ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 9 DE XULLO DE 2007.
Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Vocais:
D. José Manuel González Alvarez
Dª Ana Maria Abad López
Dª Mª Dolores Meitin Guerreiro
Secretario:
D. Luís María Fernández del Olmo
Interventora:
Dª Elena Santos Rey

Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo
as dezaseis horas e trinta minutos, do día nove de
xullo de dous mil sete, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa, coa
asistencia dos Sres. concelleiros á marxe
relacionados, do Secretario, D. Luís María
Fernández del Olmo e da Interventora Dª Elena
Santos Rey, procedeuse a celebrar a sesión
extraordinaria correspondente a este día, previa
convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse
aberta a sesión.

A) CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
Por Secretaría dáse lectura ós acordos adoptados polo Pleno Corporativo, na súa sesión de
data 22 de xuño de 2007, que a seguir se transcriben literalmente:
“6º) CREACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL. DAR CONTA.
Por Secretaría, dáse conta da proposta da Alcaldía que se transcribe literalmente:
“PROPOSTA DE CREACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
Pola Alcaldía-Presidencia do Concello á vista do disposto no Art. 20 apdo. b da Lei 7/85
Reguladora das Bases de Réxime Local de 2 de abril, no que se establece que a Xunta de
Goberno Local existirá nos municipios con poboación de dereito inferior a 5.000 Habitantes,
cando así o dispoña o seu regulamento orgánico ou o aprobe o Pleno do Concello, proponse
ó Pleno Municipal:
A creación da Xunta de Goberno Local do Concello de Xove.”
Enterado, o Concello Pleno, cos votos favorables dos Sres. D. José Demetrio Salgueiro
Rapa, D. José M. Balseiro Canoura, Dª. Ana Maria Abad López, D. José Manuel González
Álvarez, e Dª Mª Dolores Meitin Guerreiro, e coa abstención dos Sres. D. Modesto Ben
Fernández, D. Jaime Pernas Rodríguez, D. Secundino Vázquez Fra, D. Javier Fernández
Basanta, D. Jesús Casabella Lage, e D. Xosé Durán Cao, acorda, aproba-la proposta da
Alcaldía anteriormente transcrita.
7º) RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA EN MATERIA DE NOMEAMENTO DE
TENENTES DE ALCALDÍA, INTEGRANTES DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
DAR CONTA.
Por Secretaría, dáse conta da proposta da Alcaldía que se transcribe literalmente:
“RESOLUCIÓN DE DESIGNACION POLA ALCALDIA DE TENENTES DE ALCALDE
E MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
Pola Alcaldía-Presidencia, de conformidade co art. 52 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 28 de novembro de 1986,
designánse Tenentes de Alcalde e membros da Xunta de Goberno Local, presidida polo Sr.
Alcalde, ós Sres. Concelleiros que seguidamente se relacionan:
D. José Manuel González Alvarez, 1º Tenente de Alcalde.
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D. Ana Maria Abad López, 2º Tenente de Alcalde.
Dª Maria Dolores Meitin Guerreiro, 3º Tenente de Alcalde.”
O Concello Pleno dáse por enterado.
8º) DELEGACIÓNS DE ATRIBUCIÓNS DE ALCALDÍA NA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL. DAR CONTA.
Por Secretaría, dáse conta da proposta da Alcaldía que se transcribe literalmente:
“DELEGACION DE ATRIBUCIONS DA ALCALDIA NA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL.
Pola Alcaldía-Presidencia, de conformidade co disposto no Art. 43.2. do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 28 de novembro
de 1986, e coa excepción das atribucións a que se refiren os art. 21.3 e 71 da Lei 7/85
Reguladora das Bases de Réxime Local de 2 de abril, procédese a efectua-la delegación que
se formalizará mediante decreto do mesmo día de celebración do pleno municipal; deléganse
na Xunta de Goberno Local as atribucións seguintes:
A) As dos apartados K) L) LL) e M), así como o de disposición de gastos do apartado F),
todos eles do Art. 21.1 da Lei 7/85 Reguladora das Bases de Réxime Local de 2 de abril .
As sinaladas no art. 24. apartados c) y e) do Real Decreto Lexislativo 781/1986 do Texto
Refundido de Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local.
Con carácter xenérico as restantes competencias delegables da Alcaldía.
A Delegación de atribucións referida efectúase reservándose a Alcaldía a posibilidade
expresa de avocación de calquera das atribucións delegadas por razóns de urxencia, dando
conta neste caso á Xunta de Goberno Local, sen prexuízo no seu caso da publicación que
proceda.
En calquera caso, quedan fora da presente delegación, aquelas competencias da Alcaldía
expresamente reflectidas nas bases de execución do presuposto municipal.
Sen prexuízo de todo isto, os acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local, en relación
coas materias delegadas terán o mesmo valor que as resolucións ditadas pola Alcaldía, en
exercicio das atribucións que non delegara.”
O Concello Pleno dáse por enterado.”
Os Sres. Tenentes de Alcalde asistentes á presente sesión, así como o Sr. Alcalde que a
preside, declaran constituída a Xunta de Goberno Local do Concello de Xove, coa
composición e atribucións reflectidas nos acordos plenarios anteriormente transcritos.
Igualmente acordan:
1.- A fixación da periodicidade bimestral das sesións ordinarias da Xunta de Goberno
Local, celebrándose os segundos luns dos meses de xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e
novembro, ás 17 horas da tarde.
2.- Establece-la posibilidade de demora ou anticipo nunha semana da data de celebración das
sesións ordinarias, se por causas debidamente xustificadas derivadas da ausencia da
Alcaldía, da natureza dos asuntos a tratar, ou da coincidencia das datas con días festivos así
resulte conveniente.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA.
B.1) SOLICITUDE DE D. JOSE RAMON GÓMEZ ESTÉVEZ RELATIVO A
ACONDICIONAMENTO INTERIOR NA VIVENDA SITA EN ANCIL, 7 – LAGO.
