ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 7 DE XUÑO DE 2007.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove,
Asistentes:
sendo as once horas do día sete de xuño de dous
Alcalde-Presidente en funcións:
mil sete, baixo a presidencia do Sr. Alcalde en
D. Jesús López González
funcións, D. Jesús López González, coa
Vocais en funcións:
asistencia dos sres. concelleiros á marxe
D. Jaime Pernas Rodríguez
relacionados, do Secretario, D. Luís María
D. Secundino Vázquez Frá
Fernández del Olmo e da Interventora Dª Elena
D. Benigno Rapa García
Santos Rey, procedeuse a celebrar a sesión
Secretario:
extraordinaria correspondente a este día, previa
D. Luís María Fernández del Olmo convocatoria ó efecto e en primeira
Interventora:
convocatoria.
Dª Elena Santos Rey
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde
declarouse aberta a sesión.
A) APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes si teñen algunha observación que
formular á acta da sesión anterior de 10 de maio de 2007.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. EUGENIO MEITIN ALONSO, RELATIVO A MURO
DE CERRE EN CTRA. A SUMOAS.
Vista solicitude formulada por D. Eugenio Meitin Alonso, con D.N.I nº: 32.559.769-A,
con domicilio en Avda. Diputación, 61 (27870 Xove), para realización de obras de
realización de muro cerre, composto por estacas de cemento e malla metálica de 60
metros de perímetro en Ctra. Sumoas (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que á vista da
documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área
delimitada como solo urbano. Ordenanza 4ª residencial aberta extensiva; por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- De acordo coa documentación que se achega deberanse respectar as características
do muro solicitade, tanto no que a materiais se refire coma ás medidas solicitadas.
Altura máxima do muro..........1,50 metros.
O muro rematado deberá estar pintado.
- As obras que se solicitan, respectarán as aliñacións e sinalizacións correspondentes,
de acordo con plano de localización achegado, coincidente coa vixente Normativa
Urbanística do Concello de Xove.
- Infórmase favorablemente ao licencia que se solicita, sen prexuízo de terceiros no
que aos lindes contiguos refírese.
- Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, levantarase a
correspondente 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
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pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 480,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 9,60€.
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.2) SOLICITUDE DE D. XOSÉ DURÁN CAO, RELATIVO A CAMBIAR
PORTA DE ENTRADA A LOCAL DE MADEIRA POR CHAPA, E LUCIDO DO
FRONTE EN URB. PALMEIRO. LOCAL Nº: 9 RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por D. Xosé Durán Cao con D.N.I nº: 33.814.984 con
domicilio en Urb. Palmeiro, 67 5º B (27879 Rigueira), para realización de obras de
cambiar porta de entrada a local de madeira por chapa, e lucido do fronte no Local nº: 9
da Urb. Palmeiro-Rigueira.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- A vista do plano de localización achegada, subscrito polo interesado, a porta que se
pretende cambiar, así como a realización do recebo frontal, sitúase dentro do area
delimitada como solo urbano da Urbanización Palmeiro, de acordo coas Normas
Subsidiarias de Xove, en vigor
- Habida conta que non se achega proxecto descritivo das obras que se pretenden, as
mesmas terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
reparación, e non poderán afectar a elementos estructurais, nin suporán aumento de
volume.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, pola retirada de
entullos.
- Infórmase favorablemente a solicitude que se solicita sen prexuízo de terceiros.
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 600,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12,00€.
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
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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 Dª. MARIA DOLORES SOTO FERNANDEZ,
RELATIVO A REFORMA DE CUBERTA E FORJADO DE BAIXO CUBERTA
EN CERANZOS-XUANCES.
Vista solicitude formulada por Dª Dolores Soto Fernández, con D.N.I nº: 76.545.536-H
con domicilio en Ceranzos, 3 (27877 Xuances Xove), para realización de obras de
reforma de cuberta e forxado baixo cuberta en Ceranzos, 4 Xuances.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación, a cal
cuberta que se pretende reformar, así como a execución do forxado de baixo cuberta, de
acordo coa documentación presentada, subscrita polo Arquitecto Técnico D. Pablo
Dorado Lanza, sitúase dentro do area delimitada como solo non urbanizable de núcleo
rural. Artigo 103.-Capítulo III. -Normas Subsidiarias do Concello de Xove. Núcleo
Rural, Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
Núcleo rural de Ceranzos ; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Respectaráse o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Artigo 29
da Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección
do Medio Rural de Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
- A cuberta debera ser de lousa.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
- No suposto de calquera traballo diferente do que se solicita, tal como,
ampliación, modificación da configuración da edificación, deberase obter o
pertinente informe favorable da Consellería de Patrimonio, por atoparse dentro
do radio de acción dos 100 metros da Capela de San Pedro de Fiz en Prada,
catalogada co nº 38 do inventario de bens previstos no Artigo 115 das Normas
Subsidiarias Municipais.
- Previo ao inicio das obras solicitarase a presencia dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da
edificación así como o estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu
estado definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a
licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 de Protección do medio Rural de Galicia.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 26.014,56€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 520,29€.
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
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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 Dª ANA MARIA LAGE BASANTA RELATIVO A
ANEXO EXTERIOR Á SUA VIVENDA EN VILACHÁ-PORTOCELO.
Vista solicitude formulada por Dª Ana Maria Lage Basanta, con D.N.I nº: 33.306.909-B
con domicilio en Vilachá, 22 (27877 Portocelo-Xove), para realización de obras de
anexo exterior de vivenda (8m x 3m) en Vilachá.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que á vista do plano de
localización achegada, subscrito pola interesada, o anexo que se pretende coa
edificación principal, sitúase dentro do area delimitada como Solo non Urbanizable de
Núcleo Rural de Vilacha, de acordo coas Normas Subsidiarias de Xove, en vigor; por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Habida conta que non se achega proxecto descritivo das obras que se pretenden,
as mesmas terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
adecuación, non poderán afectar a elementos estructurais da edificación
principal.
- Aplicárase o réxeme previsto para núcleos rurais.
- As condicións de edificación se atenderan ao especificado no Artigo 25, 27 e 29
da Lei 15/2004 de modificación da Lei 9/2002.
- Tipoloxías e condicións urbanísticas ao amparo do meritado Artigo 29.
- Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía,
pola retirada de entullos.
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 3.000€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 60,00€.
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.5) SOLICITUDE DE Dª MARIA DOLORES SUAREZ BASANTA, RELATIVO
A CONSTRUCCION DE ALPENDRE EN VILLALPOL.
Vista solicitude formulada por Dª Maria Dolores Suárez Basanta, con D.N.I nº:
76.557.063-E con domicilio en Villalpol, 21 (27877 Portocelo), para realización de
obras de construcción de edificación auxiliar para gardar herba para o gando en Finca
Casal- Villalpol-Portocelo.
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Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área
delimitada como Solo Non Urbanizable de Protección Agropecuaria de acordo coa
vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove. Solo rústico de Protección
Agropecuaria Artigo 32.2.A, de acordo coa Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia ; 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, no que á súa construcción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto nos Artigos 33 e 34 da Lei 15/2004
do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, e no que ás condicións se
edificación se refire, poderá edificarse de acordo co previsto no Artigo 44.2,
desta Lei.
- Edificación inferior a 25 m/2.
- Altura máxima de edificación.................. 3,50metros.
- Bloque de formigón branco ou pintado.
- Cuberta de lousa ou tella.
- Carpintería exterior de aluminio ou madeira.
- Os retranqueos das construcións aos lindes da parcela, habran de garantir a
condición de illamento, e en ningún caso poderán ser inferiores a 5 metros.
- Asimismo deberase dispoñer de vía de acceso á parcela en que se pretende
encravar a edificación.
- Respectarase no deseño da edificación, a tipoloxía do ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras ao previsto no Artigo 42 da 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002, de Protección do Medio Rural de
Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
- O uso da edificación adaptarase exclusivamente ao solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras como do vial.
- Previo ao inicio das obras solicitárase a presencia dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de levantar a correspondente 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 600,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12,00€.
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.
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B.6) SOLICITUDE DE D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ ROUCO, RELATIVO
A PICADO E RECINTADO DE PEDRA EN CASA VIVENDA DA SÚA
PROPIEDADE EN ANCIL-LAGO.
Vista solicitude formulada por D. José Manuel Rodriguez Rouco, con D.N.I nº:
76.564.020-X con domicilio en Ancil, 4 (27878 Lago), para realización de obras de
picado e recintado de casa-vivenda sita en Ancil, 4 Lago.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega subscrita polo interesado, o remozamento que se solicita,
atópase dentro do area delimitada polo Núcleo Rural de Ancil - Lago e previsto como
Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural de acordo coas Normas Subsidiarias e
