CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 7 DE ABRIL DE 2016.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
dez horas e trinta minutos do día sete de abril de dous
Alcalde-Presidente:
mil dezaseis, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. José
José Demetrio Salgueiro Rapa
Demetrio Salgueiro Rapa e coa asistencia dos Sres.
Vocais:
concelleiros á marxe relacionados, do Secretario, D.
Dª Ana María Abad López
Luís María Fernández del Olmo, procedeuse a celebrar
Dª Mª Dolores Meitin Guerreiro
a sesión extraordinaria correspondente a este día, previa
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
Secretario:
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse
D. Luís Mª Fernández del Olmo
aberta a 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 marzo de 2016.
Por Secretaría dáse conta do erro material no acordo D.8) relativo o plan de emprego, no que
a cuantía a figuarar debería ser de 3.000,00 €, e que quedaría do xeito seguinte:
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
3.000,00 €
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.
Non formulándose ningunha outra reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da
sesión anterior coa devandita modificación.
LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. JOSE RAMON MIGUEZ GONZALEZ RELATIVO A
PORCHE EXTERIOR EN VIVENDA EXISTENTE SITA EN PORTOCELO, 28.
Vista solicitude formulada por D. José Ramón Míguez González con D.N.I nº: 77.593.724-G
con domicilio en Lamaboa, SN (27870 Xove), para realización de obras de porche exterior en
vivenda sita en Portocelo, 28 (Portocelo).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
 1º.-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 nucleo rural area tradicional, de acordo coa vixente normativa urbanística
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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 de Portocelo.Xuances
 Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.2.3 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 edificación na que se pretende arranxar
a sua cuberta.
 Xustifícase o achegamento ao colindante deste elemento auxiliar da edificación
principal co consentemento do colindante tal como se especifica no artigo 158.2.D, do
vixente P.X.O.M en vigor.
 Expediente: 1052/16.- Ref.Catastral: 27025A004002830000JQ
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:
 As obras que se pretenden, polo sua condición de obras de remodelación, non
supoñerán aumento de volumen nin afectarán a elementos estruturais da edificación
principal agás os elementos sustentantes da cuberta deste porche.
 Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación principal e o seu ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Artigo 29 da
lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia, no relativo ás condicións de edificación. (LOUG).
 A cuberta deberá ser de pizarra.
 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
constructora 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 edificación asi como o seu
estado orixinario , e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de reparación, 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 4.997,35€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 99,95€
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.
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B.2) SOLICITUDE DE Dª MARIA BELEN LOPEZ CANOURA RELATIVO A
LICENZA DE OBRA DE SUSTITUCION DE MATERIAL DE CUBERTA DE
VIVENDA SITA EN C/BAAMONDE ILLADE Nº 17.-XOVE.
Vista solicitude formulada por Dª. María Belén Lopez Canoura con D.N.I nº: 33.992.888S
con domicilio en C/Baamonde Illade Nº 17.-. (27870 Xove), para realización de obras de
sustitucion de material de cuberta de vivenda sita en c/ Dr. Baamonde Illade Nº 17.-Xove.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
Expediente: 447/16.- Ref. Catastral: 0183008PJ2308S0001GF
 De acordo coa solicitude que se achega, asinada polo solicitante, e deacordo co
proxecto técnico redactado polo arquitecto técnico Don Tomás Rodríguez Rapa,
colexiado nº 562376; As obras que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada
como SOLO URBAN DE XOVE.- ORDENANZA O-1.(Barrio Orixinario de Xove), 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 julio de 2012.XOVE.Núcleo urbán.
 O inmoble atópase ubicado nun entorno afectado por unha área de protección, do
núcleo urbán de Xove , dentro do catálogo de elementos a protexer ou recuperar
nomeados con números:BIC nº 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, dentro do catálogo
de elementos a protexer ou recuperar.
 Se ben as obras que se pretenden non varían a configuración do inmoble, de acordo
co previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de conformidade coas disposicións contidas
na lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG), artigo 44, a intervención en
cada un dos Bens de Interés Cultural (BIC) e nos seus entornos de protección,
declarados o incoados, deberá recabarse informe da Dirección Xeral de Patrimonio,
previo a concesión de calquera licenza de obra a realizar en ditos entornos.
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:
 A edificación cuia cuberta se pretende sustituir, de acordo co solicitude que se
achega, adaptarase a tipoloxía do ámbito no que se ubica.
 Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto nas ordenanzas do vixente
P.X.O.M municipal.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
 Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais,
ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación asi como o
estado orixinario do inmoble, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa
adaptación á Normativa urbanística municipal.
 Na data 03 marzo de 2016 tivo entrada nestas dependencias municipais, con rexistro
de entrada 3.459, o preceptivo informe da Xefatura territorial da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación dando resolución favorable do expediente 21907
con cumprimento das seguintes obrigas:
 Non se poderá intervir na estrutura da edificación nin modificar as súas alturas,
volume nin configuración.
 A cuberta deberá rematarse con lousa irregular do país.
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Calquera outra actuación que exceda da descrita precisará da autorización da
Consellería de Cultura.
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
constructora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.

