ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 8 DE XUÑO DE 2017.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as dez
Asistentes:
trinta
horas do día oito de xuño de dous mil dezasete,
Alcalde-Presidente:
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. José Demetrio
José Demetrio Salgueiro Rapa
Salgueiro Rapa e coa asistencia dos Sres. concelleiros á
Vocais:
marxe relacionados, do Secretario D. Luís María
Dª Ana María Abad López
Fernández del Olmo, procedeuse a celebrar a sesión
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
ordinaria correspondente a este día, previa convocatoria ó
Secretario:
efecto e en primeira convocatoria.
D. Luís M. Fernández del Olmo
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse aberta
Interventora:
a sesión.
Dª Elena Santos Rey
Ausente:
A) PROBACIÓN 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 27 de abril de 2017.
Por Secretaría dáse conta do erro no punto D.16) o cal deberá figurar da seguinte forma:
D.16) SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN CULTURAL TECHNOXOVE DE
SUBVENCIÓN PARA SUMMER TECH FESTIVAL.
Visto a solicitude de D. David Naya Legide, como Presidente da Asociación Cultural
TechnoXove, con CIF: G27476688 e domicilio a efectos de notificación en Acceso Apeadero, 18
4º D (27870 Xove).
Visto que na Base 31 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2017 se prevé
unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube por
importe de 6.000,00 €.
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
338.489.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 6.000,00€ para o Summer
Tech Festival 2017.
2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2017, o libramento
en concepto de anticipo da cantidade de 4.200€, 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
2017, 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.
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Detalle de cada un dos gastos que se presenta como xustificante da axuda concedida no
que se indiquen os datos do proveedor, datos das facturas presentadas e importe
subvencionable. Facilitarase modelo ao efecto.
Facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico
xurídico mercantil e con eficacia administrativa (nóminas, TCs, cartas de pagamento
oficiais, etc.). As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos para a súa
expedición no R.D. 1496/2003, ademais de estar datadas no período subvencionable.
Deberá aportarse o orixinal que será obxecto de unha estampilla. O estampillado
consistirá nunha impresión sobre o documento orixinal da expresión “documento
xustificativo da subvención outorgada polo Concello de Xove para.........................”
Unha vez estampillada a factura, efectuarase copia cotexada da mesma aos efectos da
devolución do documento orixinal ao beneficiario.
Con carácter excepcional aceptarase a xustificación do pagamento mediante “recibín”
do proveedor para gastos de escasa contía por importes inferiores a 50 euros.
Caso de que unha parte da documentación presentada para a xustificación da
subvención consista na concesión de premios, ésta deberá ir asinada polo perceptor do
premio mailo representante legal da entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto
realizado aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que figure
efectivamente pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante, todo
beneficiario dunha subvención nominativa do Concello deberá presentar os documentos
acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante antes do 20 de decembro
do ano correspondente. Entenderase por documento acreditativo de pagamento, extracto ou
certificación bancaria de transferencia, salvo que se trate de pagos inferiores a 100 euros no
que se admitirá a expresión “pagado” estampillada na factura polo establecemento comercial
correspondente. A estes efectos, en ningún caso poderá obter a condición de beneficiario dunha
nova subvención municipal aquela asociación que non tivera presentado os xustificantes de
pago correspondentes.
Relación desagregada de todos os ingresos que financian a actividade (fondos propios,
axuda concedida do Concello, outras axudas, etc.)
No seu caso, un exemplar da documentación impresa xerada pola actividade que
acredite a participación do Concello no financiamento da actividade subvencionada.
Certificados acreditativos de non ser debedor á Facenda Estatal, Autonómica,
Seguridade Social nin ao Concello de Xove. Non obstante, no momento da solicitude da
subvención, o peticionario deberá indicar se autoriza ou non ao Concello de Xove para a
obtención de oficio destes certificados. Consonte ó artigo 24 do RD 887/2006, de 21 de
xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, para axudas de importe inferior a 3.000,00 €, non se esixirán estas
certificacións, que serán substituídas por unha nova declaración de non ter débedas
pendentes con aqueles organismos.
Declaración xurada de outras axudas solicitadas ou concedidas por outras
administracións ou entes públicos ou privados para o mesmo fin.
Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da subvención así
como da realización da actividade ou proxecto subvencionable e o cumprimento da
finalidade para a que aquela foi concedida. (Modelo que se facilitarán ao efecto).
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).
2