Complementarias de Plan do Concello de Xove. Artigo 24 da Lei 15/2004 do 9 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de LOUPMRG; por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Habida conta que non se achega proxecto descritivo das obras que se pretenden,
as mesmas terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estructurais, nin suporán
aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose
na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Artigo 29 da Lei 15/2004
do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural
de Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
- Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras como do vial.
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 1.850,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 37,00€.
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.7) SOLICITUDE DE D. JOSE MODESTO RODRIGUEZ CAMPO,
RELATIVO A VIVENDA UNIFAMILIAR EN ASPERA-LAGO.
Vista solicitude formulada por D. José Modesto Rodríguez Campo, con D.N.I nº:
77.596.664-T con domicilio en Barxa, 11 (27878 Lago), para realización de obras de
construcción de vivenda unifamilar en Aspera-Lago, na Parcela 157 do Polígono 69.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación que se
pretende realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo arquitecto
Don Manuel Prieto Martinez, sitúase dentro do area delimitada como Solo Non
Urbanizable de Núcleo Rural. Artigo 103.- Capítulo III. -Normas Subsidiarias do
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Concello de Xove. Áspera. -Lago. -Xove. Achégase no proxecto plano catastral coa
referencia correspondente así como a situación da parcela dentro da cartografía catastral
asinada polo Arquitecto autor do proxecto básico. Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de
decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia,
modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. Asimismo, no proxecto xustifícase, no
apartado. nº 8 da Memoria Urbanística. -Datos Comparados, así como no plano de
localización nº01, a adaptación do inmoble que se pretende realizar, á vixente
Normativa Urbanística.
A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega, adáptase á
tipoloxía do ámbito; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As condicións de edificación adaptaranse ao previsto no Artigo 29 da Lei 9/2002
do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de Decembro.
- A cuberta deberá ser de lousa para a súa adecuación ao ámbito en que se sitúa.
- Solo se permite unha vivenda unifamiliar por parcela, nin vivendas pegadas, nin
pareadas.
- No proxecto achegado, no seu apartado 11 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 (DBSI).
Co proxecto de execución deberase xustificar o cumprimento do Código
Técnico no referente aos apartados de:
- Cumprimento e xustificación do DB de Seguridade de Utilización. (DB-SU).
- Cumprimento e xustificación do DB de Enerxía. (DB-HE).
- No proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais coa construcción dunha
foxa séptica, polo que previo á concesión da Licenza de Primeira Utilización,
deberase garantir o cumprimento do previsto no Artigo 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.
- A foxa séptica prevista debera gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes.
- O tratarse dun proxecto básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, deberase presentar nas dependencias municipais, o correspondente
proxecto de execución sen o cal non se poden iniciar as obras, así como a
designación dos técnicos responsables dos diferentes apartados da execución da
obra, director de obra, director de execución e coordinador de seguridade.
- Dito proxecto de execución deberá presentarse nas dependencias municipais nun
prazo non maior de seis meses dende a data do outorgamento da Licenza de
Obra.
- Coa achega do proxecto de execución achegárase a correspondente
documentación dos técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico,
así como o coordinador de seguridade e saúde durante a execución das obras.
- Asimismo e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición entre
núcleo rural e de protección agropecuaria, deberase realizar plano de reformulo
claramente definido da situación da parcela e da edificación con respecto das
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diferentes delimitacións de cada area, 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 do vial.
- Achegase igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.
- Os devanditos documentos achegáranse conxuntamente co proxecto de
execución e para os efectos de comprobación conxunta coa acta de reformulo.
- Recordase 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 debera cumprimentarse con todos os seus datos: promotor das
obras, constructor, nº de expediente de licenza, data de inicio e finalización, así
como os técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico, ao igual que
o coordinador de seguridade e saúde durante a execución das obras.
- Una vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor debera solicitar a correspondente Licenza de Primeira Utilización de
acordo co Artigo 195.6 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
- 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 o vial, axustáranse ao previsto no Título V: Normas de
Ordenación dos Sistemas, Artigo 84 do Capítulo I. -Sistema Viario, das Normas
Subsidiarias en vigor do Concello de Xove.
Carretera municipal. -(vía entre núcleos):
Liña de edificación…...............10 metros.
Liña de cerre.................………5,00 metros do eixe(sempre que esta distancia sexa
superior a 1,5 metros do bordo).
Vías interiores de núcleo:
Edificación consolidada…….…4,00metros a eixe.
Edificación non consolidada.(illada)……7,00 metros a eixe.
Peche de parcela…………… 4,00 metros en ambos os dous casos.
Retranqueos a lindeiros……….......……..3,00metros.
- Asimismo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo,
deberanse reflectir as areas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a
devandita cesión a ser espacio de dominio público, e que quedase reflectido na
correspondente acta de conformidade do reformulo, por parte do promotor.
- Infórmase favorablemente o proxecto presentado.
OBSERVACIÓNS: non se poderán iniciar as obras sen a aportación
documental do proxecto de execución e a 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.
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3º) Valórase o presuposto da obra en 177.716,80€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
3.554,32€.
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.8) SOLICITUDE DE Dª CAMELIA HERMIDA FOLGUEIRA RELATIVO A
VIVENDA UNIFAMILIAR EN VILELA-RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por Dª Camelia Hermida Folgueira, con D.N.I nº:
76.563.815-N con domicilio en Vilela, 2 (27879 Rigueira), para realización de obras de
construcción de vivenda unifamiliar en Vilela - Rigueira. Polígono 42 Parcela 198.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación que se
pretende realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo Arquitecto
Don Manuel Prieto Martinez, sitúase dentro do area delimitada como Solo non
Urbanizable de Núcleo Rural. Artigo 103.-Capítulo III.-Normas Subsidiarias do
Concello de Xove. Vilela - A Rigueira -Xove. Achégase no proxecto plano catastral coa
referencia correspondente así como a situación da parcela dentro da cartografía catastral
asinada polo Arquitecto autor do proxecto básico. Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de
decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia,
modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. Asimismo, no proxecto xustifícase, no
apartado. nº 8 da Memoria Urbanística.-Datos Comparados, así como no plano de
localización nº01, a adaptación do inmoble que se pretende realizar, á vixente normativa
urbanística. A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito ; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As condicións de edificación adáptanse ao previsto no Artigo 29 da Lei 9/2002
do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
- A cuberta deberá ser de lousa para a súa adecuación ao ámbito en que se sitúa.
- Solo se permite unha vivenda unifamiliar por parcela, nin vivendas pegadas, nin
pareadas.
- No proxecto achegado, no seu apartado 11 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-SI).
Co proxecto de execución deberase xustificar o cumprimento do Código
Técnico no referente aos apartados de:
- Cumprimento e xustificación do DB de Seguridade de Utilización. (DBSU).
- Cumprimento e xustificación do DB de Enerxía. (DB-HE).
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No proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais coa construcción dunha
foxa séptica, polo que previo á concesión da Licenza de Primeira Utilización,
deberase garantir o cumprimento do previsto no Artigo 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.
A foxa séptica prevista debera gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes.
O tratarse dun proxecto básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, deberase presentar nas dependencias municipais, o correspondente
proxecto de execución sen o cal non se poden iniciar as obras, así como a
designación dos técnicos responsables dos diferentes apartados da execución da
obra, director de obra, director de execución e coordinador de seguridade.
Dito proxecto de execución debera presentarse nas dependencias municipais nun
prazo non maior de seis meses dende a data do outorgamento da Licenza de
Obra.
Coa achega do proxecto de execución achegarase a correspondente
documentación dos técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico,
así como o coordinador de seguridade e saúde durante a execución das obras.
Asimismo e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición entre
núcleo rural e de protección agropecuaria, deberase realizar plano de reformulo
claramente definido da situación da parcela e da edificación con respecto das
diferentes delimitacións de cada area, 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.
Recorda 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 debera cumprimentarse con todos os seus datos: promotor das
obras, constructor, nº de expediente de licenza, data de inicio e finalización, así
como os técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico, ao igual que
o coordinador de seguridade e saúde durante a execución das obras.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor debera solicitar a correspondente Licenza de Primeira Utilización de
acordo co Artigo 195.6 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
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 o vial, axustáranse ao previsto no Título V: Normas de
