CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 1 DE MARZO DE 2016.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as dez
Asistentes:
horas e trinta minutos do día primeiro de marzo de dous mil
Alcalde-Presidente:
dezaseis, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. José Demetrio
José Demetrio Salgueiro Rapa
Salgueiro Rapa e coa asistencia dos Sres. concelleiros á
Vocais:
marxe relacionados, do Secretario, D. Luís María Fernández
Dª Ana María Abad López
del Olmo, procedeuse a celebrar a sesión extraordinaria
Dª Mª Dolores Meitin Guerreiro
correspondente a este día, previa convocatoria ó efecto e en
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
primeira convocatoria.
Secretario:
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse aberta a
D. Luís Mª Fernández del Olmo
sesión.
Interventora:
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 1 de febreiro de 2016.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da sesión
anterior.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. MARCELINO RODRIGUEZ ALVAREZ RELATIVO A
CONSTRUCCION DE PECHE DE PARCELA CON MURO DE MAMPOSTERIA
CONCERTADA EN ANCIL Nº 14.-LAGO.
Vista solicitude formulada por D. Marcelino Rodríguez Álvarez con D.N.I nº: 33.835.331-P con
domicilio en Ancil, 14 (27878 Lago), para realización de obras de construción dun peche de parcela
con muro de mampostería concertada en Ancil Nº 14.-Lago.
Ref.Catastral: 27025A028002490000JR .-Expediente: 885/15
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
 De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, e con proxecto técnico
redactado polo arquitecto técnico, Don Tomás Rodríguez Rapa colexiado nº 376, as obras que
se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como Solo de Núcleo Rural Area Tradicional,
e en Solo Rústico de Protección de Augas, de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14
de xullo de 2012. Núcleo rural de Ancil.-Lago.
 A parcela da frente a un vial dependente da Diputación Provincial, se ben tendo en conta o
apartado 2.2 da instrución 1/1998 de 24 de xullo, sobre a aplicación da Lei do Solo de Galicia
no marco da nova Lei 6/1998, de 13 de abril, sobre réximen do solo e valoracións, publicada
no D.O.G de 25/09/1998, en donde se manifesta que o solo de núcleo rural pode considerarse
equivalente ao solo urbán e efectos do seu réximen xurídico básico, a concesión da licenza é de
competencia municipal.
 Considerando que según establece o artigo 7 da Lei 8/2013 do 25 de xullo, de Carreteras de
Galicia en relación co desposto nos artigos 37 e 38.4.e do mesmo texto legal, e tendo en conta
que o vixente P.X.O.M en vigor, foi sometido a informe da Deputación Provincial, non é
preciso informe de dito organismo.
 Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.4.3 correspondente a memoria
urbanística, así como no plano de situación, xustifícase o cumprimento da Normativa do
P.X.O.M e da LOUGA para a o peche que se pretende levar a cabo.
 Habida conta que o inmoble atópase dentro da área delimitada como Solo Rústico de
Protección de Augas é preceptivo informe da Comunidad Autónoma, (Augas de Galicia), de
acordo co previsto nº artigo 38 da LOUG, e según o previsto nº artigo 41 da mesma LOUG.
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 Na data 2 de decembro de 2015 informouse favorablemente por parte da Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do territorio, Augas de Galicia con clave DH.W27.49036.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as condicións
seguintes:
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes medidas de
seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa construtora dispoñer
do obrigado seguro de responsabilidade civil.
 Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, co obxecto
de comprobar o estado do reformulo actual da parcela , e poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza peche, así como a
súa adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección
do medio rural de Galicia.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de terceiros,
e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento do imposto
correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 5.929,56€ salvo presentación de relación valorada e asinada
por técnico competente, importando a liquidación tributaria 118,59€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que
se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do
Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de
aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou ningún acordo.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE ARXON ESTRATEGIA S.L.
PARA ANA BELEN POLO CASARIEGO.
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
ARXON ESTRATEGIA S.L
Ana Belén Polo Casariego
Ed. Quercus R/Letonia 2 P.I. Costavella
Vilela, 9 (27879 Rigueira)
(15790 Santiago de Compostela)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballadora, os efectos oportunos.
D.2) 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 2015 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
Guillermo Rego Canoura
Camiño Real, 36 2º Izqda.
Traballos forestais
Xaneiro-Maio 2015
750,00 €
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.3) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA A
EMPRESARIA AUTÓNOMA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada pola solicitante, referida ó
exercicio de 2014-2015 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para a beneficiaria e
polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome da autónoma
Actividade
Períodos
Contía
Masaxe
Mª Pilar Bermejo Jiménez
Xuño 2014 a decembro
Avda. Diputación, 69 4º C
terapéutico e
3.325,00 €
2015
(27870 Xove)
relaxante
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.4) 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 2014-205 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
Gabriel Rodríguez Domínguez
Consulta
Abril-2014 a Decembro de
Avda. Diputación, 69 4º C
3.150,00 €
Enerxética
2015
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.5) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA A
EMPRESARIA AUTÓNOMA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada pola solicitante, referida ó
exercicio de 2014-2015 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 autónoma
Actividade
Períodos
Contía
Laura Vale Rodríguez
C/ Tomás Mariño Pardo, 1 2ºF
27870 Xove