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.
Non formulándose ningunha outra reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da
sesión anterior.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. RAFAEL FERNÁNDEZ GARCIA RELATIVO A
CONSTRUCCIÓN DUNHA EDIFICACIÓN AUXILIAR, NO NÚCLEO DE VILARIGUEIRA. (EXPEDIENTE 307/2017-URBANISMO-TESOURERÍA).
Vista solicitude formulada por D. Rafael Fernández García con D.N.I nº: 11.058.321-J con
domicilio en c/Carmín de Peruyal, 33 (33429- Viella - Siero-Asturias) , para realización de obras
de edificación auxiliar en Vila, S/N (27879 Rigueira).
Referencia Catastral 27025A0043007130000JI.- Expediente 307/2017
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 en Zona 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. Núcleo rural de Vila.-Rigueira.• Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado correspondente a memoria
urbanística, así como no plano de situación, xustifícase o cumprimento da Normativa do
P.X.O.M e da LOUG 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:
• Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía do entorno e o seu e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras ao previsto no Artigo 24 da lei 2/2006 do 19 de febreiro, no
relativo ás condicións de edificación.
• O atoparse a parcela dentro da delimitación de SOLO DE NUCLEO RURAL, os usos
das edificacións que se pretenden levar a cabo no proxecto, serán os especificados na
memoria valorada que se presenta, que son de EDIFICACION AUXILIAR da vivenda
unifamiliar a ubicar na parcela.
• A cuberta desta edificación auxiliar 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.
• O abeiro do disposto no artigo 286-b- b2 do P.X.O.M, tanto na zona tradicional como na
de expansión, autorizaranse dimensións menores de parcela, cando a mesma se reduza
por cesión de terreo ao Concello para a apertura ou regularización do viario.
• A evacuación de augas residuais será a fosa séptica reglamentaria que deberá gardar as
distancias previstas no artigo 280.e do P.X.O.M.
• 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
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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.
• Previo ao inicio das obras deberase solicitar a obrigada acta de reformulo, sen a cal non
terá validade a licenza de obra 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 19.178,32€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 383,57€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da
Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999) , así como á normativa sectorial
de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou ningún acordo.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
(EXPEDIENTE 122/2017-AEDL-TESOURERÍA).
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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

Mª Oliva Pena Pena
Ana María Mariño Franco
Asesoría
DNI:33998128-B
XaneiroCIF:32651084P
1.061,82 €
Avda. Diputación, 12 3º B
novembro 2016
Avda. Cantarrana, 11
27870 Xove
Entr. 27850 Viveiro
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.
(EXPEDIENTE 94/2017-AEDL-TESOURERÍA).
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2017, 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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Automoción O
Nerea Santos Taladrid
Castelo S.L.
DNI: 34883239J
Xaneiro- decembro
CIF: B 27260835
1.300€
Avda. Diputación, 13 2º H 2016
Beltrán, S/N Lago
27870 Xove
27878 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.3) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.(EXPEDIENTE 308/2017. AEDL-TESOURERIA)
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Mª Carmen Villar Lozano
DNI: 33994578A
Estación de Servicio
Acces. Apeadero, 35 1ºD
Roma S.L.
27870 Xove
CIF: B27037878
Xaneiro- decembro
4.200,00€
R/Conde Pallares 462016
Mª Belén Yáñez López
52
DNI: 77594060H
27800 Vilalba
Avda. Diputación, 13 3ºB
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.4) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
(EXPEDIENTE 95/2017. AEDL-TESOURERÍA)
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Antoaneta Macau
DNI: X8419093N
Onde Sempre C.B.
Avda. Diputación, 30 2ºB
CIF: E27444546
27870 Xove
Novembro 20152.343,32€
Avda. Deputación 28, Soumia Barcha
Decembro 2016
baixo - 27870 Xove DNI: Y0543747H
Acces. Apeadero, 4 2ºD
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.
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D.5) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
EXPEDIENTE 133/2017. AEDL-TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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