Vista solicitude formulada por D. Jose Ramón Gómez Estévez con D.N.I nº: 76715523 - N
con domicilio en Ancil, 7 (27878 Lago), para realización de obras de acondicionamento
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interior ( traballos interiores, tabiquería e solos) na vivenda da súa propiedade sita en Ancil,
7 – Lago.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a vista do plano de
emprazamento achegado, subscrito polo interesado, o remozamento interior que se pretende
sitúase dentro da area delimitada como solo non urbanizable de núcleo rural de Ancil, de
acordo coas Normas Subsidiarias de Xove en vigor. Núcleo rural – Artigo 24 da Lei 9/2002
de 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia
modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro; por unanimidade en votación ordinaria,
acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Tendo en 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,
non poderán afectar a elementos estruturais nin suporán aumento do volume.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía, pola retirada de
escombros.
- Previo o inicio das obras recadarase a presenza 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
traballo 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.
B.2) SOLICITUDE DE D. CONSTANTINO VAL PEREZ, RELATIVO A CAMBIO
DE VENTÁS EN CARBALLO, 2 MORÁS.
Vista solicitude formulada por D. Constantino Val Pérez con D.N.I nº: 76.557.095-P con
domicilio en Carballo, 2 (27878 Morás), para realización de obras de cambio de ventás na
sua vivenda sita en Carballo, 2 - Morás.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que á vista do plano de
localización achegada, subscrito polo interesado, a edificación as ventás da cal se pretenden
substituír, sitúase dentro do area delimitada como Chan de Núcleo Rural de Carballo, de
acordo coas Normas Subsidiarias de Xove, en vigor; por unanimidade en votación ordinaria,
acórdase:
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1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Habida conta que non se achega proxecto descritivo das obras que se pretenden, as
mesmas tendran consideración de obra menor e polo seu condición de obras de
reparación, e non poderán afectar a elementos estruturais, nin supondran aumento de
volume.
- Durante a execución dos traballos, tomásense por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, pola retirada de
entullos que puidesen producirse.
- 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 1.600,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 32,00€.
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.3)SOLICITUDE DE Dª MARIA ROSA GUERREIRO RODRIGUEZ, RELATIVO
A REBAIXE DE ACERA PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN LAMABOAXOVE.
Vista solicitude formulada por Dª Maria Rosa Guerreiro Rodríguez con D.N.I nº:
76.557.128-H con domicilio en Lamaboa, 4 (27870 Xove), para realización de obras de
rebaixe de 5 metros de acera para unha entrada de vehículos á vivenda.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que informa favorablemente a
concesión do vado que se solicita, sempre e cando non afecte o acceso a terceiros. Articulo
6º da Ordenanza Reguladora da Taxa por entrada de vehículos; por unanimidade en votación
ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- O rebaixe e pintado de acera, efectuarase de acordo coas prescricións técnicas
municipais, non pudendo iniciarse os traballos, en tanto en canto non se replantee por
parte dos servizos técnicos deste Concello, dito vado.
- Taxa municipal: 3,30 €
- Pintado con rebaixe de acera:
Valoración Municipal: 30 €/m
Valoración total 30 x 5 metros=150€
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos.
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B.4) SOLICITUDE DE Dª CAMELIA HERMIDA FOLGUEIRA, RELATIVO A
RECUBIR DE HORMIGON UN GALPÓN XA EXISTENTE EN VILELARIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por Dª Camelia Hermida Folgueira, con D.N.I nº: 76.563.815-N
con domicilio en Vilela, 2 (27879 Rigueira-Xove), para realización de obras de
recubrimento con formigón dun galpón xa existente en Vilela, 2 Rigueira.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega subscrita polo interesado, a edificación o remozamento da cal
se solicita, atópase dentro do area delimitado polo núcleo rural de Vilela nº 2 Rigueira e
previsto como chan non urbanizable de núcleo rural de acordo coas normas subsidiarias e
complementarias de plan do concello de Xove.Articulo 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 polo seu condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin supondran
aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipologia da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no articulo 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, tomásense por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
- Previo ao inicio das obras solicitárase a presenza 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 de Protección do Medio Rural de Galicia.
- Infórmase favorablemente a licenza de revestimento exterior de galpón que se
solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 900€ salvo presentación de relación valorada e asinada
por técnico competente, importando a liquidación tributaria 18,00€.
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.5) SOLICITUDE DE Dª Mª ERUNDINA MARTINEZ FERNANDEZ, RELATIVO
A PINTADO EXTERIOR DE VIVENDA E COLOCACIÓN DE CANALÓN, EN
VENTOSELLE-RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por Dª Mª Erundina Martinez Fernández, con D.N.I nº:
33.763.862-T con domicilio en Ventoselle, 9 (27879 Rigueira), para realización de obras de
pintado exterior de la edificación e colocación de canalón en Ventoselle, 9 (Rigueira).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega subscrita polo interesado, a edificación o remozamento da cal
se solicita, atópase dentro do area delimitada polo núcleo rural de Ventoselle e previsto
como chan non urbanizable de núcleo rural de acordo coas normas subsidiarias e
complementarias de plan do concello de Xove. Articulo 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 polo seu condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin supondran
aumento de volume.
- Respectásese o primitivo deseño e tipologia da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no articulo 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, tomásense por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
- Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza 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 de protección do medio rural de Galicia.
- Infórmase favorablemente a licenza de pintura exterior e arranxo de canalón que se
solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 522,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,44€.
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 Dª ANTONIA SALGUEIRO EIJO, RELATIVO A OBRAS DE
CONSERVACIÓN EN ACERA SITA EN CARBALLO-MORÁS.
Vista solicitude formulada por Dª Antonia Salgueiro Eijo con D.N.I nº: 76.557.101-Z con
domicilio en Carballo, 8 (27878 Morás), para realización de obras de conservación de acera
de 10 metros de largo, situada a 1,50 metros da arista exterior da explanación en Caballo, 8
(Morás).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que á vista do plano de
localización achegada, subscrito polo interesado, a edificación o remozamento interior da cal
se pretende, sitúase dentro do area delimitada como Chan non Urbanizable de Núcleo Rural
de Morás, 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 tendran consideración de obra menor e polo seu condición de obras de
reparación, e non poderán afectar a elementos estruturais da edificación principal.
