CONCELLO DE XOVE

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 10 DE XUÑO DE 2016.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
dez trinta horas do día dez de xuño de dous mil
Alcalde-Presidente:
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 Mª Dolores Meitin Guerreiro
Luís María Fernández del Olmo, procedeuse a celebrar
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
a sesión extraordinaria correspondente a este día, previa
Secretario:
convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
D. Luís Mª Fernández del Olmo
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse
Interventora:
aberta a sesión.
Dª Elena Santos Rey
Ausente:
A)APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
Dª Ana María Abad López
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes
si teñen algunha observación que formular á acta da sesión anterior de 23 de maio de 2016.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da sesión
anterior coa devandita modificación.
LICENCIAS DE OBRA E APERTURA

B.1) SOLICITUDE DE Dª MARÍA PILAR BOIX OCHANDO PARA LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN EN ALDEA DE ABAIXO, 4 (MORÁS).
Vista solicitude formulada por Dª María Pilar Boix Ochando con D.N.I. nº 00125538-G con
domicilio en Aldea de Abaixo, 4 (27878 Morás) na que pide a expedición de certificación de
licenza de primeira ocupación, para vivenda sita en Aldea de Abaixo, 4 (27878 Morás).
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que sinala en relación ás obras a cal
Licenza de Primeira Utilización se solicita o seguinte:
OBRA EXECUTADA: Vivenda unifamiliar composta dunha planta baixa para vivenda.
Obra totalmente executada e en condicións de habitabilidade e uso.
INFORME: De acordo co documentación que se aporta, suscrita polo arquitecto técnico
Pablo Dorado Lanza xustifícase o cumprimento das diferentes normativas aplicables así
como que a execución material das obras salientadas atópanse realizadas, de acordo ás
prescricións técnicas pertinentes e cumpren coas condicións mínimas de habitabilidade de
acordo co Decreto 311/1992 do 12 de novembro da Consellería de Ordenación do Territorio
e Obras Públicas, e de acordo co Decreto 29/2010 de 4 de marzo da Xunta de Galicia.
A edificación, atópase executada na súa totalidade, e adáptase á vixente Normativa
urbanística do Concello de Xove. ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural en
zona de expansión. A obra executada, adáptase a Normativa en vigor P.X.O.M. Vivenda totalmente executada, rematada interiormente, e acabada exteriormente, podéndose
outorgar a correspondente LICENZA DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN.
Visto o disposto na Ordenanza Reguladora, pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de licenza de primeira ocupación, de vivenda sita en Aldea de Abaixo, 4 –
Morás que se realizou baixo a dirección facultativa e de acordo co proxecto para o que foi
concedido licenza, toda vez que xa foi informado favorablemente polo Arquitecto Técnico
Director das obras a que se fixo referencia, e conforme á certificación achegada.
2º) A aprobación da liquidación practicada según a fixación efectuada polo Arquitecto
Técnico Municipal.
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3º) A expedición de licenza de Primeira ocupación, efectuándose a valoración das taxas según
importe de proxecto e ascendendo estas a 47,30€.
4º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva previo pago da
taxa correspondente, debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou acordo ningún.

D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL

D.1) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ISABEL FRA PEDRE .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Isabel Fra Pedre con D.N.I. nº 76.564.066-X , con domicilio en C/ Acceso Cuartel, 7
(27870 Xove) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €.
D.2) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ CUADRADO OTERO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. José Cuadrado Otero con D.N.I. nº 77.591.674-R , con domicilio en Loureiro, 16
(27879 Monte-Xove) por morte de un xato por importe de 120,00 €.
D.3) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA 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 María Coralia Serantes Calvo con D.N.I. nº 33.861.548-M, con domicilio en San
Cristobo, 7 (27877 Portocelo) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.

D.4) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA LOURDES DOMINGUEZ
BERMUDEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Lourdes Domínguez Bermúdez con D.N.I. nº 33.302.107-Q , con domicilio en
Cabandela, 34 (27878 Sumoas) por morte de un xato por importe de 120,00 €.
D.5) AXUDA DE GANDERÍA A D. ANTONIO BARRO COCIÑA .
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. Antonio Barro Cociña con D.N.I. nº 76.545.574-X, con domicilio en Acebeda, 1
(27877 Xuances) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €.
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D.6) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEFA COUSO GARCIA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Josefa Couso García con D.N.I. nº 10.792.753-A , con domicilio en Loureiro,
2 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.

