CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 13 DE DECEMBRO DE 2016.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as trece
Asistentes:
horas e trinta minutos do día trece de decembro de dous
Alcalde-Presidente:
mil dezaseis, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. José
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Demetrio Salgueiro Rapa e coa asistencia dos Sres.
Vocais:
concelleiros á marxe relacionados, do Secretario D. Luís
Dª Mª Dolores Meitin Guerreiro
María Fernández del Olmo, procedeuse a celebrar a sesión
Dª Ana Abad López
extraordinaria correspondente a este día, previa
Secretario:
convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
D. Luís M. Fernández del Olmo
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse aberta a
Interventora:
sesión.
Dª Elena Santos Rey
Ausente:
A) APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes si
teñen algunha observación que formular á acta da sesión anterior de 10 de novembro de 2016.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da sesión
anterior.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. KEVIN PARDO FRAILE RELATIVO A REPOSICIÓN DE
CUBERTA DE VIVENDA EN VEIGA-RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por D. Kevin Pardo Fraile con D.N.I nº: 35.592.119-X con domicilio
en C/ Avda. Diputación, 67 3º C (27870 Xove), para realización de obras de reposición de cuberta
de vivenda sita en San Vicente -Veiga Nº 5.-Rigueira.-Xove .- Expediente: 3931/16
Referencia Catastral: 27025A043005250000JS - 27025A043005250001KD
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 pola arquitecto técnico, Dona Aroa Mayo Rodríguez colexiada nº 562, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como Solo De Núcleo Rural Area 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 xullo de 2012. Núcleo rural de San
Vicente- Veiga parroquia de A Rigueira.
O inmoble da fronte a un vial dependente da Deputación Provincial, se ben tendo en conta o
apartado 2.2 da instrución 1/1998 de 24 de xullo, sobre a aplicación da Lei do Solo de Galicia no
marco da nova Lei 6/1998, de 13 de abril, sobre réxime do solo e valoracións, publicada no
D.O.G de 25/09/1998, en donde se manifesta que o solo de núcleo rural pode considerarse
equivalente ao solo urbán e efectos do seu réxime xurídico básico, a concesión da licenza é de
competencia municipal.
Considerando que según establece o artigo 7 da Lei 8/2013 do 25 de xullo, de Carreteras de
Galicia en relación co desposto nos artigos 37 e 38.4.e do mesmo texto legal, e tendo en conta
que o vixente P.X.O.M en vigor, foi sometido a informe da Deputación Provincial, non é preciso
informe de dito organismo.
Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.2.4 correspondente a memoria
urbanística, así como no plano de situación, xustifícase o cumprimento da Normativa do
P.X.O.M, para a edificación na que se pretende arranxar a súa cuberta.
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:
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As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación agás os elementos
sustentantes da cuberta.
 Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Artigo 23 da LEI 2/2016 do 10 de
febreiro do solo de Galicia., no relativo ás condicións de edificación.
 A cuberta deberá ser de pizarra.
O inmoble atópase ubicado nun entorno afectado por unha área de protección, do núcleo de San
Vicente, dentro do catálogo de elementos a protexer ou recuperar nomeado co número: BIC nº 10
dentro do catálogo de elementos a protexer ou recuperar.
 De acordo co previsto no PXOM, esta edificación atópase ubicada dentro da zona de
amortecemento do ben catalogado nº: 10 e a resultas do previsto no artigo 47 da Lei
5/2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia non é necesaria á autorización da
Consellería competente en materia de patrimonio cultural.
 Non obstante deberanse cumprir as seguintes condicións:
 A actuación cinguirase á substitución da lousa de cuberta e, de ser necesario, do seu
entaboado.
 Non se poderá intervir na estrutura da edificación.
 A cuberta deberá rematarse con lousa irregular do país.
 Non se admitirán materiais que imiten a outros tradicionais e nobres, polo que os
canalóns e baixantes serán en cobre ou, no seu caso, en aluminio en cor branca ou
gris.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
construtora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
 Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, co
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así 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 2/2016 do 10 de febreiro do solo 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 33.500,00€ salvo presentación de relación valorada e asinada
por técnico competente, importando a liquidación tributaria 670,00€
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.2) SOLICITUDE DE D. JESUS FERNANDEZ NUÑEZ RELATIVO A REALIZACIÓN
DE OBRAS DE REHABILITACION DE CUBERTA E DIVISIÓNS INTERIORES EN
VILACHÁ-PORTOCELO.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Fernández Nuñez con D.N.I nº: 33.861.311-K con
domicilio en VilarPunteiro, 8 (27680 Baralla-Lugo), para realización de obras de rehabilitacion de
cubertas e divisións interiores Vilacha Nº 23.- Portocelo.-Xove.Expediente: 3986/16.- Ref.Catastral:27025A003010760000JH
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 pola arquitecto técnico, Don Tomás Rodríguez Rapa colexiado nº 376,
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as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada Como Solo De Nucleo
Rural Area 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
xullo de 2012. Núcleo rural de Vilachá parroquia de Portocelo.