- Aplicárase o réxeme previsto para núcleos rurais.
- As condicións de edificación se atenderán ao especificado no Articulo 25, 27 e 29 da
Lei 15/2004 de modificación da Lei 9/2002.
- Tipologias e condicións urbanísticas ao amparo do meritado articulo 29.
- As obras a licenza das cales se solicitan situásense dentro do interior da parcela
propiedade do solicitante e fose da zona de dominio publico.
- Achégase o correspondente informe favorable da Deputación provincial de Lugo,
coas condicións correspondentes.
- Durante a execución dos traballos, tomásense por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, pola retirada de
entullos.
- Previo ao inicio das obras levantásese a correspondente acta de reformulo por parte
dos Servizos Técnicos Municipais e de acordo coas prescricións especificadas no
informe evacuado polos servizos de vías e obras da Deputación provincial.
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 1.392 € salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 27,84€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes, e 6 meses 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.7) SOLICITUDE DE D. RAMON CASTRO ABELENDA, RELATIVO A
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE HORMIGÓN RECHAPEADO DE PEDRA DE EN
VILLALPOL-PORTOCELO.
Vista solicitude formulada por D. Ramón Castro Abelenda, con D.N.I nº: 76.394.062-E con
domicilio en Villalpol, 39 (27879 Portocelo), para realización de obras de construción de
muro de formigón rechapeado de pedra, de 80 metros de largo e 2 metros de alto en
Vilalpol, 39 (Portocelo).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, subscrita polo interesado, as obras que se pretenden, sitúanse
dentro da área delimitada como chan non urbanizable de núcleo rural, de acordo coa vixente
normativa urbanística do concello de Xove. Núcleo Rural. Núcleo rural de Vilalpol, articulo
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:
- O peche que se pretende non poderá superar os 1,50metros.
- Construirase con muro de bloque de formigón branco ou pintado, ou cachotería
concertada.
- Este peche non poderá impactar negativamente no ámbito en que se sitúa.
- As obras que se solicitan, respectarán as aliñacións e sinalizacións correspondentes.
- A devandita licenza concédese sen prexuízo a terceiros.
- Achégase o correspondente informe favorable da Deputación Provincial de Lugo,
coas condicións correspondentes.
- Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras como vial, pola retirada de
entullos.
- Previo ao inicio das obras levantásese a correspondente acta de reformulo por parte
dos servizos Técnicos municipais e de acordo coas prescricións especificadas no
informe evacuado polos servizos de vías e obras da deputación provincial.
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 700,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 14,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes, 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.
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B.8) SOLICITUDE DE INMOBILIARIA SEIRAMAR S.L. RELATIVO A
PROXECTO BÁSICO DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN PORTOCELO. (FINCA
A).
Vista solicitude formulada por Inmobiliaria Seiramar S.L. con D.N.I nº: B27331354 con
domicilio en Avda. Cantarrana, 20 Bajo (27850 Covas Viveiro), para realización de obras de
construción de vivenda unifamiliar en Pereiro, S/N Portocelo. Polígono 35 parcela 315 finca
A.
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 Chan non Urbanizable de
Núcleo Rural. Articulo 103. -Capitulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove.
Núcleo Rural Articulo 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.
Pereiro-Portocelo.-Xove. Parcela nº 315-B do Polígono 35. -Terreo a segregada. Achégase
en proxecto plano catastral coa referencia correspondente así como a situación da parcela
dentro da cartografía catastral asinada polo arquitecto autor do proxecto básico. Se ben
catatastralmente o terreo referenciado aparece como unha soa parcela na documentación que
se achega aparecen claramente diferenciadas en dúas parcelas coa descrición de cada unha
destas e a delimitación da parcela na que se pretende edificar, e de acordo coa licenza de
segregación outorgada para estas na Comisión de Goberno de 10-05-2007. Así mesmo, en
proxecto, xustifícase, no apartado. da memoria urbanística. -Datos comparados, así como no
plano de localización nº01, 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
tipologia do ámbito.
- As condicións de edificación adaptásense ao previsto no Articulo 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 o seu adecuación ao ámbito en que se sitúa.
- Solo permítese 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-se).
- Co proxecto de ejecucion a deberá xustificar o cumprimento do código técnico no
referente aos apartados de: Cumprimento e xustificación do Db de seguridade de
utilización. (Db-o Seu). Cumprimento e xustificación do Db de enerxía. (Db-Hei).
- En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais coa construción de foxa
séptica, polo que previo á concesión da licenza de primeira utilización, a deberá
garantir o cumprimento do previsto no articulo 29.g da Lei 9/2002 modificada pola
Lei 15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os servizos básicos
da edificación.
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A foxa séptica prevista deberá gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes e con respecto dos 10,00
e 7,00metros os viais que bordean a parcela.
Ao tratarse dun proxecto básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, a deberá 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 ejecucion da obra,
director de obra, director de ejecucion e coordinador de seguridade.
O devandito 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 achegásese 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.
Así mesmo e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición entre
núcleo rural e de protección, a deberá 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.
Achegásese igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.
Os devanditos documentos achegásense conxuntamente co proxecto de ejecucion e
para os efectos de comprobación conxunta coa acta de reformulo.
Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das
obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor branca e
texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias municipais, e que
deberá cumprirse con todos os seus datos:Promotor das obras, construtor, 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 deberá solicitar a correspondente licenza de primeira utilización de acordo
co articulo 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, a deberá
levantar a correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións municipais e
no que a normativa se refire con independencia das aliñacións e distancias
dependente doutras administracións.
Os retranqueos a vial, axustaranse ao previsto no titulo v: normas de ordenación dos
sistemas, articulo 84 do Capitulo I. -sistema viario, das normas subsidiarias en vigor
do concello de Xove.