D.7) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA SALOMÉ MARTINEZ PEDRE .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Salomé Martinez Pedre con D.N.I. nº 76.557.552-M, con domicilio en
Hedradas, 1 (27879 Monte) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €.
D.8) AXUDA DE GANDERÍA A Dª JULIA PENABAD 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 Dª Julia Penabad Rodríguez con D.N.I. nº 33.833.849-K , con domicilio en Poceiras, 18
(27878 Sumoas) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €.
D.9) AXUDA DE GANDERÍA A Dª JULIA PENABAD 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 Dª Julia Penabad Rodríguez con D.N.I. nº 33.833.849-K , con domicilio en Poceiras, 18
(27878 Sumoas) por morte de un xato ó nacer (parto xemelar) por importe de 120,00 €.

D.10) SOLICITUDE DE D. JOSÉ CASABELLA RIVAS DE VADO PERMANENTE
EN ACCESO CAMPO DE FUTBOL, 16 (XOVE).
Vista solicitude formulada por D. José Casabella Rivas con D.N.I. nº: 33.826.995-K con
domicilio en C/ Acceso Campo de Fútbol, 16 (27870 Xove) que solicita un vado permanente
para unha entrada de vehículos en C/ Acceso Campo de Fútbol, 16 (27870 Xove) con unha
anchura de 3,5 metros.
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala que :
 Informase favorablemente o vado permanente solicitado, sempre que non afecte o
acceso a terceiros.
 O rebaixe e pintado da beirarrua efectuarase de acordo coas prescricións técnicas
municipais, non podendo iniciarse os traballos en tanto en canto non se reformule por
parte dos servizos técnicos deste concello, dito vado.
 Si as obras as realizan os servizos de obras municipais, o custo dos traballos
rexeranse de acordo co vixente acordo regulador do prezo publico pola prestación de
servizos mediante persoal, maquinaria e outros medios municipais.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade en votación ordinaria, acórdase :
1º) Conceder o vado permanente solicitado.
2º) Previo ó inicio das obras por parte dos Servizos Municipais, deberá aportar nas oficinas
municipais o pertinente xustificante bancario do pago da liquidación practicada.
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D.11)SOLICITUDE DE TECHNOXOVE DE SUBVENCIÓN PARA PROMOVER A
MUSICA ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE XOVE.
Visto a solicitude de David Naya Legide como Presidente da Asociación Cultural
TECHNOXOVE, con CIF:G27476688 e domicilio a efectos de notificación en c/ Acceso
Apeadero, 18 4º D (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 12.100,00 €.
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 nas Bases de
Execución do Presuposto.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 12.100,00 € para o
Summer Tech Festival 2016.
2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2016, o
libramento en concepto de anticipo da cantidade de 8.470€, 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, esta deberá ir asinada polo perceptor do premio mailo
representante legal da entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto
realizado aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que figure
efectivamente pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante, todo
beneficiario dunha subvención nominativa do Concello deberá presentar os documentos
acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante antes do 20 de
decembro do ano correspondente. Entenderase por documento acreditativo de pagamento,
extracto ou certificación bancaria de transferencia, salvo que se trate de pagos inferiores a 100
euros no que se admitirá a expresión “pagado” estampillada na factura polo establecemento
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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.12)APROBACIÓN DAS BASES E DA CONVOCATORIA DAS AXUDAS Ó
ESTUDO DO CURSO 2015-2016 NAS
MODALIDADES DE COMEDOR E
TRANSPORTE .
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local da nova convocatoria das axudas ó
estudo nas modalidades de comedor-transporte para o curso 2015-2016 que se transcribe a
continuación:
CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO DE
CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, DE AXUDAS AO ESTUDO DO
CONCELLO DE XOVE, NAS MODALIDADES DE COMEDOR E TRANSPORTE
PARA O CURSO 2015-2016
1.- Entidade adxudicadora
 Organismo: Xunta de Goberno Local do Concello de Xove
 Departamento que tramita o expediente: Departamento de Servizos Sociais
2.- Obxecto.-,Concesión de bolsas e axudas para comedor e transporte para o curso escolar
2015-2016 segundo as Bases aprobadas na Xunta de Goberno Local de 5 de maio de 2.015
3.- Beneficiarios.- Poderán ser beneficiarios das axudas, aquelas persoas que, reunindo os
requisitos que esixen as Bases reguladoras da concesión de bolsas e axudas ao estudo, cursen
estudos en ciclos formativos existentes en San Cibrao, Viveiro ou Burela, en concepto de
desprazamento ou transporte; así como aqueles outros estudantes que precisen comer fóra de
Xove a causa dos seus estudos