 O inmoble e o seu entorno da frente a un vial dependente da Diputación Provincial, se ben
tendo en conta o apartado 2.2 da instrucción 1/1998 de 24 de xullo, sobre a aplicación da
Lei do Solo de Galicia no marco da nova Lei 6/1998, de 13 de abril, sobre réxime do solo
e valoracións, publicada no D.O.G de 25/09/1998, en donde se manifesta que o solo de
núcleo rural pode considerarse equivalente ao solo urbán e efectos do seu réximen
xurídico básico, a concesión da licenza é de competencia municipal.
 Considerando que según establece o artigo 7 da Lei 8/2013 do 25 de xullo, de Carreteras
de Galicia en relación co desposto nos artigos 37 e 38.4.e do mesmo texto legal, e tendo
en conta que o vixente P.X.O.M en vigor, foi sometido a informe da Deputación
Provincial, non é preciso informe de dito organismo.
 Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.2.3.3 correspondente a memoria
urbanística, así como no plano de situación, xustifícase o cumprimento da Normativa do
P.X.O.M, para a edificación na que se pretende arranxar a súa cuberta e a execución de
divisións interiores.
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 súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación agás os elementos
sustentantes da cuberta e interiores
 Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Artigo 23 da LEI 2/2016 do 10 de
febreiro do solo de Galicia., no relativo ás condicións de edificación.
 A cuberta deberá ser de pizarra.
 O inmoble atópase ubicado nun entorno afectado por unha área de protección, do núcleo
de Vilachá, dentro do catálogo de elementos a protexer ou recuperar nomeado co número:
BIC nº 4, nº 25, nº 59, nº 61 dentro do catálogo de elementos a protexer ou recuperar.
 De acordo co previsto no PXOM, esta edificación atópase ubicada dentro da zona de
amortecemento dos bens catalogados nº: 4-25-59-61, e a resultas do previsto no artigo 47
da Lei 5/2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia non é necesaria á
autorización da Consellería competente en materia de patrimonio cultural.
 Non obstante deberanse cumprir as seguintes condicións:
o A actuación cinguirase á substitución da lousa de cuberta e, de ser necesario, do
seu entaboado, así como os arranxos interiores de tabiques e forxados.
o Non se poderá intervir na estrutura da edificación salvo na súa cuberta e interior.
o A cuberta deberá rematarse con lousa irregular do país.
o Non se admitirán materiais que imiten a outros tradicionais e nobres, polo que os
canalóns e baixantes serán en cobre ou, no seu caso, en aluminio en cor branca ou
gris.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
construtora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
 Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, co
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así 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 2/2016 do
10 de febreiro do solo 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
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imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 2.759,40€ salvo presentación de relación valorada e asinada
por técnico competente, importando a liquidación tributaria 55,19€
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. RAFAEL FERNANDEZ GARCIA, RELATIVO A
CONSTRUCCION DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR EN RIGUEIRA. PROXECTO
BÁSICO E DE EXECUCIÓN.Vista solicitude formulada por D. Rafael Fernández García, con D.N.I nº: 110583215J con
domicilio en C/ Camin de la Peruval, 33 (Viella-Siero- 33510 Asturias), para realización de obras
de construción dunha vivenda unifamiliar aislada de planta baixa en Vila.-Curtiñas.-Rigueira.Xove.
Referencia Catastral: 27025A043007130000JI.- Polígono 43.-Parcela 713. Expediente: 3862/16
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
 A edificación que se pretende levar a cabo, de acordo coa documentación presentada,
subscrita pola arquitecto Don Manuel Prieto Martínez, sitúase dentro da área delimitada
como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente
normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-062012, e publicada no B.O.P do 14 de julio de 2012. -Vila.-Rigueira-Xove. -Solo de Núcleo
rural zona tradicional.
 No proxecto, xustifícase, no Apartado da Memoria urbanística o cumprimento da
Normativa municipal, os datos comparados, así como no plano de localización, a
adaptación do inmoble que se pretende realizar, á vixente Normativa urbanística.
 Acompáñase anexo a memoria do proxecto no que se xustifica o cumplimiento das
condicións de habitabilidade.