Rabia El Ayad
DNI: Y2325504B
Acces Apeadero, 35 1ºA
(27870 Xove)
2016
2.446,66€
Samira Housni Jbarat
DNI: 35590518L
Avda. Diputación, 26 4ºI
(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.
Antonio Maseda
Meitín
CIF:34637466H
Avda. Do Cantábrico
S/N, San Ciprián
27890 Cervo

D.6) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
EXPEDIENTE 306/2017.AEDL-TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario e
pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Peluquería Eugenia Pamela Ferreira López
CIF: 33993919-B
DNI: 34880054 W
Xaneiro- abril 2016
350,61€
Tomás Mariño Pardo Barro Lamaboa, 15
1 ( 27870 Xove)
(27850 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.7) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
(EXPEDIENTE 121/2017. AEDL-TESOURERIA).
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Hotel EGO, S.L.
Patricia Lobera Germade
CIF: B274233649
DNI: 36162280R
Febreiro + marzo –
1.151,89€
Faro 1, Area
Urb. Palmeiro, 61 1ºB
decembro 2016
27863 Viveiro
27879 Rigueira Xove

6

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) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DA EMPRESA A RODA
PARA A TRABALLADORA ESTEFANÍA FRAGA PÉREZ. EXPEDIENTE 197/2017AEDLA 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 de conformidade coas bases que o
regulan, para o empresario e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
A Roda
Estefanía Fraga Pérez
CIF: B27154434
DNI: 34880378G
Avda. Diputación, 65 (27870 Xove)
Lamaboa, 18 (27870 Xove)
A subvención que se concede rexese polas Bases aprobadas por este Concello en sesión da
Xunta de Goberno Local de data 23 de xaneiro de 2017.
6º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.9) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE MARIÑALIM, S.L PARA
LUCÍA GONZÁLEZ EIJO. (EXPEDIENTE 127/2017-AEDL).
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 de conformidade coas bases que o
regulan, para o empresario e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Mariñalim, S.L.
Lucía González Eijo
CIF: B27322676
DNI: 34882311M
A Parrela 11, 2ºD Covas (27850 Viveiro) Avda. Diputación, 56 3ºD (27850 Xove)
A subvención que se concede rexese polas Bases aprobadas por este Concello en sesión da
Xunta de Goberno Local de data 23 de xaneiro de 2017.
6º) A notificación ó empresario e á traballadora, os efectos oportunos.
D.10) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE MARIÑALIM, S.L.
PARA Mª ÁNGELES RIAGUAS DOMÍNGUEZ. (EXPEDIENTE 88/2017-AEDL).
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 de conformidade coas bases que o
regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Mariñalim, S.L.
Mª Ángeles Riaguas Domínguez
CIF: B27322676
DNI: 36121844E
A Parrela 11, 2ºD Covas (27850 Viveiro)
URB. Palmeiro,57 1ºA (27879 Xove)
A subvención que se concede rexese polas Bases aprobadas por este Concello en sesión da
Xunta de Goberno Local de data 23 de xaneiro de 2017.
6º) A notificación ó empresario e a traballadora, os efectos oportunos.
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D.11) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE SUBVENCIÓN A
MARIA ROSALBA FORMOSO ESCUDERO COMO AUTÓNOMA/AUTOEMPREGO.
(EXPEDIENTE 119/2017-AEDL)
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma D. María
Rosalba Formoso Escudero, con D.N.I. nº 32.652.837-J con domicilio en C/Dr. Baamonde
Illade, 8 (27870 Xove) 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, de conformidade coas bases que o
regulan para a empresaria autónoma seguinte:
Nome
Enderezo
Actividade
María Rosalba Formoso
C/ Dr. Baamonde Illade, 8
Comercio ó por menor de textiles
Escudero
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases aprobadas por este Concello.
3º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.12) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A EMPRESARIA AUTÓNOMA. EXPEDIENTE 314/2017.AEDL-TESOURERÍA)
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2017 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para a beneficiaria
e polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Concepción Fernández Cajete
DNI:33.993.797-G
Fontanería- Instalación
2016
2.100,00 €
Ctra. Castelo-Reboredo, 14
Sistemas
(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.13) AXUDA DE GANDERÍA A Dª AMELIA PÉREZ GARCIA. (EXPEDIENTE
284/2017. AGRICULTURA, GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA).
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 Amelia Pérez García con D.N.I. nº 77.591.664-Z , con domicilio en Gondar, 12 (27879
Monte) , por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.14) AXUDA DE GANDERÍA A D. ANA BELÉN PIGUEIRAS LÓPEZ. (EXPEDIENTE
245/2017. AGRICULTURA, GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA).
