A.
Dª Mª Carmen Espeso Casquete
C.I.F. nºA36780245
Camba, nº 27 (27877 Xuances)
Avda. García Barbón, 60, B (36202 Vigo)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballadora, os efectos oportunos.
D.3)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE GERIATROS S.A.
PARA Dª LORENA GONZÁLEZ MEITÍN.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola traballadora e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego e de conformidade coas bases
que o regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
GERIATROS, S.A.
Dª Lorena González Meitín
C.I.F. nºA36780245
R/ Dr. Baamonde Illade, nº 7 (27870 Xove)
Avda. García Barbón, 60, B (36202 Vigo)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballadora, os efectos oportunos.
D.4)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE Dª AZUCENA
ROLLE CALVO PARA Dª ROSA Mª RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballadora e pola
empresaria, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego e de conformidade coas bases
que o regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Dª Azucena Rolle Calvo
Dª Rosa Mª Rodríguez Domínguez
N.I.F. nº 34637204D
R/ Os Chozos, nº 4-2º B (27870 Xove)
Avda. Ferrol, nº 41-2º F (27850 Viveiro)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
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D.5)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE D. JONATAN
COFIÑO PARAPAR PARA D. JOSÉ LUIS PRIETO SALGUEIRO.
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 e de conformidade coas bases
que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
D. Jonatan Cofiño Parapar
D. José Luis Prieto Salgueiro
N.I.F. nº 35591980D
Acceso Grupo Escolar, 7 3ª izq.
R/ Calvario,nº 14 (27863 Celeiro-Viveiro) (27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.6)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE PANADERÍA XOVE
S.L.U. PARA D. JAMAL JBARAT.
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 e de conformidade coas bases
que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
PANADERÍA XOVE S.L.U.
D. Jamal Jbarat
C.I.F. nº B27212489
R/ Apeadero, nº 4-1º Esq. (27870 Xove)
A Vara, nº 3 (27877 Xuances)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.7)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE D. IGNACIO
RODRÍGUEZ BASANTA PARA D. ANTONIO PASTOR GONZÁLEZ.
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 e de conformidade coas bases
que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
D. Ignacio Rodríguez Basanta
D. Antonio Pastor González
N.I.F. nº 33992349M
San Vicente, nº 8 (27879 A Rigueira)
Aldea de Abaixo, nº 15 (27876 Morás)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.8)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE Dª. DOLORES
HERMIDA PERNAS PARA Dª YOLANDA DOMÍNGUEZ COCIÑA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola traballadora e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego e de conformidade coas bases
que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Dª Dolores Hermida Pernas
N.I.F. nº 33997320P
Dª Yolanda Domínguez Cociña
Avda. Arcadio Pardiñas, nº 77-Baixo Aldea de Abaixo, nº 14 (27876 Morás)
(27880 Burela)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
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3º) A notificación á empresa e traballadora, os efectos oportunos.
D.9)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE Dª. AMALIA PALEO
RIVEIRA PARA Dª TANIA BALSA VÁZQUEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballadora e pola
empresaria, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego e de conformidade coas bases
que o regulan para a empresaria e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Dª Amalia Paleo Riveira
N.I.F. nº 33997387Y
Dª Tania Balsa Vázquez
Avda. Diputación, nº 67-2º C (27870 Camiño Real, nº 36-3º Esq. (27870 Xove)
Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballadora, os efectos oportunos.
D.10) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2015 DE
SUBVENCIÓN
A
Dª
MÓNICA
Mª
VILLAR
COUTO,
COMO
AUTÓNOMA/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma Dª.
Mónica Mª Villar Couto, con D.N.I. nº 77594311Q, con domicilio en Urb. Palmeiro, nº 574º B-Xove para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego do ano 2015, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2015, e de
conformidade coas bases que o regulan para a empresaria autónoma seguinte:
Nome
Dª Mónica Mª Villar Couto

Enderezo
Actividade
Urb. Palmeiro, nº 57-4º B- Docencia
Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases vixentes aprobadas por este Concello.
3º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.11) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2015 DE
SUBVENCIÓN A D. SANTIAGO SÁNCHEZ ESCOURIDO, COMO
AUTÓNOMO/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D.
Santiago Sánchez Escourido, con D.N.I. nº 34636762G, con domicilio en R/ Tomás
Mariño Pardo, nº 1-1º K-Xove para a súa inclusión como autónomo no Plan de Emprego
do ano 2015, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2015, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
D.
Santiago
Sánchez R/ Tomás Mariño Pardo, SS Apoio á Silvicultura
Escourido
nºº 1-1º K-Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases vixentes aprobadas por este Concello.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
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D.12) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2015 DE
SUBVENCIÓN
A
D.
FABIAN
BEN
CONDE,
COMO
AUTÓNOMO/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D.
Fabián Ben Conde, con D.N.I. nº 34638971M, con domicilio en Avda. Diputación, nº 21Xove para a súa inclusión como autónomo no Plan de Emprego do ano 2015, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2015, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario autónomo seguinte:
Nome
D. Fabián Ben Conde