Estrada municipal. -(vial 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).
Viais interiores de núcleo:
Edificación consolidada: 4,00metros a eixe.
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Edificación non consolidada.(aislada) :7,00 metros a eixe.
Peche de parcela: 4,00 metros en ambos os dous casos.
Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo, a
deberán reflectir as areas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a devandita
cesión a ser espazo de dominio publico, 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 o seu 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 113.566,03€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 2.271,32€.
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.9) SOLICITUDE DE INMOBILIARIA SEIRAMAR S.L. RELATIVO A
PROXECTO BÁSICO DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN PEREIRO-PORTOCELO.
(FINCA B)
Vista solicitude formulada por Inmobiliaria Seiramar S.L. con D.N.I nº: B27331354 con
domicilio en Avda. Cantarrana, 20 Bajo (27850 Covas Viveiro), para realización de obras de
construción de vivenda unifamiliar en Pereiro, S/N Portocelo. Polígono 35 parcela 315 finca
B.
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 Chan non Urbanizable de
Núcleo Rural. Articulo 103. -capitulo III. -Normas Subsidiarias do Concello de Xove.
Núcleo Rural Articulo 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.
Pereiro-Portocelo.-Xove. Parcela nº 315-b do polígono 35. Achégase en proxecto plano
catastral coa referencia correspondente así como a situación da parcela dentro da cartografía
catastral asinada polo arquitecto autor do proxecto básico. Se ben catatastralmente o terreo
referenciado aparece como unha soa parcela na documentación que se achega aparecen
claramente diferenciadas en dúas parcelas coa descrición de cada unha destas e a
delimitación da parcela na que se pretende edificar, e de acordo coa licenza de segregación
outorgada para estas na Comisión de Goberno de 10-05-2007. Así mesmo, en proxecto,
xustifícase, no apartado. da memoria urbanística. -Datos comparados, así como no plano de
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localización nº01, 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
tipologia do ámbito.
- As condicións de edificación adaptásense ao previsto no articulo 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 o seu 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-se).
- Co proxecto de ejecucion deberá xustificar o cumprimento do código técnico no
referente aos apartados de:
- Cumprimento e xustificación do db de seguridade de utilización (db-o seu).
- Cumprimento e xustificación do db de enerxía. (db-hei).
- En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais coa construción de foxa
séptica, polo que previo á concesión da licenza de primeira utilización, a deberá
garantir o cumprimento do previsto no articulo 29.g da Lei 9/2002 modificada pola
Lei 15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os servizos básicos
da edificación.
- A foxa séptica prevista deberá gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes e con respecto dos 10,00
e 7,00metros a os viais que bordean a parcela.
- Ao tratarse dun proxecto básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, a deberá 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 ejecucion da obra,
director de obra, director de ejecucion e coordinador de seguridade.
- O devandito 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 achegásese 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.
- Así mesmo e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición entre
núcleo rural e de protección, a deberá 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.
- Achegásese igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.
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Os devanditos documentos achegásense conxuntamente co proxecto de ejecucion e
para os efectos de comprobación conxunta coa acta de reformulo.
- Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das
obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor branca e
texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias municipais, e que
deberá cumprirse con todos os seus datos: Promotor das obras, construtor, 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 deberá solicitar a correspondente licenza de primeira utilización de acordo
co articulo 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, a deberá
levantar a correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións municipais e
no que a normativa se refire con independencia das aliñacións e distancias
dependente doutras administracións.
- Os retranqueos a vial, axustásense ao previsto no titulo v: normas de ordenación dos
sistemas, articulo 84 do capitulo i. -sistema viario, das normas subsidiarias en vigor
do concello de Xove.
- Estrada municipal. -(vial entre núcleos):
- Liña de edificación….10 metros.
- Liña de cierre………5,00 metros do eje,(sempre que esta distancia sexa superior a
1,5 metros do bordo).
- Viais interiores de núcleo:
- Edificación consolidada…………………4,00metros a eixe.
- Edificación non consolidada.(aislada)……7,00 metros a eixe.
- Peche de parcela…………………………4,00 metros en ambos os dous casos.
- Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo, a
deberán reflectir as areas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a devandita
cesión a ser espazo de dominio publico, 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
ejecucion e o seu 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 113.566,03€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 2.271,32€.
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
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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) LICENZA MUNICIPAL DE APERTURA DE ACTIVIDADE INOCUA DE
OFICINA DE SEGUROS EN AVDA. DIPUTACIÓN, 30 BAIXO-XOVE.
Visto o expediente tramitado a instancia de Dª Teresa García San Isidro, veciña de Xove,
con domicilio en Avda. Diputación, 30 baixo (27870 Xove), en representación de
“MAPFRE SEGUROS”, no que solicita a regulamentaria licenza para abrir ó público un
establecemento que haberá de dedicarse a oficina de seguros, cuxo local atópase sito en
Avda. Diputación, 30 (Xove).
Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licenza que se pretende
obter. No uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, de
2 de abril de 1985 e Texto Refundido das Disposicións Legais en materia de Réxime Local
aprobado por R. D. Lexislativo 781/1986 de 18 de abril, en consonancia coa correspondente
Ordenanza fiscal, a Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria acorda conceder a
licenza que se solicita.
B.11) SOLICITUDE DE D. RAMON CASTRO ABELENDA RELATIVO A
PINTADO EXTERIOR DE VIVENDA SITA EN VILLALPOL.
Vista solicitude formulada por D. Ramón Castro Abelenda con D.N.I nº: 76.394.062-E con
domicilio en Villalpol, 39 (27877 Portocelo), para realización de obras de pintado exterior
de vivenda e colocación de zócalo de pedra en Villalpol, 39 Portocelo.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que á vista do plano de
localización achegada, subscrito polo interesado, as obras que se pretenden, sitúanse dentro
do area delimitada como Chan non Urbanizable de Núcleo Rural, de Vilalpol, 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:
- Respectásese o primitivo deseño e tipologia da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 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, tomásense por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
- As instalacións necesarias para a realización destes traballos, deberán estar
perfectamente valladas, na zona de arcen, coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
- As instalacións auxiliares e a propia obra, dispoñerá do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
- O ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo.