Comercio menor
calzado infantil

Xuño 2014 a
decembro de 2015

3.325,00 €

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.6) 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 2015 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
Antonio Pérez Gradaille
Fabricación
C/Lavandeiras, 18 2º
Xaneiro-abril 2015
600,00 €
carpintería
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.
3

D.7) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA A
EMPRESARIA AUTÓNOMA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2015 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para a beneficiaria e
polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do autónoma
Actividade
Períodos
Contía
Viviane Ferreira Alves
CafeteríaCamiño Real, 20 4º B
Xaneiro-Decembro 2015
2.100,00 €
Pizzería
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.8) 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 2014-2015 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
Iván González Meitin
Venta ambulante
Maio de 2014 a
Poceiras 19
3.00,00 €
de peixe
decembro de 2015
Sumoas (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.9) 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 Sánchez Pigueiras con D.N.I. nº 76.569.653-P, con domicilio en C/Gondar, 9
(27879 Monte) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €
D.10) 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 D.N.I. nº J27362821 , con domicilio en Ferrol, 1 (27879 Rigueira) por
morte de un xato por importe de 200,00 €.
D.11) AXUDA DE GANDERÍA A Dª BENEDICTA OTERO GONZALEZ .
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 Benedicta Otero González con D.N.I. nº 33.994.512-Y , con domicilio en Loureiro, 14
(27879 Monte) por morte de unha vaca por importe de 200,00 €.
D.12) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN Ó CENTRO SOCIAL DE A
VARA-XUANCES, DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO
SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª Maribel Guerreiro Abad, con D.N.I. nº: 76.563.291-V, con
enderezo no Centro Social de A Vara (27877 Xuances), na que manifesta que durante o período
comprendido entre o 01/08/2015 ó 31/01/2016, 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 cos acordos de 14 de decembro
de 1998 e 13 de xaneiro de 1999 a tenor dos cales se establece a subvención máxima a percibir por
importe de 2.102,34€ e visto que transcorreron outros seis meses da actividade, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.051,17€ 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)SOLICITUDE DE U.D. XOVE-LAGO DE SUBVENCIÓN PARA COMPETICIÓNS
DE FÚTBOL DURANTE 2016.
Visto a solicitude da U.D. Xove-Lago, con CIF:G-27144203 e domicilio a efectos de notificación
en Acceso Campo de Fútbol S/N (27870 Xove).
Visto que na Base 31 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2016 se prevé
unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube por importe
de 40.000 €.
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 no Presuposto
Municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 40.000,00 € para a actividade
de fútbol en categorías inferiores durante 2016.
2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2016, o libramento en
concepto de anticipo da cantidade de 28.000,00€, 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
2016, 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.
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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.14) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2015, 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
Laura Díaz Ramos
Maite Rego Rego
Xaneiro a xuño de
548,94 €
R/Rosalía de Castro, 26
Pumariño, 8
2015
(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.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 2015, 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

Mecanizados Rodabell
Yago Fernández Paleo
S.L.
Urbanización Palmeiro, 36 3º
Ctra, Acceso Alcoa SN
B (27870 Xove)
(27890 San Ciprian)

Períodos
Xuño-Decembro
2015

Contía

524,93 €

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 2015, 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