Enderezo
Actividade
Avda. Diputación, nº 21- SS de Marketing e
Xove
Comunicación
2º) A subvención que se concede réxese polas bases vixentes aprobadas por este Concello.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.13) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2015 DE
SUBVENCIÓN A Dª. CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ CAJETE, COMO
AUTÓNOMA/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma Dª.
Concepción Fernández Cajete, con D.N.I. nº 33993797G, con domicilio en CasteloReboredo, nº 14-Xuances (Xove) para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego
do ano 2015, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2015, e de
conformidade coas bases que o regulan para a empresaria autónoma seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
Dª. Concepción Fernández Castelo-Reboredo, nº 14- Fontanería Instalación de
Cajete
Xuances (Xove)
Sist.
2º) A subvención que se concede réxese polas bases vixentes aprobadas por este Concello.
3º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.14) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2015 DE SUBVENCIÓN A Dª Mª ANTONIA GUERREIRO (CASA JAIME).
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 2015 e de
conformidade coas bases que o regulan para a empresaria e co traballadora que se relaciona
seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballadora
Enderezo
R/ Tomás Mariño
Dª Mª Antonia
Avda. Diputación, nº Dª Mª Isabel Louzao
Pardo, nº 10-1º A
Guerreiro
(Casa
76 (27870 Xove)
García
(27870 Xove)
Jaime)
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 traballadora, os efectos oportunos.
D.15) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2014, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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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
Dª Noemí Rodríguez Díaz
Avda. Diputación, 35 3º
Onde Sempre, C.B.
Xaneiro(27870 Xove)
Avda. Deputación, nº
3.984,09€
Decembro 2014
Dª Samira Housni Jbarat
28-baixo (27870 Xove)
Acceso Grupo Escolar, 19 3º
Izda. (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.16) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2014, 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
Dª
Mª
Antonia
Dª Mª Isabel Louzao García
Xaneiro-Decembro
Guerreiro
c/ Tomás Mariño Pardo, 10
1.202,00€
2014
Avda. Deputación, nº
1º A (27870 Xove)
76 (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.17) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A LAURA DIAZ RAMOS.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada pola solicitante,
referida ó exercicio de 2014, 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
Dª Laura Díaz Ramos
Dª Maite Rego Rego
Xuño-Decembro
751,06€
R/ Rosalía de Castro, nº Pumariño, 8
2014
26 (27880 Burela)
(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.18) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2015 DE SUBVENCIÓN A PELUQUERÍA EUGENIA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2015 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga para o empresario e coa
traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Peluquería
C/Tomás Mariño Pardo, 1 Pamela Ferreira Lamaboa, 15
Eugenia
(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 traballadora, os efectos oportunos.
D.19) 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 2014 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
Dª. Beatriz Yáñez Rouco
Comercio ao
Avda. Deputación, nº 34-4º A por maior
Xaneiro-Decembro 2014 2.100,00€
(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.20) 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 33836075Q, con domicilio en Acceso
Apeadero, nº 18-2º C (27870 Xove), por morte dun xato ao nacer, por importe de 120,00€.
D.21) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANA BELÉN PIGUEIRAS 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 Belén Pigueiras López, con D.N.I. nº 33996334B, con domicilio en Loureiro,
nº 5 (27879 Monte), por morte dun xato ao nacer, por importe de 120,00€.
D.22) AXUDA DE GANDERÍA A Dª NATALIA FRÁ FERNÁNDEZ.
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 Natalia Frá Fernández, con D.N.I. nº 77595130F, con domicilio en Parrugueiro,
nº 3 (27879 A Rigueira), por morte dun xato de menos dun mes de idade, por importe de
120,00€.
D.23) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ISABEL FRÁ 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
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según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Isabel Frá Pedre, con D.N.I. nº 76564066X, con domicilio en Acceso Cuartel, nº
7 (27870 Xove), por morte dun xato ao nacer, por importe de 120,00€.
D.24) AXUDA DE GANDERÍA A D. DAVID ANSELMO COCIÑA MEITÍN.
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. David Anselmo Cociña Meitín, con D.N.I. nº 77594179E, con domicilio en
Camiño Real, nº 25 (27870 Xove), por morte dun xato ao nacer, por importe de 120,00€.
D.25) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANGÉLICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por tres votos a favor e a abstención de Dª Dolores Meitin Guerreiro,
acórdase a concesión da axuda según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Angélica González Rodríguez, con D.N.I. nº 76557678Q, con domicilio en
Labradela, nº 7 (27879 A Rigueira), por morte dunha vaca no parto, por importe de
200,00€.
D.26) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANGÉLICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por tres votos a favor e a abstención de Dª Dolores Meitin Guerreiro,
acórdase a concesión da axuda según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Angélica González Rodríguez, con D.N.I. nº 76557678Q, con domicilio en
Labradela, nº 7 (27879 A Rigueira), por morte dun xato ao nacer, por importe de 120,00€.
D.27) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO PLAN DE EMPREGO DA EMPRESA
RESTAURANTE LOUZAO S.L. PARA A TRABALLADORA Mª SOLEDAD
GARCIA RUIZ.
Vista a solicitude formulada polo empresario e traballadora respectivamente en relación á
inclusión ó abeiro do Plan de Emprego Municipal, e visto o informe do Departamento de
emprego no que se sinala que o preceptivo informe de residencia efectiva indica que non
se atopa residindo no termo municipal como mínimo dende hai 6 meses polo que non
procede a concesión da axuda ó incumprir a base 1 do capitulo II das bases reguladoras
do P.E.M.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego e de conformidade coas
bases que o regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Mª Soledad García Ruiz
Restaurante Louzao S.L.
C/ Tomás Mariño Pardo, 1 4ºA
Estrada de Area, 1, (27866 Viveiro)
(27870 Xove)
2º) A notificación á empresa e traballadora, os efectos oportunos.
D.28) SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN EQUINA A MEDELA DE SUBVENCIÓN
PARA XIX FEIRA DO CABALO EN LAGO (XOVE) 2015.
Visto a solicitude de D. José Antonio Cociña Quelle, en representación da Asociación
Equina A Medela, con CIF: G27253418 e domicilio a efectos de notificación en
C/Apeadero, 8 (27870 Xove).
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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 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:
1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 2.000 € para a XIX
Feira do Cabalo en Lago o 17 de maio 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 1.400,00 €, 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
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
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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.29) AXUDA DE GANDERÍA A D. DEMETRIO LÓPEZ PENA .
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. Demetrio López Pena con D.N.I. nº 35.622.844-F, con domicilio en C/Dr.
Baamonde Illade, 8 (27870 Xove) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00€.
D.30) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEA 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 10.792.753-A, con domicilio en
Loureiro, 2 (27879 Monte) por morte de unha vaca por importe de 300,00 €.
D.31) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA DOLORES MIGUEZ GALDO .
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 Míguez Galdo con D.N.I. nº 76.564.008-K, con domicilio en San
Cristobo. 18 (27877 Portocelo) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
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D.32) AXUDA DE GANDERÍA A D. DAVID ANSELMO COCIÑA MEITIN .
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. David Anselmo Cociña Meitin con D.N.I. nº 77.594.179-E, con domicilio en
Avda. Diputacion, 68 (27870 Xove) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00
€.
D.33) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A JAIRO MIGUEZ BAÑO COMO EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2014 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
Jairo Míguez Baño
Instalación de
c/ Agramonte, 2 1º
carpintería
Xaneiro-decembro 2014
1.800,00 €
(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 Á ESTACION DE SERVIZO ROMA S.L.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2014, 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