Ordenación dos Sistemas, Artigo 84 do Capítulo I. -Sistema Viario, das Normas
Subsidiarias en vigor do Concello de Xove.
Carretera municipal. -(vía entre núcleos):
Liña de edificación…...............10 metros.
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Liña de cerre.................………5,00 metros do eixe(sempre que esta
distancia sexa superior a 1,5 metros do bordo).
Vías interiores de núcleo:
Edificación consolidada…….…4,00metros a eixe.
Edificación non consolidada.(illada)……7,00 metros a eixe.
Peche de parcela…………… 4,00 metros en ambos os dous casos.
Retranqueos a lindeiros……….......……..3,00metros.
- Asimismo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo,
deberanse reflectir as areas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a
devandita cesión a ser espacio de dominio público, e que quedara reflectido na
correspondente acta de conformidade do reformulo, por parte do promotor.
- Infórmase favorablemente o proxecto presentado.
OBSERVACIÓNS: non se poderán iniciar as obras sen a apartación documental
do proxecto de execución e a 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 77.591,92€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
1.551,84€.
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.9) SOLICITUDE DE D. VICTOR MANUEL PITA BERMUDEZ RELATIVO A
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAXE-CANELASPORTOCELO.
Vista solicitude formulada por D. Victor Manuel Pita Bermudez, con D.N.I nº:
33.320.312-M con domicilio en Avda. Ejercito, 46 5º Dcha. (15006 A Coruña), para
realización de obras de construcción de vivenda unifamiliar en Laxe – Canelas
(Portocelo) . Polígono 62 Parcela 292.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación que se
pretende realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo Arquitecto
Don Fernando Losada Liste, sitúase dentro do Area Delimitada como Solo non
Urbanizable de Núcleo Rural. Artigo 103.- Capítulo III. -Normas Subsidiarias do
Concello de Xove. Canelas. (Portocelo - Xove). Achégase no proxecto plano catastral
coa referencia correspondente, así como a situación da parcela dentro da cartografía
catastral asinada polo Arquitecto autor do proxecto básico. Núcleo Rural. - Artigo 24 da
Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural
de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. Asimismo, no proxecto
xustifícase, no apartado da Memoria Urbanística. -Datos comparados, así como no
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plano de localización nº1, a adaptación do inmoble que se pretende realizar, á vixente
Normativa Urbanística ; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- 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 29 da Lei 9/2002
do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
- A cuberta debera ser de lousa para a súa adecuación ao ámbito en que se sitúa.
- Solo se permite unha vivenda unifamiliar por parcela. Nin vivendas pegadas, nin
pareadas.
- No proxecto achegado, no seu apartado 5.3 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-SI).
Co proxecto de execución deberase xustificar o cumprimento do Código
Técnico no referente aos apartados de:
- Cumprimento e xustificación do DB de Seguridade de Utilización. (DBSU).
- Cumprimento e xustificación do DB de Enerxía. (DB-HE).
- No proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais coa construcción dunha
foxa séptica, polo que previo á concesión da Licenza de Primeira Utilización,
deberase garantir o cumprimento do previsto no Artigo 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.
- A foxa séptica prevista debera gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes.
- O tratarse dun proxecto básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, deberase presentar nas dependencias municipais, o correspondente
proxecto de execución sen o cal non se poden iniciar as obras, así como a
designación dos técnicos responsables dos diferentes apartados da execución da
obra, director de obra, director de execución e coordinador de seguridade.
- Dito proxecto de execución debera presentarse nas dependencias municipais nun
prazo non maior de seis meses dende a data do outorgamento da Licenza de
Obra.
- Coa achega do proxecto de execución achegarase a correspondente
documentación dos técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico,
así como o coordinador de seguridade e saúde durante a execución das obras.
- Asimismo 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 area, 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.
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Os devanditos documentos achegaranse conxuntamente co proxecto de
execución e para os efectos de comprobación coa acta de reformulo.
- Recordase 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 debera cumprimentarse con todos os seus datos: Promotor das
obras, constructor, nº de expediente de licenza, data de inicio e finalización, así
como os técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico, ao igual que
o coordinador de seguridade e saúde durante a execución das obras.
- Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor debera solicitar a correspondente Licenza de Primeira Utilización de
acordo co Artigo 195.6 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
- 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 o vial, axustáranse ao previsto no Título V: Normas de
Ordenación dos Sistemas, Artigo 84 do Capítulo I. -Sistema Viario, das Normas
Subsidiarias en vigor do Concello de Xove.
Carretera municipal. -(vía entre núcleos):
Liña de edificación…...............10 metros.
Liña de cerre.................………5,00 metros do eixe(sempre que esta
distancia sexa superior a 1,5 metros do bordo).
Vías interiores de núcleo:
Edificación consolidada…….…4,00metros a eixe.
Edificación non consolidada.(illada)……7,00 metros a eixe.
Peche de parcela…………… 4,00 metros en ambos os dous casos.
- Asimismo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo,
deberanse reflectir as areas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a
devandita cesión a ser espacio de dominio público, e que quedase reflectido na
correspondente acta de conformidade do reformulo, por parte do promotor.
- Infórmase favorablemente o proxecto presentado.
OBSERVACIÓNS: non se poderán iniciar as obras sen a aportación documental
do proxecto de execución e a 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 61.748,00€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
1.234,96€.
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
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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.10) SOLICITUDE DE Dª DOLORES OTERO LAGE, RELATIVO A
REPOSICION DE PIZARRA EN CUBIERTA DE TELLADO DE VIVENDA
SITA EN VILACHÁ.
Vista solicitude formulada por Dª Dolores Otero Lage, con D.N.I nº: 76.564.010-T con
domicilio en Vilachá, 26 (27877 Portocelo), para realización de obras de reposición de
pizarra en cuberta de vivenda sita en Vilachá, 25 (Portocelo), según plano que se
adxunta
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que habida conta que
non se aporta proxecto descritivo das obras que se pretenden, e pola súa condición de
obras de reparación, no poderán afectar a elementos estructurais, ni suporán aumento de
volume. A vista do plano de emprazamento aportado, subscrito polo interesado, o
tellado que se pretende cubrir de novo, sitúase dentro da area delimitada como solo non
urbanizable de núcleos rurais, de acordo coas Normas Subsidiarias de Xove, en vigor.
Núcleo rural de Vilacha; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía edificación e contorno, adaptándose
na súa totalidade estas obras de reparación o previsto no Artigo 29 da Lei
15/2004 de 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do
Medio Rural de Galicia, no relativo as condicións da edificación.
A cuberta debera ser de pizarra.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as pertinente
medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
- Previo o inicio das obras recadarase a presencia dos servizos técnicos
municipais, o obxecto de comprobar o estado de reformulo actual da edificación,
así como o estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
reparación, e a súa adaptación a Lei 15/2004 de 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.
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.
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B.11) SOLICITUDE DE D. RAMON GALDO OTERO RELATIVO A
CONSTRUCCION DE GALPON PARA GARDAR APEROS DE LABRANZA
EN VILELA.
Vista solicitude formulada por D. Ramón Galdo Otero, con D.N.I nº: 33.706.203-W con
domicilio en Vilela, 1 (27879 Rigueira), para realización de obras de nave para gardar
aperos de labranza en Vilela, 1 (Rigueira).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, subscrito polo interesado, a edificación que se solicita,
situase dentro da area delimitada como solo non urbanizable de núcleo rural , de acordo
coas vixentes Normas Subsidiarias do Concello de Xove, e o amparo do Artigo 24 da
Lei 15/2004 de 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio
Rural de Galicia. Aplicarase o réxime previsto para núcleos rurais. Núcleo Rural de
Vilela - Rigueira; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- A edificación que se solicita, terá consideración de edificación auxiliar o
servicio da edificación principal. As condicións de edificación ateranse o
especificado nos Artigos 25,27 e 29 da Lei 15/2004 de modificación da Lei
9/2002. Tipoloxías e condicións urbanísticas o amparo do meritado Artigo 29.
- Informase favorablemente a solicitude achegada, debendo axustarse as obras na
súa totalidade o solicitado, tanto no que a construcción se refire como a súa
actividade.
- Os retranqueos o vial, axustáranse ao previsto no Título V: Normas de
Ordenación dos Sistemas, Artigo 84 do Capítulo I. -Sistema Viario, das Normas
Subsidiarias en vigor do Concello de Xove.
Carretera municipal. -(vía entre núcleos):
Liña de edificación…...............10 metros.
Liña de cerre.................………5,00 metros do eixe(sempre que esta
distancia sexa superior a 1,5 metros do bordo).
Vías interiores de núcleo:
Edificación consolidada…….…4,00metros a eixe.
Edificación non consolidada.(illada)……7,00 metros a eixe.
Peche de parcela…………… 4,00 metros en ambos os dous casos.
- Asimismo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo,
deberanse reflectir as areas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a
devandita cesión a ser espacio de dominio público.
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 1.150,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 23,00€.
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
15