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:
Cuadro comparativo dos diferentes apartados a cumprir, cos seus articulados e conceptos.
 A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega, adáptase á tipoloxía
do ámbito.
 As condicións de edificación adaptaranse ao previsto no Artigo 294 da Lei 2/2016 do 10
de febreiro do solo de Galicia.
 Só se permite unha vivenda unifamiliar por parcela.
 Nin vivendas pegadas, nin pareadas.
No proxecto achegado, no seu apartado da memoria, xustifícase o cumprimento do Código
técnico da edificación en desenvolvemento do preceptuado na lei de Ordenación da edificación no
referente a:
 Cumprimento e xustificación do DB de seguridade en caso de incendio (DB-SE)
 Cumprimento e xustificación do DB de seguridade de utilización. (DB-o SU).
 Cumprimento e xustificación do DB de enerxía. (DB-HEI).
En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais a rede xeral, polo que previo á concesión
da licenza de primeira utilización, deberase garantir o cumprimento do previsto no articulo 29.g
da lei 9/2002 modificada pola lei 15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os
servizos básicos da edificación.
Previo ao inicio das obras e antes da acta de reformulo, deberase presentar nas dependencias
municipais, o correspondente proxecto de execución co replanteo da edificación, sen o cal non se
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poden iniciar as obras, así como a designación de técnicos responsables de diferentes apartados
de execución de obra, Director de obra, Director de execución e Coordinador de Seguridade.
Igualmente deberá aportarse plano da parcela claramente definida coa ubicación do inmoble
para así poder cuantificar o cumprimento das condicións de deseño, calidade e sostenibilidade a
o igual que a totalidade dos apartados I.D.1, tales coma os referentes a integración na paisaxe e
no entorno, asleamento, luz natural e relación co espazo exterior da parcela, calidade ambiental
e sustentabilidade, aforro enerxético e reciclaxe.
Asímesmo e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición entre núcleo rural e
de protección, deberase realizar plano de reformulo claramente definido da situación da parcela
e da edificación con respecto das diferentes delimitacións de cada área, e a superficie resultante
de parcela edificable, de acordo coa normativa de núcleo rural, de 600 m/2 mínimos, e os
correspondentes retranqueos a lindeiros e vial.
Achegarase igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa escritura.
Os devanditos documentos achegaranse conxuntamente co proxecto de execución e para os
efectos de comprobación conxunta coa acta de reformulo.
Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das obras, un
cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor branca e texto negro, segundo o
formato dispoñible nas dependencias municipais, e que deberá cumprirse con todos os seus datos:
 Parámetros urbanísticos aplicables.
 Promotor das obras, construtor.
 Nº de expediente de licenza.
 Data de inicio e finalización das obras.
 Técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico.
 Coordinador de seguridade e saúde na execución das obras.
 Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o promotor
deberá solicitar a correspondente licenza de primeira utilización de acordo co articulo 142 da
lei 2/2016 do 19 de febreiro.
 Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase levantar a
correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións municipais e no que a
Normativa se refire con independencia das aliñacións e distancias dependente doutras
Administracións.
 Os retranqueos a vial, axustásense ao previsto no Planeamento. -Sistema viario, do P.X.O.M
en vigor do Concello de Xove. -Vial de 10 metros de ancho.
 Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade, tanto para a propia obra coma para o
ámbito peonil e motorizado desta.
 A posible instalación de grúa para a execución das obras deberá dispoñer de licenza de obra
independente, coa achega documental correspondente.
 Co Proxecto de Execución e Acta de reformulo, deberase dar así mesmo da empresa
construtora das obras co seu C.I.F e dirección correspondente.
 Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, así como
cumpridos os parámetros establecidos na licenza, a retirada dos elementos auxiliares, así
como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto estado, polas deterioracións que
se puidesen ocasionar durante a realización dos traballos, o promotor deberá solicitar a
correspondente Licenza de Primeira utilización, coa achega dos documentos técnicos
correspondentes, e de acordo co Artigo 142 e 143 da Lei 2/2016 do 19 de febreiro.
 Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo, deberanse
reflexar as áreas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a devandita cesión a ser
espazo de dominio publico, e que quedará reflectido na correspondente acta de conformidade
do reformulo, por parte do promotor.
 Previo a concesión de Licenza de primera utilización deberase ter resolto as condicións de
infraestruturas viarias e de accesibilidade de acordo co previsto nº artigo 280, 281 do
P.X.O.M en vigor.
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De acordo co exposto nos apartados anteriores: Infórmase favorablemente o proxecto básico e de
execución presentado.