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 5.467,35€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 109,35€
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.
B.3) SOLICITUDE DE D. JORGE MANCHADO RIVERO RELATIVO A
AMPLIACION DE VIVENDA EXISTENTE PARA PORCHE EN CAMBA, 19
XUANCES.
Vista solicitude formulada por D. Jorge Manchado Rivero con D.N.I nº: 77.596.290-V con
domicilio en Galdin, 3 3º Dcha (27890 San Ciprian-Cervo), para realización de obras de
ampliacion de vivenda existente para porche en Camba, 19 Xuances.
Expediente:649/16.- Ref.Catastral:H0040404500PJ13H0001IF
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 376,
as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como Solo de Nucleo
Rural Tradicional, 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 julio
de 2012.Burgo de Camba.-Xuances-.
 Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.2.3.2 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 realización do porche exterior que se
pretende.
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:
 Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de ampliación, ao previsto no Artigo 29 da lei 15/2004 do
29 de decembro, de modificación da lei 9/2002 de protección do medio rural de
Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
 A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
 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
constructora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
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Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais,
ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación asi como o seu
estado orixinario , e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de reparación, 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.
A vista do anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
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 4.272,46 € salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 85,45 €.
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.
B.4) SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA E ACTIVIDADE PARA UNHA PLANTA
DE ACOPIO E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E
DEMOLICION INTERESADA POR CARFERLO S.L.
Por Secretaría dáse conta á Comisión da solicitude do epígrafe a que se acompaña proxecto
técnico redactado polo Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas D. Camino González Penabad.
Dáse conta igualmente da notificación efectuada pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas da resolución do 5 de febreiro de 2016 da Secretaría Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental pola que se autoriza a empresa Carferlo como xestor de
valorización de residuos non perigosos.
Dáse conta do informe emitido polo Arquitecto Técnico Municipal, que a seguir se transcribe:
Expediente: 1046/16
De acordo co documentación aportada, e do estudio do proxecto e o seu emprazamento,
referente aos traballos que se pretenden realizar correspondentes a construción dunha planta
para tratamento de residuos sólidos RCDs; De acordo co previsto no artigo 46 da Lei
21/2013 de avaliación ambiental, faise constar:
1º.-As instalacións que se pretenden levar a cabo, atópanse ubicadas dentro da zona
industrial do Polígono de Camba, de acordo co vixente P.X.O.M de Xove, aprobado o 12 de
xuño de 2012 e publicado no B.O.P de 14 de xullo de 2.012.
2º.-De conformidade co artigo 58 e concordantes da lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común foi
autorizada pola Consellería de Medio Ambiente Territorio e infraestruturas, secretaría Xeral
de Calidade e Avaliación Ambiental, a empresa CARFERLO, S.L como xestor de valoración
de residuos non perigosos.
3º.- Nesta área, na que se pretenden realizar dita actuación, é un entorno claramente definido
dentro do Polígono industrial de Camba, pódese considerar que tendo en conta as medidas
protectoras e correctoras que o promotor presenta no proxecto aportado, no se amosa un
impacto ambiental significativo.
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4º.-En calquera dos casos, o que si se deberá respectar é o entorno ambiental no que se
ubican estas instalacións, polo que será necesario que ó almacenamento que se prevé non
sobrepase en altura ó cerramento no que se ubica, evitando un impacto estético negativo