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. 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€.
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D.15) AXUDA DE GANDERÍA A D. SARA GÓMEZ GÓMEZ. (EXPEDIENTE 222/2017.
AGRICULTURA, GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA).
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.Sara Gómez Gómez. con D.N.I. nº 76.563.736-W, con domicilio en Cabo, 8 (27878
Sumoas) , por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.16) AXUDA DE GANDERÍA A D. MANUELA EIJO BALSEIRO. (EXPEDIENTE
223/2017. AGRICULTURA, GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA).
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. Manuela Eijo Balseiro, con D.N.I. nº 33.836.075-Q, con domicilio en Acc.
Apeadero,18-2ºC (27870 Xove) , por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.17) AXUDA DE GANDERÍA A D. MANUELA EIJO BALSEIRO. (EXPEDIENTE
224/2017. AGRICULTURA, GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA).
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. Manuela Eijo Balseiro, con D.N.I. nº 33.836.075-Q , con domicilio en ACC.
Apeadero,18-2ºC (27870 Xove) , por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.18) AXUDA DE GANDERÍA A D. MANUELA EIJO BALSEIRO. (EXPEDIENTE
225/2017. AGRICULTURA, GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA).
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. Manuela Eijo Balseiro, con D.N.I. nº 33.836.075-Q, con domicilio en Acc. Apeadero,
18-2º (27870 Xove) , por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.19) AXUDA DE GANDERÍA A Dª YOLANDA LOPEZ LOPEZ. (EXPEDIENTE
394/2017. AGRICULTURA, GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA).
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 Yolanda López López con D.N.I. nº 33.994.312-J, con domicilio en C/ Acceso
Apeadero, 18 3º D (27870 Xove) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.20) AXUDA DE GANDERÍA A D. ANTONIO BARRO COCIÑA. (EXPEDIENTE
381/2017. AGRICULTURA, GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA).
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.21) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ROSA PRIETO MURIEL. (EXPEDIENTE 392/2017.
AGRICULTURA, GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA).
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 Rosa Prieto Muriel con D.N.I. nº 76.557.011-Q, con domicilio en Vilar, 16 (27878
Lago) por morte de dun becerro (aborto) por importe de 60.00 €.
D.22) SOLICITUDE DA ASOCIACION DE MULLERES BOLBORETAS DE
SUBVENCIÓN PARA FORMACION E ACTIVIDADES. (EXPEDIENTE 235/2017INTERVENCION).
Visto a solicitude de Dª María Jesús Cardoso Fernández, como Presidenta da Asociación de
Mulleres Bolboretas, con CIF:G27119064 e domicilio a efectos de notificación en Colexio de
Palmeiro, (27879 Rigueira).
Visto que na Base 31 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2017 se prevé
unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube por
importe de 2.000€.
Visto que a documentación presentada cumpre con todos os requisitos establecidos na Base 32.
Visto o conforme da Interventora municipal acreditando a existencia de crédito no vixente
presuposto municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión da subvención económica nominativa por importe de 2.000 € para
manualidades, decoración de madeira e viaxes culturales durante o 2017.
2º) De acordo coa Base 33 das de Execución do Orzamento Municipal para 2017, o libramento
en concepto de anticipo da cantidade de 1.400,00 €, correspondente ó 70% da subvención
concedida.
No caso de que o beneficiario non xustifique de xeito debido a subvención concedida, deberá
proceder ao reintegro do anticipo abonado, que se considerará ingreso de dereito público,
podendo esixirse de ser necesario pola vía de constrinximento, con independencia das
responsabilidades a que houbera lugar.
3º) Establecer como obrigas do beneficiario da axuda todas as relacionadas no artigo 7 da
Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove.
4º) Establecer, consonte ao disposto na Base 35 das de Execución do Orzamento Municipal para
2017, 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.
Detalle de cada un dos gastos que se presenta como xustificante da axuda concedida no
que se indiquen os datos do proveedor, datos das facturas presentadas e importe
subvencionable. Facilitarase modelo ao efecto.
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
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xustificativo da subvención outorgada polo Concello de Xove para.........................” Unha
vez estampillada a factura, efectuarase copia cotexada da mesma aos efectos da
devolución do documento orixinal ao beneficiario.
Con carácter excepcional aceptarase a xustificación do pagamento mediante “recibín” do