- Deberán satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica, durante o
tempo de permanencia das devanditas instalacións
- Habida conta que de acordo coa documentación que se achega as obras que se
pretenden, tendran consideración de obra menor e polo seu condición de obras de
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acondicionamento non podrezan afectar a elementos estruturais, nin supondran
aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipologia da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de remozamento, ao solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como 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 2.400€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 48,00€.
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.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO SOCIAL
DE MONTE DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO
SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Pérez Pedre con D.N.I. nº 33.857.175-W, con
domicilio en Penasagudas, 1 (27879 Monte) na que manifesta que transcorridos seis meses
de exercicio da actividade (22/10/2006 ó 21/04/2007), iniciada a partir del 21/10/2002,
produciuse unha perda ou déficit no mesmo segundo xustifica, polo que de conformidade
coas bases da contratación da explotación do servizo de café-bar no Centro Social
epigrafiado, solicita o libramento da subvención prevista ó efecto.
Pola Xunta de Goberno Local, previa deliberación, de conformidade co acordo de 28 de
decembro de 1999, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por
importe de 3.005,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.502,50€ correspondentes ó 50% do importe
máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de rentabilidade e
explotación do centro antedito e polo carácter social das actividades que se desempeñan no
local municipal referido.
2º) Procederase no seu caso, trala nova xustificación documental do desequilibrio
económico na concesión referida transcorrido outro período de seis meses ó libramento da
porcentaxe pendente de subvención.
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D.2) PETICIÓN DE DEVOLUCIÓN DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA FORMULADO POR D. JOSE MANUEL FRANCO
FERNÁNDEZ DERIVADO DE BAIXA DEFINITIVA DE VEHÍCULO.
Vista solicitude de devolución da cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
do exercicio de 2007, formulada por D. Jose Manuel Franco Fernández, con D.N.I. nº :
76563982-H, con domicilio en Tuimil, 11 (27877 Xuances), por baixa con data de
26/06/2006 do vehículo Ford Escord 1.6 con matrícula LU-5157-M, según acredita con
documentación da Xefatura de Tráfico.
Visto informe de Secretaría relativo ó disposto na liña terceira do art. 97 da Lei 39/1988 de
28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais.
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) A devolución
da cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
correspondente ós 4 trimestres do ano 2007, estimando procedente a devolución ó
interesado.
2º) O libramento da cantidade de 34,08€ ó solicitante polos conceptos anteditos.
D.3) SOLICITUDE DE D. JOSE MARIA TALADRID NAVARRO DE BAIXA NO
PADRÓN DE VEHÍCULOS EXENTOS POR MINUSVALÍA.
Vista a solicitude formulada por D. Jose María Taladrid Navarro, con D.N.I: 76544211- G,
con domicilio en Vilacha, 14 (27877 Portocelo), no que solicita a baixa no Padrón de
minusvalías do seu vehículo Mitsubishi matrícula LU-0438-V, motivado pola adquisición
doutro vehículo.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Aprobar a baixa do vehículo Mitsubishi matrícula LU-0438-V de D. Jose María Taladrid
Navarro como exento no Imposto Municipal de Vehículos.
2º) A notificación o interesado, para os efectos procedentes.
3º) A remisión do presente acordo ó Servicio Provincial de Recaudación, sito en C/Tuy, 5
27004 (Lugo).
D.4) ESCRITO DE D. JOSE MARIA TALADRID NAVARRO SOLICITANDO
EXENCION POR MINUSVALÍA DO IMPOSTO MUNICIPAL DE VEHICULOS.
Visto escrito de D. Jose María Taladrid Navarro con D.N.I nº: 76544211 - G, con domicilio
en Vilacha, 14 (27877 Portocelo) no que presenta certificado de minusvalía con grado 45%,
sendo titular dun vehículo Suzuki con matricula 6986-FRH; visto que a Lei 39/1988
Reguladora das Facendas Locais outorga a exención de pagar o Imposto Municipal de
Vehículos ás persoas que teñan un grado superior ó 33%; pola Xunta de Goberno Local, por
unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Autoriza-la exención do vehículo de marca Suzuki con matricula 6986-FRH de D. José
María Taladrid Navarro.
2º) A remisión do presente acordo ó Servicio Provincial de Recaudación, sito en C/Tuy, 5
(27004 Lugo), os efectos de que o devandito vehículo quede exento de pagar o importo
Municipal de Vehículos no presente ano 2007 e sucesivos.
3º) A remisión ó interesado, os efectos procedentes.
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D.5) SOLICITUDE DE Dª. MARIA ISABEL RODRIGUEZ MIGUEZ DE BAIXA NO
PADRÓN DE VEHÍCULOS EXENTOS POR MINUSVALÍA.
Vista a solicitude formulada por Dª. María Isabel Rodríguez Míguez, con D.N.I: 33994318 L, con domicilio en Veiga, 33 (27879 Rigueira), no que solicita a baixa no Padrón de
minusvalías do seu vehículo Nissan matrícula 0680-BDG, motivado pola adquisición doutro
vehículo.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Aprobar a baixa do vehículo Nissan matrícula 0680-BDG de Dª. María Isabel Rodríguez
Míguez como exenta no Imposto Municipal de Vehículos.
2º) A notificación á interesada, para os efectos procedentes.
3º) A remisión do presente acordo ó Servicio Provincial de Recaudación, sito en C/Tuy, 5
27004 (Lugo).
D.6) ESCRITO DE Dª. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ MÍGUEZ SOLICITANDO
EXENCION POR MINUSVALÍA DO IMPOSTO MUNICIPAL DE VEHICULOS.