para a propia parcela e o seu entorno.
Por todo o exposto nos apartados anteriores, infórmase favorablemente as instalacións que
se pretenden para planta de tratamiento de residuos RCDs.
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros asistentes á sesión,
acorda:
1º) conceder a Carferlo S.L. a licenza de obra e actividade solicitada para a instalación e posta
en marcha dunha planta de tratamento de residuos de construción e demolición a ubicar nas
parcelas 56-57 do Polígono Industrial de Camba.
2º) Polo interesado, deberáse comunicar coa debida antelación a data de posta en marcha da
planta, os efectos de xirar a preceptiva visita de comprobación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 47.846,20 € salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria do I.C.I.O en 956,92 €.
4º) Liquidar ó abeiro do disposto no Artigo 6.2 letra C, da Ordeanza Reguladora da Taxa polo
outorgamento de Licenzas de Apertura unha taxa por importe de 239,23 €.
5º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
B.5) SOLICITUDE DE D. IGNACIO FERNANDEZ LAGE INTERESANDO
LICENZA DE OBRA E ACTIVIDADE PARA O ESTABLECEMENTO DE KIOSKO
DE TEMPADA ESTIVAL NA PRAIA DE ESTEIRO-XUANCES.
Por Secretaría dáse conta á Comisión da solicitude do epigrafe a da memoria valorada que se
acompaña.
Dase conta igualmente do informe favorable emitido polo Servizo de Urbanismo da
Consellería de Medio Ambiente, e Ordenación do Territorio.
Dáse conta igualmente do escrito remitido polo Organismo Autonomo Augas de Galicia,
sinalando a non necesariedade de autorización por parte do mesmo.
Visto o informe emitido polo Arquitecto Técnico Municipal, que a seguir se transcribe:
Proxecto de instalación e posta en servizo dunhas instalacións provisionais para apertura
dun bar-kiosko no periodo estival perante os meses de xullo e agosto.
Expediente: 1115/16
SITUACION: PRAIA DE ESTEIRO.-CERANZOS.-XOVE
POLIGONO Nº 15 PARCELA 51.- REF.CATASTRAL:27025A15000510000JZ
 1º.-Habida conta da memoria e proxecto descritivo das obras que se pretenden, e pola
sua condición de obras desmontables, non poderán constituirse con elementos de
hormigón, nin solados e zapatas de formigón que poidan facer a instalación como
definitiva.
 2º.-A vista do plano de localización achegado, subscrito polo interesado, as
instalacións que se pretende levar a cabo, sitúase dentro do área delimitada como
solo Rústico de Protección de Costas e de Augas de acordo co vixente P.X.O.M
aprobado o 12 de xunio de 2012 e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
 3º.-De acordo coa documentación adxunta, achégase o preceptivo informe favorable
da Consellería de Medio Ambiente, (Expediente LUC 2016/9) de 18 de marzo de
2016, así como a certificación de Augas de galicia, na que se da conta da non
necesaria autorización do Servizo de augas de Galiza.
 4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución da instalación como vial.
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5º.-Ao amparo do Artigo 102 da lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da
lei 9/2002, do 30 de decembro, eo Artigo 33.a de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, infórmase favorablemente a instalación que se pretende,
con carácter PROVISIONAL, nas mesmas condicións e prazos que a solicitude
presentada.
6º.-A instalación que se pretende, non podrá incidir negativamente no ámbito en que
se sitúa, e en ningún caso poderá estar masi tempo que o solicitado , e moito menos
poderse constituir como instalación definitiva.
7º.-O solicitante deberá dispoñer do correspondente seguro de Responsabilidade civil
para estas instalacións.
8º.-Queda garantido o acceso rodado a parcela na cal se pretenden ubicar estas
instalacións, toda vez que as parcelas contiguas son da mesma propiedade solicitante.
9º.-Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de efectuar a correspondente acta de reformulo.
10º.-Unha vez rematado a prazo establecido para estas instalacións, o entorno e
posibles áreas municipais afectadas, deberán quedar en perfectas condicións de
servicio.
11º.-Deacordo co exposto nos apartados anteriores, infórmase favorablemente a
ubicación das instalacións que se pretenden levar a cabo, e asemade a posta en
servizo de ditas instalacións para a actividade de bar-kiosko para a temporada
estival.

Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros asistentes á sesión,
acorda:
1º) Conceder a D. Ignacio Fernández Lage a licenza de obra e actividad solicitada para a
instalación e posta en marcha dun kiosko desmontable de 20 metros cadrados no Polígono 15
, parcela 51 na Praia de Esteiro-Ceranzos-Xove durante os meses de xuño, xullo, agosto e
setembro de 2016.
2º) Polo interesado, deberase comunicar coa debida antelación a data de posta en marcha da
actividade, os efectos de xirar a preceptiva visita de comprobación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 2.200 € salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria do I.C.I.O en 44 €.
4º) Liquidar ó abeiro do disposto no Artigo 6.1 letra A, da Ordeanza Reguladora da Taxa polo
outorgamento de Licenzas de Apertura unha taxa por importe de 100,00 €.
CONTAS E FACTURAS
C.1) INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO DA ALCALDÍA
CORRESPONDENTES ÓS MESES DE FEBREIRO E MARZO DE 2016.
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 febreiro e
marzo de 2016 por importe de 653,48 €.
OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) 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:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Peluquería Eugenia
R/ Tomás Mariño
Pardo, nº 1
(27870-Xove)

Dª Pamela Ferreira López
R/ Lamaboa, nº 15
(27870-Xove)

Xaneiro-Decembro
2015

1.202,00€

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.2) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida
ó exercicio de , 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 Ana Isabel Díaz
Fernández
Veiga, nº 38
(27879-A Rigueira)

Rodríguez Quelle
Alimentación, S.L.
Avda. Deputación, nº
40-baixo
Dª Josefina Piñón Durán
(27870-Xove)
San Vicente, nº 8
(27879-A Rigueira)

Xaneiro a
Decembro de 2015

3.963,75€

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.
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
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Dª Luz Mª Crende
Regueira
Avda. da Mariña, nº 6San Ciprián
(27890-Cervo)

Mª del Carmen García
Traveso
Acc. Cuartel, nº 3-P2Pabellón 17
(27870-Xove)

Marzo a Decembro
de 2015

1.373,47€

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.
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
Dª Mª Carmen Villar
Lozano
Acc. Apeadero, nº 35-1º D
Estación de Servicio (27870-Xove)
Roma, S.L.
Xaneiro
a
R/ Conde Pallares,
4.200,00€
Decembro de 2015
Dª Mª Belén Yáñez López
46-52
Avda. Deputación, nº 13-3º
(27800-Vilalba)
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.5) 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
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Dª Azucena Rolle Calvo
Avda. Ferrol, nº 41-2º F
(27850-Viveiro)

Dª Rosa Mª Rodríguez
Domínguez
R/ Os Chozos, nº 4-2º B
(27870-Xove)

Marzo
Setembro
2015

a
de

509,10€

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.
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
Dª Mª Remedios
D. Iñaki Louzao Serantes
Fernández Díaz
Acc. Apeadero, nº 20-3º B
Abelleira Furís, nº 2
(237870-Xove)
(27123-Castroverde)

Xuño a Decembro
de 2015

577,56€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.7) 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
Rodabell, S.A.
Acc. Alcoa, S/N-San D. César García Cociña
Ciprián
Albarán, nº 26
(27890-Cervo)
(27878-Sumoas)

Xaneiro
a
Decembro de 2015

1.000,00€
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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.8) 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

Grúas y Desguaces da
Costa, S.L.U.
Avda. da Coruña, nº 2
(27891-Cervo)

Dª Rebeca Bermúdez
Ramudo
Xullo a Decembro
R/Apeadero, nº 20-3º D de 2015
(27870-Xove)

650,00€

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.9) 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
D. Ignacio Rodríguez
Basanta
D. Antonio Pastor González
Marzo a Outubro
Aldea de Abaixo, nº San Vicente, nº 8
de 2015
15
(27879-A Rigueira)
(27876-Morás)

585,87€

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.10) 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:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Reparaciones y
Calderería del Norte,
S.L.
Espiñeirido, s/n
(27888-Cervo)

D. Alejandro Silva Martínez
Avda. Deputación, nº 12-3º
E
(27870-Xove)

Setembro
a
Decembro de 2015
Xaneiro e Febreiro
de 2016

547,09€

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.11) 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

Restaurante Louzao,
Dª Mª Soledad García Ruíz
S.L.
R/ Tomás Mariño Pardo, nº
Augadoce, Celeiro
1-2º J (27870-Xove)
(27863-Viveiro)