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) AXUDAS DE CUSTO DA ALCALDÍA CORRESPONDENTES Ó MES DE
MAIO DE 2007.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das
axudas de custo da Alcaldía, correspondentes ó mes de maio de 2007, por importe de
740,46€.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2007
DE RILO MAQUINARIA S.L. PARA ARIAZNE CORTIÑAS MIGUEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballador e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2007, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e coa traballadora que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Rilo Maquinaria S.L.
Ariazne Cortiñas Miguez
Parque Empresarial de Camba
Avda. Diputación, 12 2º A (27870 Xove)
27877 Xuances Xove
2º) Autorizar a contratación da traballadora adxudicada, sinalando que a data do
contrato non pode ser anterior á da concesión de axuda.
3º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio do 2008 a
partir del 31 de decembro de 2007.
4º) Recórdase ó solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no
Anexo A “ Plan de Emprego Municipal – Contratación” das Bases Reguladoras que
establece no seu punto oitavo que “ Para o libramento da axuda correspondente a
empresa aportará copia das transferencias bancarias das nóminas, así como os TC1 e
TC2 de todos os meses dos que solicita cobro. O prazo para solicitar libramentos remata
o 15 de marzo do ano seguinte ao de referencia, salvo no caso recollido na disposición
adicional”.
5º) Á maior brevidade deberá presentarse neste Concello copia do contrato que se
formalice, para a súa constancia no expediente.
6º) A notificación ó empresario e a traballadora, os efectos oportunos.
D.2) PETICIÓN DE RATEO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA FORMULADO POR Dª MARIA ISABEL
FERNANDEZ PALEO, DERIVADO DE BAIXA DEFINITIVA DE VEHÍCULO.
Vista solicitude de rateo de cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do
exercicio de 2007, formulada por Dª Maria Isabel Fernández Paleo, con D.N.I. nº
76.556.989-V con domicilio en Avda. Diputación, 25 4º D (Xove), por baixa con data
de 20-3-2007 do vehículo Peugeot 306 con matricula 5326BCB, según acredita con
documentación da Xefatura de Tráfico.
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Visto informe de Secretaría relativo ó disposto na alínea terceira do art. 97 da Lei
39/1988 de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais. Por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) O rateo da cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do exercicio de
2007 correspondente os 3 trimestres do ano 2007, estimando procedente a devolución
destes trimestres ó interesado.
2º) O libramento da cantidade de 53,96€ ó solicitante polos conceptos anteditos.
D.3) PETICIÓN DE RATEO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA FORMULADO POR D. AMADOR VIVERO POLO,
DERIVADO DE BAIXA DEFINITIVA DE VEHÍCULO.
Vista solicitude de rateo de cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do
exercicio de 2007, formulada por D. Amador Vivero Polo, con D.N.I. nº 33.835.386-V
con domicilio en Agramonte A, 13 (Xove), por baixa con data de 1-2-2007 do vehículo
Talbot 1590 LS con matricula LU-2959-E, según acredita con documentación da
Xefatura de Tráfico.
Visto informe de Secretaría relativo ó disposto na alínea terceira do art. 97 da Lei
39/1988 de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais. Por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) O rateo da cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do exercicio de
2007 correspondente ós 3 trimestres do ano 2007 estimando procedente a devolución
destes trimestres ó interesado.
2º) O libramento da cantidade de 25,56€ ó solicitante polos conceptos anteditos.
D.4) PETICIÓN DE RATEO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA FORMULADO POR D. JAVIER MARTINEZ
PERNAS, DERIVADO DE BAIXA DEFINITIVA DE VEHÍCULO.
Vista solicitude de rateo de cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do
exercicio de 2007, formulada por D. Javier Martinez Pernas, con D.N.I. nº 34.880.432
con domicilio en C/Nuestra Señora del Carmen, 5 (27870 Xove) por baixa con data de
20-3-2007 do vehículo Volkswagen Golf con matricula LU-6999-O, según acredita con
documentación da Xefatura de Tráfico.
Visto informe de Secretaría relativo ó disposto na alínea terceira do art. 97 da Lei
39/1988 de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais. Por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) O rateo da cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do exercicio de
2007, correspondente ós 3 trimestre do ano 2007estimando procedente a devolución
destes trimestres ó interesado.
2º) O libramento da cantidade de 53,96€ ó solicitante polos conceptos anteditos.
D.5) PETICIÓN DE DEVOLUCION DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA FORMULADO POR D. MIGUEL ANGEL GOMEZ
TRIGO DERIVADO DE BAIXA POR MINUSVALÍA.
Vista solicitude de devolución da cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica do exercicio de 2007, formulada por D. Miguel Angel Gómez Trigo, con
D.N.I. nº 34.636.603 con domicilio en Canaledo, 4 (27879Rigueira) motivada pola
exención por minusvalía según acordo da Xunta de Goberno Local de data 10 de maio
de 2007.
Visto o comprobante da xustificación do pago do devandito imposto, según fotocopia
que se adxunta.
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Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) A devolución da cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do
exercicio de 2007, estimando procedente a devolución do importe ó interesado.
2º) O libramento da cantidade de 34,08€ ó solicitante polos conceptos anteditos.
D.6) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2007 DE SUBVENCIÓN A INDEBAR, S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2007 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2006 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Alfonso González
Méndez
DNI:34638919E
INDEBAR, SL
CIF:B15466584