Observacións: non se poderán iniciar as obras sen a presentación da correspondente
documentación adicional así como a obrigatoria acta de reformulo.
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 81.500,00€
salvo presentación de relación valorada e asinada por técnico competente, importando a
liquidación tributaria 1.630,00€
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 D. JOSE MARIA RIVERA LOPEZ RELATIVO A
FINALIZACIÓN DOS TRABALLOS PENDENTES EN NAVE EXISTENTE PARA
ADECUACIÓN COMO USO DE ALMACÉN NO PARQUE EMPRESARIAL DE CAMBA.
Vista solicitude formulada por D. José María Rivera López con D.N.I nº: 33.673.195-E con
domicilio en Avda. de Lourdes, 36 2º (27850 Viveiro), para realización de obras de finalización
dos traballos pendentes en nave existente para a súa adecuación como uso de almacén no Parque
Empresarial De Camba.- Parcela nº 14.- Xove. Ref catastral: 7984104PJ1378S0001GU.Expediente: 4097/16
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
 De acordo coa documentación que se acompaña, subscrita pola interesada, así como ao
correspondente plano de localización coa situación do terreo, e da Normativa en vigor,
(P.X.O.M do Concello de Xove aprobado ó 12-06-2012 e publicado no B.O.P de fecha 1407-2012), na área en que se encrava a nave, cuia habilitación interior se pretende levar a
cabo, a mesma, atópase encravada, dentro da área delimitada como: Area Empresarial
Industrial De Camba. Artigo 278.-Areas de planeamento incorporado.
 Na memoria valorada do proxecto presentado, asinado pola arquitecto técnico Dona Aroa
Mayo Rodríguez colexiada nº 562, no seu apartado 1.2.4 Memoria urbanística, xustifícase
o cumprimento da Normativa para os arranxos que se pretenden levar a cabo.
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 súa condición de obras de habilitación, non supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais orixinais da edificación,
podendo habilitarse interiormente nas condicións establecidas no proxecto presentado.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
construtora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
 No proxecto achegado, no seu apartado da memoria, xustifícase en documentos anexos o
cumprimento de:
 Gestión de residuos.
 Control de calidade.
 Xustificación do cumprimento do DB-SUA(seguridad de utilización e accesibilidade.
 Ficha xustificativa do cumprimento da CTE-SU
 Seguridade en caso de incendio (DB-SI)
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En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais a rede xeral municipal e previo á
concesión da licenza de primeira utilización, deberase garantir o cumprimento do previsto
nas ordenanzas correspondentes.
 Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das
obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor branca e texto
negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias municipais, e que deberá
cumprirse con todos os seus datos:
o Promotor das obras, construtor.
o Nº de expediente de licenza.
o Data de inicio e finalización das obras.
o Técnicos directores de obra.
o Coordinador de seguridade e saúde na execución das obras.
 Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o promotor
deberá solicitar a correspondente licenza de apertura da actividade.
 Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase levantar a
correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións municipais e no que a
Normativa se refire con independencia das aliñacións e distancias dependente doutras
Administracións, o no seu caso o estado do inmoble antes do inicio das obras e o seu
estado definitivo unha vez finalizadas a s mesmas.
 Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, así como
cumpridos os parámetros establecidos na licenza, deberase proceder a retirada dos
elementos auxiliares, así como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto
estado, polas deterioracións que se puidesen ocasionar durante a realización dos
traballos.
 De acordo cos apartados anteriores e a resultas do proxecto presentado, e tendo en conta
que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas aplicables a
parcela e na edificación encravada na mesma :
 Infórmase favorablemente o proxecto presentado.
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 43.815,00€ salvo presentación de relación valorada e asinada
por técnico competente, importando a liquidación tributaria 876,30€.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.5) SOLICITUDE DE D. CESAREO EIJO CANOURA RELATIVO A CONSTRUCCION
DE COBERTIZO AUXILIAR CON USO DE ALMACÉN EN PEREIRABOA-XUANCES.
Vista solicitude formulada por D. Cesareo Eijo Canoura con D.N.I nº: 77.591.638-B con
domicilio en Pereiraboa , 53 (27877 Xuances.-Xove), para realización de obras de construción de
un anexo a vivenda unifamiliar con destino a cobertizo auxiliar con uso de almacén en Pereiraboa,
53 (Xuances). Expediente: 4091/16.- Ref.Catastral:27025A067003450000JO
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
o De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, e con proxecto
técnico redactado polo arquitecto técnico, Don Tomás Rodríguez Rapa colexiado nº 376,
as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como Solo De Núcleo Rural
Tradicional, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
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aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de julio de 2012.