Marzo a Decembro
de 2015

633,68€

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.12) 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
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Catycris, S.L.
Dª Mª Luz Vázquez Rivas
Avda. Deputación, nº
Avda. Deputación, nº 25-3º D
26
(27870-Xove)
(27870-Xove)

Xaneiro
a
Decembro de
2015

1.050,00€

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.13) 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

Dª Ana Mª Mariño
Dª Mª Oliva Pena Pena Franco
Avda. Cantarrana, nº 11- Avda. Deputación, nº
Ent. (27850-Viveiro)
12-3º B
(27870-Xove)

Xaneiro a
Decembro de 2015

1.202,00€

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.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
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Desenvolvemento Sostido da
Mariña, S.L.
R/ Iglesia, nº 3
(27880-Burela)

D. José Manuel
Franco Bermúdez
Torre, nº 1
(27878-Sumoas)

Xuño a Decembro de
2015

1.050,00€

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.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:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Dª Ana Balseiro Ben
R/ Tomás Mariño Pardo, nº
8-1º D
(27870-Xove)
Dª Begoña Fraile Mateo
R/ Os Chozos, nº 4-2º C
(27870-Xove)
Dª Consuelo Leige Rego
Acc. Apeadero, nº 18-4º D
(27870-Xove)
Geriatros, S.A.
Dª Estefanía Escobar
Avda. García Barbón,
De
Xaneiro
a
5.916,52€
Rodríguez
nº 6, B
Decembro de 2015
Avda. Deputación, nº 13- 2º
(36202-Vigo)
B
(27870-Xove)
Dª Lorena González Meitín
R/ Dr. Baamonde Illade, nº
7
(27870-Xove)
Dª Mª Carmen Espeso
Casquete
Urb. Palmeiro, nº 51-2º A
(27879-A 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.
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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

Eptisa Servicios de
Ingeniería, S.L.
D. Adrián Vázquez Fernández
Rda. Xosé Castiñeira, Gondar, nº 5
nº 17, ent. B
(27879-Monte)
(27002-Lugo)

Xaneiro a Xullo
de 2015

Contía

426,59€

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
Mariño Guerreiro,
S.L.
Irmáns Vilar Ponte,
nº 25
(27850-Viveiro)

D. Demetrio Louzao Rego
Avda. Deputación, nº 35-2º
(27870-Xove)

De Xaneiro a Xuño
de 2015

775,00€

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.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:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
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Mariñasec Galicia,
S.L.
R/ Tomás Mariño
Pardo, nº 1
(27870-Xove)

Dª Antonia Alonso Meitín
Toimil, nº 13
(27877-Xuances)

Xaneiro a Xuño de
2015

601,00€

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.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:
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

Mariñalim, S.L.
A Parrela, nº 11-2º DCovas
(27850-Viveiro)

Dª Mª del Mar Paleo
Martínez
Acc. Apeadero, nº 20-3º A
(27870-Xove)

Xaneiro a Xullo de
2015

701,19€

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) 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
Dª Belén Vale López
Dª Sandra Louzao Salgueiro
Avda. Ferrol, nº 41,
Xaneiro a
Pereiraboa, nº 52
Entr. 2
Decembro de 2015
(27877-Xuances)
(27850-Viveiro)

1.202,00€
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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.21) 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

D. José Luis Prieto
D. Jonatan Cofiño Parapar Salgueiro
Marzo a Agosto de
R/ Calvario, nº 14-Celeiro Acc. Grupo Escolar,
2015
(27863-Viveiro)
nº 7-3º Esq.
(27870-Xove)

250,00€

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.22) 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

Excavaciones Chicho, S.L.
R/ Ctra. San Pedro, nº 116,
(15405-Ferrol)

D. José Ramón
Ferreira Antón

Xaneiro
a
Setembro de 2015

746,97€

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.23) 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:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Tiendas Conexión,
S.L.
Dª. Mónica Ouro Ramos
Pol. Ind. Mies de
Pena, nº 9
Molladar, P. 7-Cartes (27877-Xuances)
(39311-Cantabria)

Xaneiro
a
Setembro de 2015

901,53€

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) 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
Dª. Mónica Albo
Pérez
R/ Margarita Pardo
de Cela, nº 8-Celeiro
(27850-Viveiro)