Alto de Lago, S/N Ivan Fra Fra
27878 Lago
DNI: 34880205S
Miguel Angel García
Sánchez
DNI:34635992Q

Urb. Palmeiro, 39 3º B.
27879 Rigueira
Camiño Agramonte C,
13. 27870 Xove
San Cristovo, 22.
27877 Portocelo

2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2008 a
partir del 31 de decembro de 2007
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.7) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2007 DE SUBVENCIÓN A LUTRASA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2007 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2006 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
LUTRASA
Avda. Diputación,
Polígono Sigalsa,18 Carlos González Casas
CIF: A27018324
25 – 2ºD
27370 Rábade
DNI:33995647Z
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2008 a
partir del 31 de decembro de 2007
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
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persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.8) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2007 DE SUBVENCIÓN A ANSELMO GOAS LADRA
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2007 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2006 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Anselmo Goas Ladra C/ Navia Castrillón, 2 Mª. Isabel Pernas Fra Vilacha, 21
CIF: 33671820G
27850 Viveiro
DNI:34636336S
27877Portocelo
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2008 a
partir del 31 de decembro de 2007
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.9) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2007 DE SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS REY
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2007 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2006 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Establecimientos
Isabel Dosinda Rey Pardiño
Avda. Diputación,88
Rey
DNI:76564105A
CIF: B27275734 27870 Xove