Montajes Rodabell S.L.
Alejandro Meitin Serantes
Xullo-Decembro
500,00€
Ctra. Acceso Alcoa,
San Cristobo, 7
de 2015
(27890 San Ciprian)
(27877 Portocelo)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.17) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2015, 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
Nerea Santos Taladrid
Automoción O Castelo S.L.
2015
534,37 €
Urb. Palmeiro, 55 4º B
Beltrán, SN (27878 Lago)
27877 Rigueira
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) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2015, 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

Suárez Oliver
Minerva Suárez Rivas
Abril a Decembro
Avda. Diputación, 45
Transportes S.L.
866,64 €
de 2015
Avda. Diputación, 45
(27870 Xove)
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.19) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2015, 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:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Períodos

Contía

Mª Antonia Guerreiro
Mª Isabel Louzao Garcia
(Casa Jaime)
Rúa Tomás Mariño Pardo, 10
2015
1.202,00 €
Avda. Diputación, 76
1º A (27870 Xove)
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.20) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
SUBVENCIÓN A Mª ANTONIA GUERREIRO (CASA JAIME)
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para a traballadora, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2016 e de conformidade
coas bases que o regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Mª Antonia Guerreiro
(Casa Jaime)

Avda.
Diputación, 76
(27870 Xove)

Mª Isabel Louzao García

Rúa Tomás Mariño
Pardo, 10 1º A
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 a traballadora, os efectos oportunos.
D.21) SOLICITUDE DE ARMANDO RODRIGUEZ CALVO EN REPRESENTACION DE
TALLERES ARMANDO R. S.L. DE MODIFICACION EN LICENZA CONCEDIDA PARA
TALLER MECANICO NO POLIGONO INDUSTRIAL DE CAMBA.
Vista solicitude de D. Armando Rodríguez Calvo, con DNI:77.593.392-V con domicilio en Ctra. da
Costa, 1 (27780 Forxán-Foz) de cambio de denominación da licenza que por erro na solicitude se
fai para taller mecánico con exposición de vehículos, cando debería haber sido taller mecánico con
exposición e venta de vehículos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Modificar a denominación da licenza de actividade concedida na parcela 31 do Polígono
Industrial de Camba-Xuances para que pase a chamarse TALLER MECANICO CON
EXPOSICION E VENTA DE VEHÍCULOS.
2º) A notificación ó interesado os efectos oportunos.
D.22)SOLICITUDE DO CLUB NATACION XOVE DE SUBVENCIÓN PARA
ACTIVIDADES DE NATACION 2016.
Visto a solicitude de D. Bernardo Rouco Galdo, con CIF:G27106749 e domicilio a efectos de
notificación en Piscina Municipal- Centro Cívico de Xove (Xove)
Visto que na Base 31 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2016 se prevé
unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube por importe
de 20.000€.
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 20.000€ para actividades de
natación durante o curso 2016 (setembro de 2015 - agosto de 2016)
2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2016, o libramento en
concepto de anticipo da cantidade de 14.000€, 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
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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
2016, 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.23) 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 2016 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
Traballos
Antonio Miranda da Silva
Xaneiro-agosto 2015
1.200 €
A Vara, 7 (27877 Xuances)
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.
D.24)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
CARREIRAS CILLERO S.L. PARA JOSE ALVAREZ GUERREIRO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballador e polo empresario,
respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2016, e de conformidade coas
bases que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Carreiras Cillero S.L.
José Álvarez Guerreiro
Pol. Industrial Cuiña P.147
C/ Apeadero, 18 3º B
(27890 Cervo)
27870 Xove
A subvención que se concede rexese polas Vixentes Bases aprobadas por este Concello.
6º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.25) 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 Bermudez 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.26) 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 Bermudez con D.N.I. nº 33.302.107-Q, con domicilio en
Cabandela, 34 (27878 Sumoas) por morte de un xato o nacer por importe de 120,00 €.
D.27) 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 Bermudez con D.N.I. nº 33.302.107-Q, con domicilio en
Cabandela, 34 (27878 Sumoas) por morte de unha vaca por importe de 200,00 €.
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D.28) AXUDA DE GANDERÍA A Dª PURIFICACIÓN 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 xato ó nacer por importe de 120,00 €.
D.29) AXUDA DE GANDERÍA A Dª NATALIA FRA FERNANDEZ .
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 Fra Fernández con D.N.I. nº 77.595.130-F , con domicilio en Veiga, 3 (27879
Rigueira) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €.
D.30) 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 (27878
Sumoas) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.31) 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 (27878
Sumoas) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as once 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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