Visto escrito de Dª. María Isabel Rodríguez Míguez con D.N.I nº: 33994318 - L, con
domicilio en Veiga, 33 (27879 Rigueira) no que presenta certificado de minusvalía con
grado 33%, sendo titular dun vehículo Opel Vectra con matricula 2865-FKY; visto que a Lei
39/1988 Reguladora das Facendas Locais outorga a exención de pagar o Imposto Municipal
de Vehículos ás persoas que teñan un grado superior ó 33%; pola Xunta de Goberno Local,
por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Autoriza-la exención do vehículo de marca Opel Vectra con matricula 2865-FKY de Dª.
María Isabel Rodríguez Míguez.
2º) A remisión do presente acordo ó Servicio Provincial de Recaudación, sito en C/Tuy, 5
(27004 Lugo), os efectos de que o devandito vehículo quede exento de pagar o importo
Municipal de Vehículos no presente ano 2007 e sucesivos.
3º) A remisión á interesada, os efectos procedentes.
D.7) ESCRITO DA ASOCIACIÓN EQUINA “A MEDELA”, SOLICITANDO
LIBRAMENTO DO PORCENTAXE PENDENTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
NA X.G.L. DE 10 DE MAIO DE 2007.
Vista solicitude formulada por D. Leandro Quelle Franco, en representación da Asociación
Equina “A Medela”, con domicilio a efectos de notificacións en O Cabo, 8 (27878 Sumoas),
de petición de libramento da porcentaxe pendente de percibir da subvención concedida por
importe de 2.405,00€ na Xunta de Goberno Local de 10 de maio 2007.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
3.664,90€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 722,00€.
D.8) SOLICITUDE DO “CIRCO ROMA” PARA A INSTALACIÓN DUN
ESPECTÁCULO DE CIRCO, OS DÍAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2007.
Dáse conta da solicitude presentada polo Circo Roma, con domicilio en C/ Cruz, 5 – 1º .
Edificio Las Américas (Torremolinos) no que solicita permiso para a instalación en Xove do
espectáculo de circo os días 28 e 29 de agosto de 2007; pola Xunta de Goberno Local, por
unanimidade en votación ordinaria acorda:
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1º) Autorizar a súa colocación no campo de entrenamento da U.D. Xove-Lago asumindo o
solicitante e a entidade referida a responsabilidade ante este Concello derivada desa
actividade e dos danos que eventualmente poidan producirse, debendo deixar o lugar de
asentamento no mesmo estado orixinal en que se atopaba antes de instalarse o espectáculo
de circo.
2º) Os organizadores deberán coordinar a realización da actividade co Servizo de Vixilancia
Municipal.
3º) En calquera caso, antes do inicio dos traballos de instalación da carpa, deberá presentarse
para a súa autenticación, orixinal da póliza de responsabilidade civil que dea cobertura a
calquera tipo de risco derivado, tanto das instalacións, como do desenvolvemento das
actividades.
4º) A notificación ó interesado do presente acordo, os efectos oportunos.
D.9) PETICIÓN DE RATEO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA FORMULADO POR D. JOSÉ SANCHEZ LABAYÉN, 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. José Sánchez Labayén, con D.N.I. nº 76.536.558-X con
domicilio en Camba, 12 (278797 Xuances) por baixa con data de 9-1-2007 do vehículo Opel
Kadett 1.7 con matricula LU9715-L, 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 a 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.10) ESCRITO DA ASOCIACIÓN DEPORTIVA FUTBOL SALA XOVE,
SOLICITANDO O LIBRAMENTO DO PORCENTAXE PENDENTE DA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA NA X.G.L. DE DATA 10-5-2007.
Vista solicitude de D. Daniel López Pena, en representación da Asociación Deportiva Fútbol
Sala Xove, con domicilio en Camiño Real SN (Concello de Xove) os efectos de
xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente de percibir da
subvención concedida por importe de 15.000€ na Xunta de Goberno Local de 10 de maio de
2007 para o XIX Maratón de Fútbol Sala de Xove.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
22.303,00€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 4.500€.
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D.11) AUTORIZACION DE TRANSMISIÓN DE LICENCIA DE TITULARIDAD DE
TAXI DE D. ALEJANDRO CUADRADO FRA A Dª SILVIA CUADRADO
CANOURA.
Por Secretaría, dáse conta da solicitude formulada por D. Alejandro Cuadrado Fra con
D.N.I. nº76.563.989-W e domicilio en Lamaboa, 18 (27870 Xove) e a súa filla, Dª Silvia
Cuadrado Canoura, con D.N.I. nº 34.636.337-Q, de profesión taxistas, que manifestan a
vontade de transmisión da licenza de Taxi nº 03 do titular da mesma, D. Alejandro Cuadrado
Frá, a Dª Silvia Cuadrado Canoura.
Pola Xunta de Goberno Local e á vista do disposto na Disposición Transitoria 4ª do
Regulamento Nacional dos Servizos Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóbiles
Lixeiros (R. D. 763/1979 de 16 de marzo), coas modificacións posteriores, por unanimidade
en votación ordinaria acorda:
1º) Autorizar a transmisión da licenza de autoturismo da clase B, e nº 03 desta Entidade por
parte de D. Alejandro Cuadrado Fra a Dª Silvia Cuadrado Canoura, quedando adscrito a
licenza referida a partir deste acordo ó vehículo Mercedes modelo 200CDI, con matrícula
3955-FKV, con número de bastidor WDD245208J201926, de conformidade coa normativa
vixente, e visto que se trata da única vez que fai uso deste dereito, según o Decreto 763/1979
de 16 de marzo, debendo causar baixa no servizo público o vehículo que estivo adscrito
hasta agora á referida licenza, de titularidade de D. Alejandro Cuadrado Fra.
2º) A expedición da licenza correspondente a Dª Silvia Cuadrado Canoura, para o vehículo
Mercedes 200CDI, con matrícula 3955-FKV.
3º) Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin dos acordos adoptados.
D.12) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO SOCIAL
DE LAGO DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO
SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª. María Isabel Louzao García con D.N.I. nº: 76.564.122 C, con domicilio en Alto de Lago, 11 (27878 Lago) na que manifesta que transcorridos seis
meses de exercicio da actividade (02/11/2006 ó 01/5/2007), iniciada a partir del 02/05/2005,
produciuse unha perda ou déficit no mesmo segundo xustifica, polo que de conformidade
coas bases da contratación da explotación do servizo de café-bar no Centro Social
epigrafiado, solicita o libramento da subvención prevista ó efecto.