Dª. Rosa Mª Domínguez
Noriega
Urb. Palmeiro, nº 69-3º B
(27879-A Rigueira)

Outubro
a
Decembro de 2014
2.018,28€
e
Xaneiro
a
Setembro de 2015

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.25) 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
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Mantenimientos
D. José Martínez Baltar
Mafer, S.L.
Ancil, nº 13
Avda. Esteiro, nº 37(27878-Lago)
(15403-Ferrol)

Abril a Decembro
de 2015

674,95€

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.26) 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

Dª. Trinidad Santos Fernández
Avda. Deputación, nº 30-2º C
(27870-Xove)
Montajes Tubacer,
D. Iván Salgueiro Maseda
S.L.
Xaneiro a Maio
Avda. Deputación, nº 13-1º F
1.842,24€
Acc. Alcoa-Vilar
de 2015
(27870-Xove)
(27878-Lago)
D. José Angel Cuadrado
Cuadrado
Avda. Deputación, nº 12-3º C
(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.27) 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
D. Antonio Martín
González López
Cantarrana, nº 13,
Etr. Esq.-Covas
(27861-Viveiro)

D. Atilano Quintas Peña
Cruceiro, nº 38
(27877-Xuances)

Xuño a Decembro
1.045,00€
de 2015
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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.28) SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DE AXUDA DENTRO DO PLAN DE
EMPREGO MUNICIPAL.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida
ó exercicio de 2015.
Visto asimesmo que o informe de residencia da traballadora reflicte que a súa residencia non
se atopa no municipio de Xove, senón no de Burela, o que supón o incumprimento da base
segunda do anexo I das Bases Reguladoras do Plan de Emprego Municipal; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar o libramento da axuda solicitada que a continuación se describe:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
subvencionada
Aluminios Cruz da
Dª. Cristina Meitín Rouco
Venta
Portocelo, nº 12
A Venta, nº 1-Lieiro
(27877-Portocelo)
(27890-Cervo)

Xaneiro a Decembro de 2015

2º) A notificación a empresa e á traballadora, os efectos procedentes.
D.29) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
SUBVENCIÓN
A
ANA
BELEN
SANCHEZ
MENDOZA
COMO
AUTÓNOMA/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma D.ª Ana
Belén Sánchez Mendoza, con D.N.I. nº 34.268.309-B con domicilio en Villalpol, 2 (27877
Portocelo) para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego do ano 2016, 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 a empresaria autónoma seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
Ana Belen Sánchez Mendoza
Villalpol, 21 (27877
Réxime Especial Agrario
Portocelo)
2º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.30) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
SUBVENCIÓN
A
LUCIA
CANOURA
SANCHEZ
COMO
AUTÓNOMA/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma D. Lucía
Canoura Sánchez con D.N.I. nº 34.635.207-J con domicilio en Avda. Diputación, 30 4º F
(27870 Xove) para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego do ano 2016, 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 a empresaria autónoma seguinte:
Nome
Lucia Canoura Sánchez

Enderezo
Avda. Diputación, 30 4º F

Actividade
consultora
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27870 Xove
2º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.31) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
SUBVENCIÓN A IVAN GONZALEZ SAA COMO AUTÓNOMO/AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D. Iván
González Saa con D.N.I. nº 34.637.061-G con domicilio en Avda. Diputación, 30 (27870
Xove) para a súa inclusión como autónomo no Plan de Emprego do ano 2016, 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 autónomo seguinte:
Nome

Enderezo
Avda. Diputación, 30 3º F
Iván González Saa
27870 Xove
2º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.