Avda. Diputación, 25
– 1ºC
27870 Xove

Jose Luis Pico Rey
DNI: 34638656-N

Avda. Diputación, 25
– 1ºC
27870 Xove

Eduardo Rodríguez Basanta
DNI:33857057-E

Avda. Diputación, 78
-1º
27870 Xove

Unai Donoso Redondo
DNI:34880720R

Urb. Palmeiro, 53 –
2ºA
27879 Rigueira
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Mª. Angeles Castro
Gonzalez
DNI:77591978Y

Camiño Real, 36 – 3ºD
27870 Xove

2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2008 a
partir del 31 de decembro de 2007
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.10) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2007 DE SUBVENCIÓN A FRANCISCO EMILIO BALSEIRO ALVAREZ
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2007 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2006 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Francisco Emilio C/ Melitón Cortiñas, Santiago Javier Rivas
Fontao, 63
Balseiro Alvarez
12 – 1º
Rego
27877 Xuances
CIF: 76563475V 27837 Viveiro
DNI:77597193T
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2008 a
partir del 31 de decembro de 2007
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.11) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2007
DE SUBVENCIÓN A D. ALADINO FERNÁNDEZ FRA, COMO AUTÓNOMO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D.
Aladino Fernández Fra, con D.N.I. nº: 33997618F, con domicilio en C/ Agramonte, 7
(27870 Xove) para a súa inclusión como autónomo no Plan de Emprego do ano 2007,
por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2007, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario autónomo os cales datos se
relacionan de seguido:
Nome
Enderezo
Actividade
Aladino Fernández Fra
C/ Agramonte, 7
Centro de Fisioterapia
DNI: 33997618F
27870 Xove
2º) A subvención que se concede estase a rexer polas bases aprobadas por este Concello,
en sesión de 11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio do 2008 a
partir do 31 de decembro de 2007.
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3º) Recórdase á solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no
Anexo B “ Plan de Emprego Municipal – Autoemprego” das Bases Reguladoras que
establece no seu punto oitavo que “despois da notificación do acordo de concesión de
axuda, a persoa autónoma, presentará no Concello unha copia da alta na Seguridade
Social que non poderá ser máis de dous meses posterior á data de solicitude desta
subvención”.
Así mesmo, “os abonos das axudas efectuaranse con carácter xeral, transcorridos seis
meses dende a data de alta. Para o libramento da axuda correspondente a persoa
interesada aportará copia dos recibos de pago das cotas mensuais da Seguridade Social
de todos os meses dos que solicita cobro. O período mínimo de alta na Seguridade
Social será de seis meses”
4º) A notificación ó interesado, para os efectos oportunos.
D.12) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA D.
FRANCISCO GONZÁLEZ CHICA (ANO 2007).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2007 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2006 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Francisco González Chica
Pena, 9
Hostelería, Carniceria
DNI: 41664340S
27877 Xuances
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.13) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA D.
BERTO BARRIUSO CAO (ANO 2007).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2007 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2006 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Berto Barriuso Cao
R/ Tomás Mariño Pardo,8
Centro óptico
DNI:32671705K
27870 Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.14) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA D. JUAN
CARLOS CALVO COBELO (ANO 2007).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2007 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2006 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Juan Carlos Calvo Cobelo
R/ Tomás Mariño Pardo,8
Centro óptico
DNI: 77594520H
27870 Xove
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2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.15) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA D.
MIGUEL ANGEL MIGUEZ DOCAMPO (ANO 2007).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2007 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2006 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Miguel Angel Míguez
Carretera da Rigueira, 5
Hostelería
Docampo
27870 Xove
DNI: 77594081Q
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.16) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A EMPRESARIOS AUTÓNOMOS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2007, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Jose Iravedra Cabanas
Albanelería
Xaneiro 2007 (cobra
DNI: 76536896A
dende o 14/01/07 por
50,87€
estar bonificado ata esa
data)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.17) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A EMPRESARIOS AUTÓNOMOS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Miguel Angel Miguez
Docampo
Hostelería
Octubre 06 – Marzo 07
601,00€
DNI: 77594081Q
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.18) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Panadería San
Cibrao, SL
CIF: B27015643
Lieiro, 44. San
Ciprian. Cervo

Mª Del Mar Serantes Meitin
DNI:33847099-T
Marzo(3días)+ Abril
Acceso Apeadero, 20 -3ºB
–Decembro2006
(27870 Xove)

683,79€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.19) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación
subvencionada

Francisco Emilio
Balseiro Alvarez
CIF: 76563475V
C/ Melitón Cortiñas,
12 – 1º
27837 Viveiro

Santiago Javier Rivas Rego
DNI:77597193T
Fontao, 63
27877 Xuances

Períodos

Contía

Xaneiro –
Novembro (22días) 538,44€
2006

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.20) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación
subvencionada

Períodos

Contía
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Establecimientos Rey
CIF: B27275734
Avda. Diputación, 88
27870 Xove

Eduardo Rodríguez Basanta
DNI:33857057-E
Avda. Diputación, 78 -1º
27870 Xove
Isabel Dosinda Rey Pardiño
DNI:76564105A
Avda. Diputación, 25 – 1ºC
27870 Xove
Jose Luis Pico Rey
DNI: 34638656-N

Avda. Diputación, 25 – 1ºC
27870 Xove
Juan Antonio Silva
Martinez
DNI: 77593468R
Avda. Diputación, 12 – 3ºE
27870 Xove

Xaneiro-Decembro
2006
Xaneiro-Decembro
2006
Xaneiro-Decembro
2006

3.323,22€

Xaneiro- Xullo
2006

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.21) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
O baúl do viaxeiro
Beatriz Fernández Míguez
Xaneiro-Setembro
CIF: E27268234
DNI:33997013T
Novembro(14días) 948,29€
Arcadio Pardiñas, 54
Cortellos, 4
2006
baixo
Rigueira
27880 Burela
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.22) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación
subvencionada

Períodos

Contía
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Anselmo Goas Ladra
CIF: 33671820G
C/ Navia Castrillón, 2
27850 Viveiro

Mª. Isabel Pernas Fra
DNI:34636336S
Vilacha, 21
27877Portocelo

Xaneiro2006Xaneiro2007

902,00€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.23) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do perceptor
Pastelería
Fontenova,SL
CIF B27208347
C/Melitón Cortiñas,
9. Viveiro

Contratación
subvencionada
Mª Carmen Fernández
Sánchez
DNI: 76564059A
San Vicente, 10
Rigueira