proveedor para gastos de escasa contía por importes inferiores a 50 euros.
Caso de que unha parte da documentación presentada para a xustificación da subvención
consista na concesión de premios, ésta deberá ir asinada polo perceptor do premio mailo
representante legal da entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto
realizado aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que figure
efectivamente pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante, todo
beneficiario dunha subvención nominativa do Concello deberá presentar os documentos
acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante antes do 20 de decembro
do ano correspondente. Entenderase por documento acreditativo de pagamento, extracto ou
certificación bancaria de transferencia, salvo que se trate de pagos inferiores a 100 euros no que
se admitirá a expresión “pagado” estampillada na factura polo establecemento comercial
correspondente. A estes efectos, en ningún caso poderá obter a condición de beneficiario dunha
nova subvención municipal aquela asociación que non tivera presentado os xustificantes de pago
correspondentes.
Relación desagregada de todos os ingresos que financian a actividade (fondos propios,
axuda concedida do Concello, outras axudas, etc.)
No seu caso, un exemplar da documentación impresa xerada pola actividade que acredite
a participación do Concello no financiamento da actividade subvencionada.
Certificados acreditativos de non ser debedor á Facenda Estatal, Autonómica, Seguridade
Social nin ao Concello de Xove. Non obstante, no momento da solicitude da subvención,
o peticionario deberá indicar se autoriza ou non ao Concello de Xove para a obtención de
oficio destes certificados. Consonte ó artigo 24 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que
se aproba o regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, para
axudas de importe inferior a 3.000,00 €, non se esixirán estas certificacións, que serán
substituídas por unha nova declaración de non ter débedas pendentes con aqueles
organismos.
Declaración xurada de outras axudas solicitadas ou concedidas por outras
administracións ou entes públicos ou privados para o mesmo fin.
Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da subvención así
como da realización da actividade ou proxecto subvencionable e o cumprimento da
finalidade para a que aquela foi concedida. (Modelo que se facilitarán ao efecto).
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.
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D.23) ESCRITO DA A.C.I.A.M. XOVE PRESENTANDO A DOCUMENTACIÓN
XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA E SOLICITUDE DE
LIBRAMENTO DO 30% RESTANTE DE PAGO. (EXPEDIENTE 387/2017INTERVENCION).
Visto o escrito presentado por D. Juan Carlos López González, como Presidente da A.C.I.A.M.
Xove, con CIF:G27139302 e domicilio a efectos de notificación en Avda. Diputación, 25 bajo –
“Librería Lendas” (27870 Xove) no que se presenta a documentación xustificativa da axuda
concedida pola XGL na súa sesión de data 27/4/2017 para a actividade de Agora Xove.
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 3.000 €.
D.24) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA LOURDES DOMINGUEZ BERMUDEZ .
EXPEDIENTE : 419/2017 -AGRICULTURA GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA.
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 (27877 Sumoas) por morte de un xato ó nacer por importe de 120,00 €.
D.25) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA LOURDES DOMINGUEZ BERMUDEZ .
EXPEDIENTE : 420/2017 -AGRICULTURA GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA.
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 (27877 Sumoas) por morte dunha xata de 6 meses , por importe de 300,00 €.
D.26) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A PESCADOR OROL. EXPEDIENTE : 343/2017.AEDL-TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Pescados Orol S.L. Omar Cabrera Macías
CIF: B27104447
DNI: X7243113E
Febreiro- agosto 2016
500.00€
Travesía Bouzas 2,
ACCES. Grupo escolar 13,
Baixo -27880 Burela 3D
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.27) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A ARXON ESTRATEGIA S.L. EXPEDIENTE : 327/2017.-AEDL-TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Arxon estrategia S.L.
CIF: B70240890
Ana Belén Polo Casariego
XaneiroEdif. Quercus. R/Letonia 2
DNI: 34882212-K
decembro
2.100€
P.I. CostaVella
Vilela 9(27879 A Rigueira) 2016
15707 Santiago de Compostela
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) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A RODRIGUEZ QUELLE ALIMENTACION. EXPEDIENTE : 332/2017. AEDL.TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Rodríguez Quelle
Alimentación S.L.
CIF: B27441633
AVDA. Deputación 40,
Baixo
27870 Xove