Actividade
Venta ambulante de
alimentación

D.32) 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 o
beneficiario e polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental
que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Concepción Fernández Cajete
Xaneiro-Decembro de
Ctra. Castelo-Reboredo, 14
Fontanería
2.100,00 €
2015
27877 Xuances
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.33) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A EMPRESARIA AUTÓNOMA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda 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 da autónoma
Actividade
Períodos
Contía
Monica Mª Villar Couto
De febreiro de 2015 a
Urb. Palmeiro, 57 4º B
docente
2.100,00 €
xaneiro de 2016
(27879 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.34) 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:
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1º) O libramento da axuda 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 Miguez Baño
Instalación de De xaneiro a maio de
Agramonte A 2, 1º
750,00 €
carpintería
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.35) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda 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
Samuel Miguez Bermudez
Gabinete
De Outubro de 2014 a
Rua Agramonte, C nº 2
Topográfico
2.250,00 €
Decembro de 2015
2º27870 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.36) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A EMPRESARIA AUTÓNOMA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda 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 da autónoma
Actividade
Períodos
Contía
Yanet Escobar Seoane
Psicóloga
Outubro de 2014 a
C/ Tomás Mariño Pardo, 1 4º C
2.625,00 €
sanitaria
decembro de 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.37) SOLICITUDE DE MARCOS DIAZ QUELLE DE LIBRAMENTO DE AXUDA A
EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Denegar o libramento da axuda solicitada segundo as bases establecidas ó efecto, xa que
según informe do Servizo de Vixiancia Municipal, a residencia efectiva non se atopa no
termo municipal de Xove.
Nome do autónomo
Actividade
Marcos Diaz Quelle
Captura de pesca artesanal
Ventoselle, 2 (27879 Rigueira)
2º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
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D.38) SOLICITUDE DE SANTIAGO DIAZ QUELLE DE LIBRAMENTO DE AXUDA
A EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Denegar o libramento da axuda solicitada segundo as bases establecidas ó efecto, xa que
según informe do Servizo de Vixiancia Municipal, a residencia efectiva non se atopa no
termo municipal de Xove.
Nome do autónomo
Actividade
Santiago Diaz Quelle
Captura de pesca artesanal
Ventoselle, 2 (27879 Rigueira)
2º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.39)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
PESCADOS OROL S.L. PARA OMAR CABRERA MACIAS.
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
Omar Cabrera Macías
Pescados Orol S.L.
Acceso Grupo Escolar, 13 3º Dcha.
Travesía Bouzas, 2 baixo (27880 Burela)
(27870 Xove)
2º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.40)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
AZUCENA ROLLE CALVO PARA ROSA Mª RODRIGUEZ DOMINGUEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola traballadora e pola empresaria,
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 a empresaria e coa traballadora que se relaciona
seguidamente:
Empresa
Traballadora
Azucena Rolle Calvo
Rosa Mª Rodríguez Dominguez
Avda. de Ferrol, 41 2º F (27850 Viveiro) Rua Chozos, 4 2º B (27870 Xove)
2º) A notificación a empresaria e a traballadora, os efectos oportunos.
D.41)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
HOTEL EGO S.L. PARA PATRICIA LOBERA GERMADE.
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 para o ano 2016, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona
seguidamente:
Empresa
Traballadora
Hotel EGO S.L.
Patricia Lobera Germade
Faro, 1 Area (27863 Viveiro) Urb. Palmeiro, 57 2º B (27879 Rigueira)
2º) A notificación ó empresario e ó traballadora, os efectos oportunos.
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D.42)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
GRUPO DE PESCADOS Y MARISCOS PEPA S.L. PARA JUAN ANTONIO
FERNANDEZ VAZQUEZ.
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
Grupo de Pescados y Mariscos Pepa S.L. Juan Antonio Fernández Vázquez
Rua do Horreo, 4 (27880 Burela)
Camiño Real, 1 (27870 Xove)
2º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.43)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
RESTAURANTE LOUZAO S.L. PARA Mª SOLEDAD GARCIA RUIZ.
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 para o ano 2016, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona
seguidamente:
Empresa
Traballador
Restaurante Louzao S.L.
Mª Soledad García Ruiz
Augadoce, Celeiro (27863 Viveiro)
R/ Tomás Mariño Pardo, 1 2º J (27870 Xove)
2º) A notificación ó empresario e a traballadora, os efectos oportunos.
D.44)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
MARIÑASEC GALICIA PARA SHEREZADE PENA PIÑEIRO.
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 para o ano 2016, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona
seguidamente:
Empresa
Traballador
Mariñasec Galicia
Sherezade Pena Piñeiro
C/ Tomás Mariño Pardo, 7 (27870 Xove)
Rua Tomás Mariño Pardo, 7 (27870 Xove)
2º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.45)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
HOTEL VAL DO NASEIRO S.L. PARA JOSEFA OTERO SANJURJO.
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 para o ano 2016, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona
seguidamente:
Empresa
Traballadora
Hotel Val do Naseiro S.L.