4.- Forma de adxudicación da concesión da subvención: Concorrencia non competitiva.
Esta convocatoria tramitarase polo procedemento establecido no artigo 19.2º da Lei 9/2007,
de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, tendo en conta que, polo obxecto e finalidade das
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axudas non será necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun
único procedemento.
Ao tratarse de un procedemento administrativo que non leva aparellado o esgotamento do
crédito nun só acto de concesión senón que a súa disposición se realiza en actos sucesivos, e
tal e como dispón o artigo 31.4 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, no
momento do esgotamento da partida orzamentaria asignada non poderán admitirse posteriores
solicitudes destinadas a participar del, salvo que se recorra a un incremento do crédito
orzamentario ou se recorra a unha nova convocatoria, do xeito establecido no artigo 31.2 da
lei anterior.
5.- Orzamento.-A contía prevista para esta actuación na presente convocatoria é 4.500 euros
con cargo á aplicación 326.481 do orzamento do presente ano 2016.
6.- Contía das axudas.-O Concello de Xove abonará as axudas ás persoas solicitantes que
reúnan os requisitos previstos nestas bases por alumno ou alumna segundo a renda per cápita
familiar (englobando os ingresos de todos os membros da unidade de convivencia) que consta
na declaración do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas presentada no ano da solicitude.
As dotacións das bolsas son as seguintes:
 1.-Axudas de transporte para ciclos formativos existentes en san Cibrao, Viveiro ou
Burela: 300,00 euros cada unha
 2.- Axudas de comedor para estudantes que precisen comer fora de Xove a causa dos
seus estudos: 240,00 euros cada unha
7.- Gastos subvencionables.- Son subvencionables os gastos nos que se incorre pola
realización dos estudos a que se fai referencia no punto 3 da presente convocatoria.
8.- Presentación de solicitudes de subvención:
 Data límite de presentación de solicitudes: O prazo de presentación das solicitudes será
de 18 días hábiles contados a partir do 27 de xuño, entendéndose como último día hábil
para a presentación de solicitudes o venres, día 15 de xullo de 2015. Este prazo poderá
ser prorrogado, excepcionalmente por Resolución motivada do Sr. Alcalde-Presidente,
sen que en ningún caso a duración de dita prórroga poida exceder de 10 días.
 Documentación a presentar: impreso oficial completo acompañado da documentación
esixida nas bases reguladoras da presente convocatoria.
 Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Xove. Camiño Real, s/n; 27880,
Xove (Lugo)
Asímesmo, tamén poderán presentarse ditas instancias no rexistro e oficinas, de acordo co
previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.
9.- Resolución do procedemento: Xunta de Goberno Local, previo informe-proposta do
Departamento de Servizos Sociais.
10.- Xustificación e pagamento.- O pago das bolsas e axudas realizarase mediante cheque ou
transferencia bancaria, en función das dispoñibilidades da tesourería municipal, unha vez que
a Xunta de Goberno Local adopte acordo aprobatorio da concesión das mesmas.
Será requisito indispensable para o libramento da axuda aportar a seguinte documentación:
 -Certificado acreditativo de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias co
Concello de Xove
 -Declaración doutras axudas obtidas para a mesma finalidade, no modelo normalizado
 -Certificación expedida pola entidade bancaria no que conste o número de conta e titular
da mesma
 -Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos, obrigas e condicións necesarias
para a obtención da bolsa, no modelo normalizado.
11.- Obrigas dos beneficiarios da subvención
 Son obrigas dos beneficiarios de bolsas ou axudas ao estudo as seguintes:
 1.- Consignar fielmente a documentación e os datos esixidos nas presentes Bases
 2.- Destinar a axuda á finalidade para a que se concede.
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 3.- Non ocultar calquera fonte de renda, o que poderá dar lugar á denegación da bolsa
ou axuda solicitada.
 4.- De revogarse a concesión dunha axuda, o beneficiario estará na obriga de
reintegrar as cantidades recibidas
 5.- A presentación da solicitude obriga ó solicitante á aceptación das Bases que rexen
o procedemento
 6.- Someterse ás actuacións de comprobación que, en relación coas axudas
concedidas, se practiquen polo órgano concedente.
12.- Outras informacións.-No Departamento de Servizos Sociais do Concello de Xove.
Teléfono: 982.59.20.01
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º.- Proceder á convocatoria pública de axudas ao estudo nas modalidades de comedor e
transporte para o curso 2015-2016, de acordo coas Bases reguladoras previamente aprobadas.
3º.- Autorizar o gasto de 4.500,00 € con cargo á partida 326.481 do Estado de Gastos para o
exercicio de 2016.
4º.- Ordear a súa publicación na páxina web municipal e mediante anuncios no taboleiro de
anuncios do concello ou calquera outro medio.