Núcleo rural de Pereiraboa.
o Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.2.3 Y 1.2.3.3 correspondente a
memoria urbanística, así como no plano de situación, xustifícase o cumprimento da
Normativa do P.X.O.M e da Lei 2/2016 do 10 de febreiro para a realización do galpón
auxiliar da edificación principal, 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:
 As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación principal.
 Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación principal e o seu e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras ao previsto no Artigo 23 e 24 da lei 2/2016 do
10 de febreiro, no relativo ao núcleo rurais ás condicións de edificación. (LOUG).
 A cuberta do cobertizo 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
construtora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
 Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, co
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da parcela, e poder constatar o seu
estado definitivo da edificación unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a
licenza, así como a súa adaptación á Lei 2/2016 do 10 de febreiro do solo 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 4.092,40€ salvo presentación de relación valorada e asinada
por técnico competente, importando a liquidación tributaria 81,85€
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.6) SOLICITUDE DE D. JESUS COCIÑA BARRO RELATIVO A EXECUCIÓN DUN
MURO DE PECHE DE PARCELA EN CAMIÑO REAL Nº 22.-XOVE
Vista solicitude formulada por D. Jesús Cociña Barro con D.N.I nº: 33.763.829-J con domicilio en
Camiño Real Nº 22 (27870 Xove), para realización de obras de execución dun muro de peche de
parcela en solo urbano en Camiño real Nº 22.-Xove.
Expediente: 4219/16.- Ref.Catastral: 0282014PJ2308S0001YF
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
- De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, e con proxecto
técnico redactado polo arquitecto técnico, Don Tomás Rodríguez Rapa colexiado nº 386,
as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como Solo Urbano De
Xove Ordenanza O-2 Entre Medianeras, e parte da parcela dentro da área de reparto D1AR-1, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
- Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.2.3.3 correspondente a memoria
urbanística, así como no plano de situación, xustifícase o cumprimento da Normativa do
P.X.O.M para a construción que se pretende levar a cabo para o peche da parcela.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as condicións
seguintes:
 O peche que se pretende levar a cabo estará en consonancia cos tradicionais existentes
no seu entorno, e de acordo co artigo 168 do P.X.O.M.
 En parcela con edificación exenta, terán unha altura máxima de 2,00 metros, podendo ser
macizo nos primeiros 1,50 metros e o resto con materiais diáfanos, celosía lixeira e
enrexado, balaustrada ou solucións semellantes estéticamente admisibles.
 Na formación de portales de acceso poderase chegar ata unha altura máxima de 3,00
metros, nunha lonxitude que non supere a 5,00 metros de frente.
 Nos peches perimetrais dos lindeiros que non sexan frente de parcela, permítese alcanzar
unha altura de 2,00 metros coa obra de fábrica.
 Nos remates dos peches prohibirase a utilización de alames de espiño, cristais, u outros
elementos que poidan supor perigo para a integridade física das persoas
 Farase a reconstrucción en mampostería concertada ou bloque de formigón pintado.
 En calquera dos casos a construción deberá realizarse cos materiais tradicionais do
medio urbán no que se localiza.
 Este muro non poderá impactar negativamente no ámbito no que se atopa.
 As obras que se solicitan, respetarán as aliñacións e sinalizacións correspondentes as
cales deberán especificarse por parte dos servizos técnicos municipais adaptándose as
prescricións municipais.
 O estar parte da parcela ubicada nunha área de reparto, a licenza que se solicita
infórmase favorablemente, pero ben entendido que estas obras non supoñerán, un
aumento do valor expropiatorio que puidera establecerse no momento de proceder a
execución da devandita área de reparto.
 Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, levantarase a
correspondente acta de reformulo, sen a cal non terá validez a licenza.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
construtora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
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 2.180,78€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 43,62€
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 1 ano 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.7) SOLICITUDE DE D. SALADINO ROUCO VIDARTE RELATIVO A DEMOLICION
DUN INMOBLE EN RUINAS EN GONDAR S/N.-MONTE.-XOVE
Vista solicitude formulada por D. Saladino Rouco Vidarte con D.N.I nº: 33.307.143-S con
domicilio en Plantío, 8 (27850 Celeiro-Viveiro), para realización de obras de demolición dun
inmoble en ruínas en Gondar S/N.-Monte.-Xove.- Expediente:885/15.Ref.Catastral: 27025A072001820000JE.- Polígono nº 72. Parcela 182.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
- De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, e con proxecto técnico
redactado polo arquitecto técnico, Don Tomás Rodríguez Rapa colexiado nº 376, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como Solo Rústico De Protección De
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Augas, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M aprobado
definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
- Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.4 correspondente a memoria
urbanística, así como no plano de situación, xustifícase o cumprimento da Normativa do
P.X.O.M e da LOUGA para a o peche que se pretende levar a cabo.