Pola Xunta de Goberno Local, visto o acordo de 2 de abril de 2002 de concesión do Centro
epigrafiado con unha subvención máxima de 3.005,00€ e visto que transcorreron 6 meses
desde o inicio da actividade, previa deliberación por unanimidade en votación ordinaria
acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.502,50€ correspondentes ó 50% do importe
máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de rentabilidade e
explotación do centro antedito e polo carácter social das actividades que se desempeñan no
local municipal referido.
2º) Procederase no seu caso, trala nova xustificación documental do desequilibrio
económico na concesión referida transcorrido outro período de seis meses ó libramento da
porcentaxe pendente de subvención.
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D.13) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN Ó CENTRO SOCIAL
DE CAMBA-XUANCES DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE
EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª Pilar López Villarquide, con D.N.I. nº 32.761.094-D, con
domicilio en Cruceiro, 29- (27877 Xuances), na que manifesta que transcorridos seis meses
de exercicio da actividade (01/12/2006 ó 31/05/2007), iniciada a partir del 1 de xuño de
2000, produciuse unha perda ou déficit no mesmo segundo xustifica, polo que de
conformidade coas bases da contratación da explotación do servizo de café-bar no Centro
Social epigrafiado, solicita o libramento da subvención prevista ó efecto.
Pola Xunta de Goberno Local, previa deliberación, de conformidade cos acordos de 22 de
novembro e 28 de decembro de 1.999 a tenor dos cales se establece a subvención máxima a
percibir por importe de 2.975,00€, e visto que transcorreron outros seis meses da actividade
no exercicio de 2005, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.487,50€ correspondentes ó 50% do importe
máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de rentabilidade e
explotación do centro antedito e polo carácter social das actividades que se desempeñan no
local municipal referido.
2º) Procederase no seu caso, trala nova xustificación documental do desequilibrio
económico na concesión referida transcorrido outro período de seis meses ó libramento da
porcentaxe pendente de subvención.
D.14) PETICIÓN DE RATEO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA FORMULADO POR D.ª REMEDIOS MEITIN CASAS LOUZAO
LAMELAS, 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 Remedios Meitin-Casas Louzao-Lamelas, con D.N.I. nº
76.545.530-N con domicilio en Cruceiro, 34 (27870 Xuances) por baixa con data de 29-52007 do vehículo marca Citroen BX con matricula LU-2460-K, 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 2 últimos trimestres do ano, estimando procedente a devolución destes
trimestres á interesada.
2º) O libramento da cantidade de 35,97 € á solicitante polos conceptos anteditos.
D.15) PETICIÓN DE RATEO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA FORMULADO POR D. NAZARIO JOAQUIN PRADO FERNANDEZ
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. Nazario Joaquin Prado Fernández, con D.N.I. nº
77.595. 059-M con domicilio en Avda. Diputación, 33 1º D (27870 Xove), por baixa con
data de 20-6-2007 do vehículo Citroen ZX Avantage con matricula LU-5698-N, 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 ós 2 últimos trimestres do ano 2007; estimando procedente a devolución
destes trimestres ó interesado.
2º) O libramento da cantidade de 35,97€ ó solicitante polos conceptos anteditos.
D.16)) ESCRITO DO "I.E.S. ILLA DE SARÓN", RELATIVO A COLABORACIÓN
EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 2007
Visto escrito asinado polo Vicedirector do centro epigrafiado, relativo ao disposto na
lexislación vixente sobre actividades extraescolares, e á subvención que se veu prestando
polo Concello, e actividades realizadas, e solicitando medidas de colaboración como unha
axuda económica xeral ou calquera outra medida, por unanimidade en votación ordinaria,
previa deliberación, acórdase:
1º) Conceder unha subvención para actividades extraescolares ó centro epigrafiado, por
importe de 2.405,00€.
2º) O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 1.683,50€ ó interesado,
correspondentes ó 70% da subvención concedida.
3º) Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou superior
a 2.405,00€ procederase ó libramento de 721,50€ correspondentes ó 30% pendente de
percepción.
4º) Conforme ó informe emitido pola Intervención Municipal, para a xustificación da axuda
deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:
Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou se solicitaron para a
actividade subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións públicas,
posto que o importe total das mesmas no pode superar o custo da actividade
subvencionada en ningún caso, por aplicación do artigo 19.3 da Lei Xeral de
Subvencións.
Certificado acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais con este
Concello, tal e como establece o artigo 189.2 do R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
Unha breve memoria da actividade realizada.
Un estado ou balance de gastos e ingresos, asinado polo Presidente, así como polo
Secretario de entidade relativo á actividade e período subvencionado.
Copias cotexadas ou orixinais de facturas e documentos acreditativos do gasto
realizado, que debería ser alomenos polo dobre da subvención concedida. Na citada
factura deberá facerse constar “Pagado” pola entidade subministradora correspondente.
Non deben admitirse documentos tales como albarás ou calquera outro no que non se
faga constar o nome ou razón social do beneficiario da subvención. Asimesmo
tampouco se admitirán documentos emitidos a nome particular do representante da
entidade ou calquera outra persoa que puidera actuar en nome do beneficiario.
5º) A notificación ó interesado, os efectos procedentes.