Períodos

Contía

Xaneiro-Abril
Maio(21días)
2006

351,20€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.24) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Peluquería Nova
Beatriz Garcia Verez
Xaneiro-Novembro
Imaxe
DNI: 34633419L
Decembro(18días) 870,43€
CIF: 33993853Z
Urb. Palmeiro, 46 – 1ºB
2006
Avda. Diputación, 55
27879 Rigueira
baixo. 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.25) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
LUTRASA
Carlos González Casas
CIF: A27018324
DNI:33995647Z
Xaneiro-Decembro
902,00€
Polígono Sigalsa,18
Avda. Diputación, 25 – 2ºD
2006
27370 Rábade
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.26) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Fontanería Otero y
Jesús Jose Duarte Míguez
López
DNI:33997270G
Xaneiro-Xuño
451,00€
CIF: B27228378
Urb. Palmeiro, 55 – 1ºA
2006
Lamaboa, 15
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.27) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Esperanza Silva
Ana María Mariño Franco
Xaneiro-Xuño
Calvo
DNI: 33998128B
Xullo(16días)
326,40€
CIF: 33274458J
Cortellos, 3
2006
Avda. Diputación, 84
27879 Rigueira
-1º. 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.28) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
BURELARTE, S.L
Lucía Bermúdez López
Xaneiro-Xullo
CIF: B27160209
DNI: 77596638C
Polig. Industrial de
Agosto(29días)
794,86€
Camiño Agramonte, 2 1º.
2006
Cuiña. 27890 San
27870 Xove
Ciprian
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 AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Isidro Albo Ocampo
DNI:77596889H
Avda. Diputación, 30 – 4ºB
CORYMA, S.A
27870 Xove
CIF: A27040096
Jose Ramón Vázquez Meitin Xaneiro-Decembro
Polig. Empresarial de
1.204,00€
2006
Casas
Xove Parc. 49-50
DNI:33999635T
27877 Xuances
Cruceiro, 34
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.30) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
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Indebar, S.L
CIF:B15466584
Alto de Lago, S/N
27878 Lago

Alfonso González Mendez
DNI:34638919E
Urb. Palmeiro, 39 – 3ºB
27879 Rigueira
Miguel Angel García
Sánchez
DNI:34635992Q
San Cristovo, 22
27877 Portocelo
Ivan Fra Fra
DNI:34880205S
C/ Agramonte-C, 13
27870 Xove