D.13)PROPOSTA DE ALCALDÍA DE AMPLIACIÓN DE DOTACIÓN
ORZAMENTARIA DO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL (ANUALIDADE 2016)
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local da Proposta de Alcaldía que se transcribe
a continuación:
PROPOSTA DE ALCALDÍA DE AMPLIACIÓN DE DOTACIÓN ORZAMENTARIA DO
ACORDÓ DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 8 DE XANEIRO DE 2016 POLO QUE
SE APROBAN AS BASES E A CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN, MEDIANTE
PROCEDEMENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONS AO
ABEIRO DO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL (ANUALIDADE 2016)
Por Acordo da Xunta de Goberno Local adoptado na súa sesión de 8 de xaneiro de 2016
aprobáronse as bases e a convocatoria para a concesión, mediante procedemento de
concorrencia competitiva, de subvencións ao abeiro do Plan de Emprego Municipal, na súa
anualidade de 2016.
A Base Terceira establece que contía máxima destinada ás axudas é de 70.000,00 € (partida
241.470 do Estado de Gastos do Orzamento Municipal).
Asímesmo, establece que ao tratarse de un procedemento administrativo que non leva
aparellado o esgotamento do crédito nun só acto de concesión senón que a súa disposición se
realiza en actos sucesivos, e tal e como dispón o artigo 31.4 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, no momento do esgotamento da partida orzamentaria asignada non
poderán admitirse posteriores solicitudes destinadas a participar del, salvo que se recorra a
un incremento do crédito orzamentario ou se recorra a unha nova convocatoria, do xeito
establecido no artigo 31.2 da lei anterior.
Na data actual, dado o volume de solicitudes presentadas desta axuda e que non poden ser
atendidas polo esgotamento do crédito inicialmente consignado, resulta necesario
incrementar a dotación orzamentaria destinada a esta axuda.
Por todo o exposto PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
 PRIMEIRO.- Ampliar a dotación orzamentaria asignada para a concesión das axudas
económicas a conceder ao abeiro do Plan de Emprego Municipal, na súa anualidade
de 2016, na contía de 6.000,00 euros, con cargo á partida 241.470 euros.
 SEGUNDO.- A ampliación de crédito non implica a apertura de prazo para presentar
novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo para resolver.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
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PRIMEIRO.- Ampliar a dotación orzamentaria asignada para a concesión das axudas
económicas a conceder ao abeiro do Plan de Emprego Municipal, na súa anualidade de 2016,
na contía de 6.000,00 euros, con cargo á partida 241.470 euros.
SEGUNDO.- A ampliación de crédito non implica a apertura de prazo para presentar novas
solicitudes nin o inicio de novo cómputo para resolver.
D.14) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO SOCIAL
DE MONTE DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO
SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Pérez Pedre con D.N.I. nº 33.857.175-W, con
domicilio en Penasagudas, 1 (27879 Monte) na que manifesta que transcorridos seis meses de
exercicio da actividade (dende o 23-10-2015 ó 23-4-2016), iniciada a partir del 21/10/2002,
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, de conformidade co acordo de 28 de
decembro de 1999, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por
importe de 3.005,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.502,50€ correspondentes ó 50% do importe
máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de rendibilidade 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.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as dez horas e cincuenta minutos, polo Sr. AlcaldePresidente, remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario,
dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,
O SECRETARIO,
Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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