Contratación subvencionada
Ana Isabel Díaz Fernández
DNI: 33997492
Veiga (A Rigueira) 38

Períodos

Contía

Xaneiro- marzo
2016

696,12€
Josefina Piñón Durán
DNI: 33998873C
San Vicente (A Rigueira) 8
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.29) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A MARIA REMEDIOS FERNANDEZ DIAZ. EXPEDIENTE : 315/2017. AEDLTESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Mª Remedios Fernández Díaz Iñaki Louzao Serantes
Xaneiro- agosto
CIF: 33855922Z
DNI: 34883475L
616,55€
2016
Abelleira Furías 2,
Acces. Apeadero 20, 3B
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(27123 Castroverde)

(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.30) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A TALLERES POMEDA S.L. EXPEDIENTE : 311/2017.AEDL. -TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Talleres Pomeda S.L. Iago Fiz Roca Núñez
CIF: B27007558
DNI: 34638412-K
Xulio- decembro
134.00€
Estrada xeral S/N
Urb. Palmeiro 57, 2A
2016
27880 Burela
(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.31) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A SUAREZ OLIVER TRANSPORTES S.L. EXPEDIENTE:312/2017.AEDLTESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Suárez Oliver transportes
S.L.
Minerva Suárez Rivas
Xaneiro- maio
CIF: B27382738
DNI: 34638577W
465,81€
2016
Avd. Deputación 45
Vilela 5( 27879 Rigueira)
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.32) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A RODABELL S.A. EXPEDIENTE : 339/2017- AEDL. -TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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.
César García Cociña Xaneiro- decembro
1.410.90€
CIF: A27016476
DNI: 34884644S
2016
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Acc. ALCOA S/N
Albaran 26
(27890 S. Ciprián-Cervo)
(27878 Sumoas)
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 MECANIZADOS RODABELL .- EXPEDIENTE : 340/2017. AEDL. -TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Mecanizados
Rodabell S.L.
Yago Fernández Paleo
CIF: B27208479
DNI: 35590534N
Xaneiro- decembro
1.000,00€
Entrada Accs.
Urb. Palmeiro 36, 3B
2016
ALCOA S/N (27879 Rigueira)
27890 S. Ciprián
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 GRUAS Y DESGUACES DA COSTA S.L.U. EXPEDIENTE : 317/2017.-AEDL. TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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.
Rebeca Bermúdez Ramudo
CIF: C27474410
DNI: 35590107E
Xaneiro- Xulio 2016
675.27€
Avda. da Coruña 2
ACCES. Apeadero 20, 3D
27891 Cervo
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 CATYCRIS S.L. EXPEDIENTE : 321/2017.AEDL. -TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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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Catycris S.L.
Mª Luz Vázquez Rivas
CIF: B27114420
DNI: 11407547-F
Xaneiro- abril 2016
291,65€
AVDA. Deputación 26 Avda. Deputación 25,3 D
.- 27870 Xove
(27870 Xove)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.36) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A SERVICIOS INTEGRALES DE CELEIRO S.A. EXPEDIENTE : 334/2017.AEDL. TESOURERÍA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016, 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