- Habida conta que o inmoble atópase dentro da área delimitada como Solo Rústico de
Protección de Augas é preceptivo informe da Comunidad Autónoma, (Augas de Galicia), de
acordo co previsto nº artigo 36 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro.
- Na data 28 de outubro do 2016 coa clave DH.W27.49681 emitiuse o preceptivo informe
favorables da demolición que se solicita, por parte da Xunta de Galicia, Consellería de
Medio ambiente e Ordenación do Territorio.Augas de Galicia.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as condicións
seguintes:
- Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes medidas
de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa construtora
dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
- O ámbito da zona de traballo e acceso a éste, dende viais municipais deberá estar
perfectamente limpo.
- A saída de camións a viais públicos deberá estar perfectamente sinalizado así como
perfectamente limpa esa área de circulación, tanto durante a execución dos traballos como ao
finalizalos.
- De acordo coa documentación achegada e pola entidade dos traballos a realizar, enténdese
que se poden informar favorablemente os devanditos traballos, sempre e cando se ateñan
exclusivamente ao solicitado, e de acordo coas condicións establecidas nos apartados
anteriores.
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 1.001,53€ salvo presentación de relación valorada e asinada
por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,03€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que
se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei
do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de
aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
C) CONTAS E FACTURAS
C.1) INDEMNIZACIÓNS
POR
RAZÓN
DE
SERVIZO
DA
ALCALDÍA
CORRESPONDENTES Ó MES DE OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO 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 outubro, novembro e decembro de
2016 por importe de 877,08 €.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) AXUDA DE GANDERÍA A Dª BENEDICTA OTERO GONZALEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
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A Dª Benedicta Otero González con D.N.I. nº 33.994.512-Y, con domicilio en Loureiro, 14
(27879 Monte) por aborto dunha vaca por importe de 60,00€

D.2) AXUDA DE GANDERÍA A D. MARTIN LOPEZ VÁZQUEZ .
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. Martin López Vázquez con D.N.I. nº 34.880.792-G, con domicilio en Penasagudas, 18
(27879 Monte) por morte de unha xata por importe de 500,00 €.
D.3) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JESUS FERNANDEZ SÁNCHEZ .
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 Jesús Fernández Sánchez con D.N.I. nº 01498620D, con domicilio en Ponte do
Carro, 10 (27879 Rigueira) por morte de unha vaca de 13 anos por importe de 200,00 €.
D.4) AXUDA DE GANDERÍA A Dª PURIFICACION REGO VARELA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Purificación Rego Varela con D.N.I. nº 76.556.026-C , con domicilio en Carballás, 7
(27870 Xove) por morte de un xato de case 4 meses por importe de 200,00 €.
D.5) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANGELICA GONZÁLEZ 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 Angelica González Rodríguez con D.N.I. nº 76.557.678-Q , con domicilio en Labradela,
7 (27879 Rigueira) por morte de unha vaca de 4 anos por importe de 400,00 €.
D.6) 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 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 unha xata de 4 meses por importe de 200,00 €.
D.7) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA LOURDES DOMINGUEZ BERMÚDEZ .
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 Mª Lourdes Domínguez Bermúdez con D.N.I. nº 33.302.107-Q, con domicilio en
Cabandela, 34 (27878 Sumoas) por morte de un xato de 6 meses, por importe de 300,00 €.
D.8) 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 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.9) 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:
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A Suso e Palma S.C. con D.N.I. nº J27362821, con domicilio en Ferrol, 1 (27879 Rigueira)
por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
-

D.10) AXUDA DE GANDERÍA A “A MARIÑA 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 “A Mariña S.C.”.con D.N.I. nº J27391556, con domicilio en Beltrán, 3 (27878 Lago) por
morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.11) ESCRITO DA ASOCIACIÓN CULTURAL SAIÑAS PRESENTANDO A
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA E
SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DO 30% RESTANTE DE PAGO
Visto o escrito presentado por D. Andrés García Piñeiro, como Presidente da Asociación Cultural
Saiñas, con CIF:G27022870 e con domicilio a efectos de notificación en Casa do Concello de
Xove no que se presenta a documentación xustificativa da axuda concedida pola XGL na súa
sesión de data 1/2/2016 para a actividade de conservación e difusión da música e do baile
tradicional galego, así como a realización de festivais e actos culturais.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de Goberno
Local.
Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito comprometido no
vixente presuposto municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a
obtención da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 4.500,00 €.
D.12)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE Mª ROCIO CASABELLA
LAGE PARA Mª DOLORES CASABELLA LAGE.
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 e de conformidade coas bases que o
regulan para a empresaria e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Mª Rocio Casabella Lage
Mª Dolores Casabella Lage
Urb. Palmeiro, 59 2º A (27879 Rigueira)
Regosanguento, 7 (27879 Rigueira)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballadora, os efectos oportunos.
D.13) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE SUBVENCIÓN A Mª
ROCÍO CASABELLA LAGE COMO AUTÓNOMA - AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma Dª Mª Rocio
Casabella Lage, con D.N.I. nº 33.996.025-R, con domicilio en Urb. Palmeiro, 59 2º A (27879
Rigueira) para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego, por unanimidade en votación
ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego, e de conformidade coas bases que o
regulan para a empresaria autónoma seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
Urb. Palmeiro, 59 2º A (27879
Mª Rocío Casabella Lage
Librería/Estanco/Loterías
Rigueira)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases Reguladoras do Plan de Emprego
aprobadas por este Concello.
3º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
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D.14)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE OPEGAL
TELECOMUNICACIÓNS S.L. PARA MIRIAM CHAVES RODRIGUEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola traballadora e polo empresario,
respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego e de conformidade coas bases que o
regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Opegal Telecomunicacións S.L.
Miriam Chaves Rodríguez
r/ Paseo 25 2º A (32003 Ourense)
Vilar, 9 (27878 Lago)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.15)SOLICITUDE DE GEASER S.L. DE INCLUSIÓN NO PLAN DE EMPREGO
MUNICIPAL PARA MANUEL JAVIER CANOURA MARTINEZ.
Vista da solicitude formulada polo traballador e polo empresario, respectivamente, e visto o
informe do Departamento de Emprego, sinalando que a empresa GEASER SL ten formalizado un
contrato de servizos co Concello de Xove con data 19 de setembro de 2016 por unha duración de 4
anos, polo que non procede a aprobación do expediente por incumprimento do punto 1 da base
segunda do capitulo II das bases PEM 2016.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego e de conformidade coas
bases que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
GESASER S.L.
Manuel Javier Canoura Martinez
Barrio La Venta S/N
Veiga, 3 (27879 Rigueira)
(39608 Santander)
2º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.16) SOLICITUDE DE Dª SONIA PRADO BARRO PARA A INCLUSIÓN NO PLAN DE
EMPREGO COMO AUTÓNOMA/AUTOEMPREGO.
Vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma D.ª Sonia Prado Barro con D.N.I. nº
33.998.114-C con domicilio en C/ Tomás Mariño Pardo, 10 2º B (27870 Xove) para a súa
inclusión como autónoma no Plan de Emprego,
Visto o informe do Departamento de Emprego sinalando que según informe dos servizos
municipais, dende fai como mínimo seis meses non se atopa residindo de forma efectiva no
Concello , polo que non procede a inclusión no Plan de Emprego Municipal por incumprimento
do Capitulo III primeira, punto 1 das bases reguladoras do mesmo.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego, e de conformidade coas
bases que o regulan para a empresaria autónoma seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
Rua Tomás Mariño Pardo,
Sonia Prado Barro
Estudo de Arquitectura
10 2º B (27870 Xove)
3º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.17) ESCRITO DO CLUB NATACIÓN XOVE PRESENTANDO A DOCUMENTACIÓN
XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA E SOLICITUDE DE LIBRAMENTO
DO 30% RESTANTE DE PAGO
Visto o escrito presentado por D. Bernardo Rouco Galdo, como Presidente do Club Natación
Xove con CIF:G27106749 no que se presenta a documentación xustificativa da axuda concedida
pola XGL na súa sesión de data 1-3-2016 para a actividade de entrenos e competición a nivel
autonómico e nacional de natación.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de Goberno
Local.
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Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito comprometido no
vixente presuposto municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a
obtención da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 6.000 €.
D.18) ESCRITO DA ASOCIACION DE MULLERES BOLBORETAS PRESENTANDO A
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA E
SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DO 30% RESTANTE DE PAGO
Visto o escrito presentado por Dª María Jesús Cardoso Fernández como presidenta da Asociación
de Mulleres Bolboretas con CIF G27119064 no que se presenta a documentación xustificativa da
axuda concedida pola XGL na súa sesión de data 8-7-2016 para a actividade de formación en
manualidades, bisutería con arcilla, etc.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de Goberno
Local.
Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito comprometido no
vixente presuposto municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a
obtención da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 600 €.
D.19) AXUDA DE GANDERÍA A Dª BENEDICTA OTERO GONZALEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Benedicta Otero González con D.N.I. nº 33.994.512-Y, con domicilio en Loureiro, 14
(27879 Monte-Xove) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €.
D.20) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA JESUS FERNANDEZ SANCHEZ .
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 Jesús Fernández Sánchez con D.N.I. nº 01.498.620-D, con domicilio en Ponte do
Carro, 10 (27878 Rigueira) por morte dunha xatiña de mes e medio, por importe de 200,00 €.
D.21) 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 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 unha vaca de 3 anos por importe de 500,00 €.
D.22) AXUDA DE GANDERÍA A Dª PURIFICACIÓN REGO VARELA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Purificación Rego Varela con D.N.I. nº 76.556.026-C, con domicilio en Carballás, 7
(27870 Xove) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €.
D.23) ESCRITO DA ASPANANE PRESENTANDO A DOCUMENTACIÓN
XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA E SOLICITUDE DE LIBRAMENTO
DO 30% RESTANTE DE PAGO
Visto o escrito presentado por Dª Mercedes Varela, como Presidenta da Asociación de Pais de
Nenos Adolescentes con Necesidades Especiais (ASPANANE) con CIF:G27027028 con
domicilio en c/Lavandeiras, S/N (27863 Celeiro Viveiro) no que se presenta a documentación
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xustificativa da axuda concedida pola XGL na súa sesión de data 7 de abril de 2016 para a
actividade de mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e a súa
integración social e laboral.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de Goberno
Local.
Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito comprometido no
vixente presuposto municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a
obtención da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 360,00 €.
D.24)
ESCRITO DA ACD-XOVE PRESENTANDO A DOCUMENTACIÓN
XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA E SOLICITUDE DE LIBRAMENTO
DO 30% RESTANTE DE PAGO
Visto o escrito presentado por D. Ovidio Rouco Otero, como Tesoreiro da Asociación CulturalDeportiva Xove (ACDXOVE) con domicilio a efectos de notificación en Camiño Real, 34 4º I
(27870 Xove) no que se presenta a documentación xustificativa da axuda concedida pola XGL na
súa sesión de data 8/1/2016 para a actividade de fomento do deporte base a través de Escolas
Deportivas.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de Goberno
Local.
Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito comprometido
no vixente Presuposto Municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a
obtención da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 6.300 €.
D.25) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2016 DE
SUBVENCIÓN A D. SANTIAGO IGLESIAS PEREZ COMO AUTÓNOMO/
AUTOEMPREGO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo para a súa
inclusión como autónomo no Plan de Emprego; por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego, e de conformidade coas bases que o
regulan para o empresario autónomo seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
D. Santiago Iglesias Pérez
Dr. Baamonde Illade, 15
Cria e Engorde e comercialización
D.N.I. nº 33.999.465-Z
baixo (27870 Xove)
de Caracoles
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM aprobadas por
este Concello
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.26) ESCRITO DA ASOCIACION CULTURAL TECHNOXOVE PRESENTANDO A
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA E
SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DO 30% RESTANTE DE PAGO
Visto o escrito presentado por D. David Naya Legide da Asociación Cultural TechnoXove con
CIF:G27476688 e domicilio a efectos de notificacións en C/Acceso Apeadero, 18 4º D (27870
Xove) no que se presenta a documentación xustificativa da axuda concedida pola XGL na súa
sesión de data 10/6/2016 para o Summer Tech Festival realizado o 30/7/2016.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de Goberno
Local.
Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito comprometido
no vixente presuposto municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
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1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a
obtención da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 3.630 €.
D.27) ESCRITO DA S. D. XOVE F.S. PRESENTANDO A DOCUMENTACIÓN
XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA E SOLICITUDE DE LIBRAMENTO
DO 30% RESTANTE DE PAGO.
Visto o escrito presentado por D. Antonio Rey Pardiño como Secretario da Sociedade Deportiva
Xove Fútbol Sala con CIF:G27396241 e domicilio a efectos de notificación en Avda. Deputación,
88 (27870 Xove) no que se presenta a documentación xustificativa da axuda concedida pola XGL
na súa sesión de data 1/2/2016 para a actividade de Actividade de Fútbol Sala 2016 de
competición a nivel nacional B e campus de Verán.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de Goberno
Local.
Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito comprometido no
vixente presuposto municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a
obtención da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 6.000,00 €.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as catorce horas e trinta minutos, polo Sr. Alcalde-Presidente,
remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario, dou fé.
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