Xaneiro-Abril
2006

581,03€

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 AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2006, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Ana Isabel Rodríguez Vale
Básico de Monet, SL
DNI:33998186T
CIF:B27325216
Octubre05902,00€
Ceranzos, 11
San Pedro, 13- Entlo
Octubre06
27877 Xuances
27001 Lugo
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)SOLICITUDE DA EMPRESA INSUIÑA, S.L DE LIBRAMENTO DE
AXUDA DENTRO DO PLAN DE EMPREGO.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de Insuiña, S.L, con domicilio en Praia de Lago,
S/N (27878 Lago), no que se solicita o libramento da subvención correspondente do
Plan de Emprego Municipal 2006, relativa os traballadores contratados D. Aurelio
Antonio Silva Dias, D. Demetrio Louzao Rego e D. Francisco Balseiro Fernández.
Visto informe da Axente de Desenvolvemento Local no que sinala que incúmprese a
base nºA.8 no que sinala “ O prazo para solicitar libramentos remata o 15 de marzo do
ano seguinte ao de referencia....... Polo que non procede o libramento de axuda
correspondente a 2006 por presentarse fora de prazo”.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a solicitude formulada, de acordo cas bases Reguladoras do Plan de
Emprego para o ano 2007.
2º) Notificar a Insuiña, S.L, con domicilio en Praia de Lago, S/N (27878 Lago) do
presente acordo.
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D.33)SOLICITUDE DA EMPRESA ELECTROMECÁNICOS VIVEIRO, S.A DE
LIBRAMENTO DE AXUDA DENTRO DO PLAN DE EMPREGO.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de Electromecánicos Viveiro, S.A, con domicilio
en Guistilán – Landrove (27837 Viveiro), no que se solicita o libramento da subvención
correspondente do Plan de Emprego Municipal 2006, relativa os traballadores
contratados D. Alejandro Balseiro Miguez, D. Benigno Montero Lage, D. Jacobo Díaz
Canoura, D. Rafael Albo Ocampo e Dª. Susana Cristina Gonzalves Correia
Visto informe da Axente de Desenvolvemento Local no que sinala que incúmprese a
base nºA.8 no que sinala “ O prazo para solicitar libramentos remata o 15 de marzo do
ano seguinte ao de referencia....... Polo que non procede o libramento de axuda
correspondente a 2006 por presentarse fora de prazo”.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a solicitude formulada, de acordo cas bases Reguladoras do Plan de
Emprego para o ano 2007.
2º) Notificar a Electromecánicos Viveiro, S.A, con domicilio en Guistilán – Landrove
(27837 Viveiro) do presente acordo.
D.34)SOLICITUDE DA EMPRESA PASTELERÍA FONTENOVA, S.L DE
PRORROGA PARA O ANO 2007 DENTRO DO PLAN DE EMPREGO.
Dáse conta da solicitude da Pastelería Fontenova, S.L., con domicilio en C/ Melitón
Cortiñas, 9 ( 27837 Viveiro), no que se solicita á prorroga para o ano 2007 ó abeiro do
Plan de Emprego Municipal, relativa á traballadora contratada Dª. Mª. Carmen
Fernández Sánchez;
Visto informe da Axente de Desenvolvemento Local no que sinala que segundo as bases
reguladoras do Plan de Emprego 2006 incúmprese a base quinta do Anexo A do PEM
que establece “ as contratacións que estean acollidas a algún tipo de bonificación das
cotas da Seguridade Social non poderán recibir a subvención do PEM, que quedará
aprazada ata o remate do período bonificado”.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a solicitude formulada, de acordo cas bases Reguladoras do Plan de
Emprego para o ano 2007.
2º) Notificar a Pastelería Fontenova, S.L, con domicilio en C/ Melitón Cortiñas, 9
(27837 Viveiro) do presente acordo.
D.35)SOLICITUDE DE Dª. SOFIA DUARTE FERNÁNDEZ DE LIBRAMENTO
DE AXUDA DENTRO DO PLAN DE EMPREGO.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de Dª. Sofia Duarte Fernández, con domicilio en
San Vicente, 10 (27879 Rigueira), no que se solicita o libramento da subvención
correspondente do Plan de Emprego Municipal 2006 Autónomos.
Visto informe da Axente de Desenvolvemento Local no que sinala que incúmprese a
base cuarta do Anexo B do PEM no que se establece “ as persoas que estean acollidas a
algún tipo de bonificación das cotas da Seguridade Social non poderán recibir a
subvención do PEM, que quedará aprazada ata o remate do período bonificado”.
Polo que non procede o libramento para esta traballadora autónoma, pero si poderá
solicitar libramentos unha vez rematado o período bonificado, é dicir, a partires do 11
de setembro de 2008.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a solicitude formulada, de acordo cas bases Reguladoras do Plan de
Emprego para o ano 2007.
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2º) Notificar a Dª. Sofia Duarte Fernández, con domicilio en San Vicente, 10 (27879
Rigueira) do presente acordo.
D.36)
AXUDA PARA VIAXE DE TERCEIRA IDADE A D. JOSE LÓPEZ
RIVERA E DONA.
Vista solicitude de axuda para viaxe de terceira idade, formulada por D. Jose López
Rivera, con D.N.I. nº: 76520330- C e con domicilio en Ceranzos, 13 (27877 Xuances) ,
para axuda de viaxe de terceira idade, acompañando certificación correspondente á súa
estancia e a da súa dona, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión e
libramento dunha axuda por importe de 120,00€ debendo atoparse os perceptores da
axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta entidade.
D.37) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TURISMO SOCIAL A D. DOSITEO
GARCIA MASEDA.
Vista solicitude formulada por D. Dositeo García Maseda con D.N.I. nº:32558199-C,
con domicilio en Urb. Palmeiro, 69 – 4ºA (27879 Rigueira) para axuda de viaxe de
turismo social, acompañando certificación correspondente á súa estancia, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión e libramento dunha axuda por
importe de 60,00€ debendo atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas
fiscais con esta entidade.
os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta entidade.
D.38) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TERMALISMO SOCIAL A D. LUIS
LÓPEZ ABAD E DONA.
Vista solicitude formulada por D. Luís López Abad con D.N.I. nº: 11223775-M, con
domicilio en Agramonte, 4 (27870 Xove) para axuda de viaxe de terceira idade,
acompañando certificación correspondente á súa estancia e a da súa dona, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión e libramento dunha axuda por
importe de 120,00€ debendo atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas
obrigas fiscais con esta entidade.
D.39) AXUDA PARA VIAXE DE TERCEIRA IDADE A D. JOSE A. PERNAS
INSUA E DONA.
Vista solicitude de axuda para viaxe de terceira idade, formulada por D. Jose A. Pernas
Insua, con D.N.I. nº: 33705580-T e con domicilio en Villalpol, 17 (27877 Portocelo),
para axuda de viaxe de terceira idade, acompañando certificación correspondente á súa
estancia e a da súa dona, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión e
libramento dunha axuda por importe de 120,00€ debendo atoparse os perceptores da
axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta entidade.
D.40) AXUDA PARA VIAXE DE TERCEIRA IDADE A D. JOSE MARIA
VAZQUEZ CANOURA E DONA.
Vista solicitude de axuda para viaxe de terceira idade, formulada por D. Jose María
Vázquez Canoura, con D.N.I. nº: 33705728-X e con domicilio en Cancelas, 2 (27879
Monte), para axuda de viaxe de terceira idade, acompañando certificación
correspondente á súa estancia e a da súa dona, por unanimidade en votación ordinaria
acórdase a concesión e libramento dunha axuda por importe de 120,00€ debendo
atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta entidade.
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D.41) AXUDA PARA VIAXE DE TERCEIRA IDADE A Dª. Mª. PILAR REAL
DE ASUA LÓPEZ E ESPOSO.
Vista solicitude de axuda para viaxe de terceira idade, formulada por Dª. Mª. Pilar Real
de Asua López , con D.N.I. nº: 33759338-F e con domicilio en Acceso Grupo Escolar, 2
– 4º Izq (27870 Xove) , para axuda de viaxe de terceira idade, acompañando
certificación correspondente á súa estancia e do seu esposo, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase a concesión e libramento dunha axuda por importe de
120,00€ debendo atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas fiscais
con esta entidade.
D.42) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR D. CELSO MIGUEZ LAMELAS.
Vista solicitude formulada por D. Celso Míguez Lamelas, con D.N.I. nº:33704824-A,
con domicilio en Vilacha, 36 (27877 Portocelo), na que pide a súa inclusión no Servizo
de Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de
enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
favorablemente a concesión do servizo durante 6 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de D. Celso Míguez Lamelas
como beneficiario do mesmo, durante 6 horas semanais; debendo aboar o importe de
3,57€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 1 ano.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.43) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª. NELIDA FERNÁNDEZ QUELLE.
Vista solicitude formulada por Dª. Nelida Fernández Quelle, con D.N.I. nº: 33740310T, con domicilio en Pumariño, 1 (27870 Xove), na que pide a súa inclusión no Servizo
de Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de
enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
favorablemente a concesión do servizo durante 6 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª. Nelida Fernández Quelle
como beneficiaria do mesmo, durante 6 horas semanais; debendo aboar o importe de 0€,
según o baremo existente. Duración do servizo: 1 ano.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.44) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª. Mª. CONCEPCIÓN DIAZ DIAZ.
Vista solicitude formulada por Dª. María Concepción Díaz Díaz, con D.N.I. nº:
33991824-D, con domicilio en Regosanguento, 4 (27879 Rigueira), na que pide a súa
inclusión no Servizo de Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe
social a situación de enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar,
informándose favorablemente a concesión do servizo durante 4 horas semanais; trala
deliberación, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª. Concepción Díaz Díaz
como beneficiaria do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de
3,57€, según o baremo existente. Duración do servizo: 2 meses.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.45) SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE Dª. ANISIA LOPEZ MIGUEZ
Vista solicitude formulada por Dª. Anisia López Míguez, con domicilio en Cornide, 1
(27879 Rigueira) na que solicita a ampliación de 2 horas do Servizo Municipal de
Axuda no Fogar que pasará a ser de 6.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aumentar o número de horas da solicitante para que pasen a ser 6 horas semanais.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.46) SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE D. BENIGNO MARIÑO SANCHEZ.
Vista solicitude formulada por D. Benigno Mariño Sánchez, con domicilio en Pazo, 9
(27879 Rigueira) na que solicita a ampliación de 2 horas do Servizo Municipal de
Axuda no Fogar que pasará a ser de 8 horas semanais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aumentar o número de horas da solicitante para que pasen a ser 8 horas semanais.
2º) A notificación ó interesado, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as doce horas, polo Sr. Alcalde-Presidente, remátase
a sesión, expendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario, certifico.
Vº e PR
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

Asdo: Jesús López González

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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