Servicios Integrales
de Celeiro S.A.
Enrique Toral Rodríguez
CIF: A27208990
Xaneiro- decembro
DNI: 34638335J
1.800,00€
Porto Pesqueiro, N.
2016
URB: Palmeiro 53, 2B
Empaque, Celeiro
27863 Viveiro
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.37) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A
SANTIAGO
DIAZ
QUELLE
COMO
EMPRESARIO
AUTÓNOMO.
EXPEDIENTE:318/2017.- AEDL. -TESOURERÍA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario
e polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Santiago Díaz Quelle
DNI: 34635862R
Captura pesca
Xaneiro- decembro 2016
1.800,00€
Ventoselle 2, Rigueira
artesanal
27879 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.38) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A MARCOS DIAZ COMO EMPRESARIO AUTÓNOMO. EXPEDIENTE
320/2017.AEDL. -TESOURERÍA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario
e polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
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Marcos Díaz Quelle
DNI: 34635861T
Captura pesca
Xaneiro- decembro 2016
1.800,00€
Ventoselle 2, Rigueira
artesanal
27879 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.39) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A EMPRESARIO AUTÓNOMO. EXPEDIENTE:309/2017.AEDL. -TESOURERÍA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario
e polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Viviane Ferreira Alves
DNI: Y0913596G
Cafetería
Xaneiro- abril 2016
700.00€
Camiño Real 20, 4ºB
Pizzería
27870 Xove
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións sexan
procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.40) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA
A
Mª
ELENA
FERNANDEZ
COMO
EMPRESARIA
AUTÓNOMA.
EXPEDIENTE:335/2017.AEDL-TESOURERÍA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2016 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axudas concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario
e polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Mª Elena Fernández Vázquez
DNI: 33995845Z
Asesoría
C/ Camiño Real Nº1
Agosto- decembro 2016
2.975,00€
Laboral
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.41) AXUDA DE GANDERÍA A Dª BENEDICTA OTERO GONZALEZ . EXPEDIENTE
: 446/2017 -AGRICULTURA GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Benedicta Otero González con D.N.I. nº 33.994.512-Y , con domicilio en Loureiro, 14
(27879 Monte) por morte de unha xata de 2 anos por importe de 500 €
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D.42) AXUDA DE GANDERÍA A A MARIÑA S.C. EXPEDIENTE : 448/2017AGRICULTURA GANDEIRÍA E MONTES-TESOURERÍA.
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 unha vaca de 13 anos por importe de 200 €.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as once horas, polo Sr. Alcalde-Presidente, remátase a sesión,
extendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,
O SECRETARIO

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo: Luís María Fernández del Olmo
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