Josefa Otero Sanjurjo
San Pedro, S/N (27866 Viveiro)
Avda. Diputación, 30 3º A (27870 Xove)
2º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
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D.46) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016
DE SUBVENCIÓN A MARIA OLIVA PENA PENA.
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 2016 e de
conformidade coas bases que o regulan para a empresaria e coa traballadora que se relaciona
seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballadora
Enderezo
Maria Oliva Pena Avda. Cantarrana, 11 Entr. Ana María Mariño Avda. Diputacion, 12
Pena
(27850 Viveiro)
Franco
3º B (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.47) 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 en Camba, 22 (27877 Xuances), na que manifesta que durante o período
comprendido entre o 01/09/2015 ó 29/2/2016, 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.
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.48)SOLICITUDE DE ASPANANE DE SUBVENCIÓN PARA COLABORACIÓN
NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS , DE TEMPO DE LECER, CULTURAIS E DE
APOIO FAMILIAR DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL.
Visto a solicitude de ASPANANE, con CIF:G27027028 e domicilio a efectos de notificación
en Rua Lavandeiras, S/N (27863 Celeiro – Viveiro)
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 por
importe de 1.200,00€.
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 do vixente presuposto municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 1.200,00 € para a
mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e a súa integración
social durante 2016.
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2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2016, o
libramento en concepto de anticipo da cantidade de 840,00€, 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.
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.
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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.49) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ .
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 Fernández Rodriguez con D.N.I. nº 33.993.547-F, con domicilio en
Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de un xato por importe de 120,00 €.
D.50) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RODRIGUEZ .
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 Fernández Rodriguez con D.N.I. nº 33.993.547-F, con domicilio en
Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.51) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RODRIGUEZ .
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 Fernández Rodríguez con D.N.I. nº 33.993.547-F, con domicilio en
Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.52) 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 300,00 €.
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D.53) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANA BELEN PIGUEIRAS LOPEZ .
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 33.996.334-B, con domicilio en Loureiro,
5 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.54) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA CORALIA SERANTES CALVO .
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 Maria Coralia Serantes Calvo con D.N.I. nº 33.861.548M , con domicilio en San
Cristobo, 7 (27877 Portocelo) por aborto de xemelos por importe de 60,00 €.
D.55) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA CORALIA SERANTES CALVO .
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 Maria Coralia Serantes Calvo con D.N.I. nº 33.861.548M , con domicilio en San
Cristobo, 7 (27877 Portocelo) por aborto de xemelos por importe de 60,00 €.
D.56) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANA BELEN PIGUEIRAS LOPEZ .
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 Belen Pigueiras López con D.N.I. nº 33.996.3334-B, con domicilio en Loureiro,
5 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.57) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA CORALIA SERANTES CALVO .
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 Maria Coralia Serantes Calvo con D.N.I. nº 33.861.548M , con domicilio en San
Cristobo, 7 (27877 Portocelo) por morte de un xato o nacer, por importe de 120,00 €.
D.58) AXUDA DE GANDERÍA A D. EMILIO VÁZQUEZ LOPEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. Emilio Vázquez López con D.N.I. nº 76.564.029-L, con domicilio en Gondar, 8
(27879 Monte) por morte de una vaca por importe de 500,00 €.
D.59) AXUDA DE GANDERÍA A D. EMILIO VÁZQUEZ LÓPEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
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as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. Emilio Vázquez López con D.N.I. nº 76.564.029-L , con domicilio en Gondar, 8
(27879 Monte) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €.
D.60) 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 unha vaca por importe de 400,00 €.
D.61) 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 Maria Lourdes Dominguez 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 500,00 €.
D.62) AXUDA DE GANDERÍA A Dª GENOVEVA ABAD 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 Genoveva Abad Bermudez con D.N.I. nº 76.563.390-R , con domicilio en Lagar, 28
(27878 Sumoas) por morte de un becerro de 2 meses por importe de 200,00 €.
D.63) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MANUELA EIJO BALSEIRO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Manuela Eijo Balseiro con D.N.I. nº 33.836.075-Q, con domicilio en Soutobello, 4
(27879 Monte) por morte de un xato o 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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