Períodos

Contía

Rosa Mª Rodríguez Dominguez
Chozos, 4 2º B (27870Xove)
Estación de Servicio
Mª Carmen Villar Lozano
Roma S.L.
C/Acceso Apeadero, 35 1º D
Ano 2014
3.960,67 €
R/Conde Pallares, 46-52 (27870 Xove)
(27800 Vilalba)
Mª Belén Yáñez López
Avda. Diputación, 13 3º B
(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) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A MARIÑO GUERREIRO S.L.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2014, 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:
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Nome do perceptor

Contratación
subvencionada

Períodos

Contía

Mariño Guerreiro S.L
C/ Irmáns Vilar Ponte,
25 (27870 Xove)

Demetrio Louzao Rego

Ano 2014

1.800,00 €

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.36) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A MUEBLES CALOTO S.L.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2014, 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
Muebles Caloto S.L.
Vicente Vives Ballester
Abril-Decembro de
Ctra. Ourense 7
C/ Tomás Mariño Pardo, 1
333,32 €
2014
27360 Poboa de San
2º K .- (27870 Xove)
Xiao- Lugo
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.37) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A PELUQUERÍA EUGENIA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2014, 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
Peluquería Eugenia
Pamela Ferreira López
C/Tomás Mariño
Lamaboa, 15 (27870
Ano 2014
1.202,00 €
Pardo, 1
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.38) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A D. ANTONIO MIRANDA SILVA COMO EMPRESARIO
AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2014 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:
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Nome do autónomo
Antonio Miranda da Silva

Actividade
Períodos
Contía
Traballos
Xaneiro a decembro 2014
1.800 €
Forestais
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.

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

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

O SECRETARIO,

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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