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D.17) SOLICITUDE DE D. JUAN RAMON VILLAR FERNANDEZ DE VADO
PERMANENTE EN ACCESO A BAZAR-MUEBLERÍA EN AVDA. DIPUTACIÓN,
25 -XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Juan Ramón Villar Fernández, con D.N.I. nº: 33.756.396X con domicilio en Avda. Diputación, 32 (27870 Xove) que solicita un vado permanente
para unha entrada de vehículos en Avda. Diputación, 25 (Xove) con unha anchura de 4
metros para carga e descarga; e visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que
informa favorablemente o vado solicitando sempre e cando non afecte ó acceso a terceiros e
que o pintado da acera efectuarase de acordo coas prescricións técnicas municipais, non
pudendo iniciarse os traballos, en tanto en canto non se replantee por parte dos servizos
municipais dito vado.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase :
1º) Conceder o vado para carga e descarga de mercancías para suministro a bazar-moblería
sito en Avda. Diputación, 25 baixo (Xove) de 4 metros de fronte e en horario de 9 a 13,30
horas e de 16 a 20,30 horas. Pintado sin rebaixe de acera: Valoración.- 15 Euros /metro X 4
metros= 60 Euros.
2º) O interesado deberá dar conta ó Arquitecto Técnico Municipal da opción que efectúe
entre que a obra a realicen os servizos municipais, pasando a conta ó solicitante, ou a realice
este baixo as directrices e supervisión municipal.
3º) A presente autorización outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva previo pago
da taxa correspondente, debendo efectuar o pago nas entidades bancarias colaboradoras
sinaladas na liquidación.
D.18) MODIFICACION DO CUSTO NO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO DE
Dª ROGELIA RODRIGUEZ CANOURA.
Vista a solicitude formulada por Dª Rogelia Rodríguez Canoura, con domicilio en
Lamaboa, 6 (27870 Xove).
Visto o preceptivo informe da Traballadora Social, no que sinala en relación ó asunto
epigrafiado, que tralo falecemento de D. Filiberto Rego Louzao, produciuse unha
modificación do seu núcleo familiar, que repercute no Servizo de Axuda no Fogar do que é
beneficiaria a súa esposa Dª Rogelia Rodríguez Canoura, producíndose un cambio na
valoración do custo, correspondendo unha cota de 1.42€/hora.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) A modificación da cota de Servizo de Axuda ano Fogar a 1.42 Euros/hora, según a
normativa vixente.
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.19) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TERMALISMO SOCIAL A Dª CARMEN REY
OCA E ESPOSO.
Vista solicitude formulada por Dª Carmen Rey Oca con D.N.I. nº32.620.795-X con
domicilio en Urb. Palmeiro, 34 4º B (27879 Rigueira) para axuda de viaxe de terceira idade
a balneario, acompañando certificación correspondente á súa estancia e a do seu esposo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión e libramento dunha axuda por
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importe de 120€ debendo atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas
fiscais con esta entidade.
D.20) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TERMALISMO SOCIAL A D. OFELIA
BASANTA MARTINEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Ofelia Basanta Martinez, con D.N.I. nº33.705.735-V con
domicilio en Lavandeiras, 30 (27870 Xove) para axuda de viaxe de terceira idade a
balneario, acompañando certificación correspondente á súa estancia, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase a concesión e libramento dunha axuda por importe de 60€
debendo atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta
entidade.
D.21) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TURISMO SOCIAL A Dª JOSE MARIA
GUERREIRO ALVAREZ.
Vista solicitude formulada por D. José Maria Guerreiro Alvarez, con D.N.I. nº33.704.026-A,
con domicilio en Avda. Diputación, 60 (27870 Xove) para axuda de viaxe de turismo social,
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€
debendo atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta
entidade.
D.22) CONCESION DE AXUDA O PROXECTO EN VACACIÓNS EN PAZ.
Por Secretaría dáse conta do informe da Traballadora social relativo ó “Proxecto Vacaciones
en Paz 2007” presentado pola entidade “Solidariedade Galega co Pobo Saharaui” con CIF:
G-15924558 e con domicilio en C/ Gregorio Espino, 32 – Entlo. C (36205 VigoPontevedra), que presentan Asimesmo unha ficha técnica do proxecto que ten como fin
proporcionar unha estancia durante os meses de xullo e agosto a nenos e nenas Saharauis;
sendo este ano tres familias do Concello de Xove as interesadas en levar a cabo este
acollemento temporal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) A concesión dunha subvención de 595€ a cada unha das tres familias interesadas en levar
a cabo o acollemento.
2º) A notificación deste acordo á entidade solicitante, os efectos oportunos.
D.23) PADRÓN DO IAE. ALTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2007.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local, do listado de altas no Padrón do IAE
correspondentes ó 1º trimestre do exercicio de 2007, emitido polos servizos municipais de
Intervención e Tesourería.
Enterada, a Xunta de Goberno Local acorda, por unanimidade dos seus membros asistentes á
sesión, aproba-las altas reflectidas no expediente de razón, así como a publicación do
correspondente anuncio no Boletin Oficial da Provincia.
D.24) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA OBRA A D.
MARCELINO RODRIGUEZ ALVAREZ EN ANCIL-LAGO.
Vista solicitude presentada por D. Marcelino Rodríguez Alvarez, con D.N.I. nº: 33.835.331P con domicilio en Avda. da Veiga, 19 2º D (27890 San Ciprian-Cervo), para entroncamento
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de auga, para construción de vivenda sita en Ancil-Lago –Xove; por parte desta Xunta de
Goberno Local, previa deliberación, visto informe do fontaneiro municipal no que sinala que
será necesario a construción dunha arqueta de chaves; a canalización de 5 m. de tubaria de
25 en 10 Atm. U.A. e a colocación de contador e que será necesario o cruzamento da
Carretera da Diputación Provincial; por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado, previa obtención en calquera caso da
preceptiva autorización por parte da Deputación Provincial de Lugo.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva
previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a oportuna
valoración polos servizos municipais, que realizarán o entroncamento, debendo efectuar o
ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación, debendo ser instalado o contador
polos servizos municipais.
D.25) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA OBRA A Dª
MARIA ADELAIDE RIBEIRO DE CARVALHO EN PAZO-RIGUEIRA.
Vista solicitude presentada por Dª Maria Adelaide Ribeiro de Carbalho, con D.N.I. nº: X2107187-L con domicilio en Pazo, 4 (27879 Rigueira Xove), para entroncamento de auga,
para horticultura sita en Pazo-Rigueira-Xove, por parte desta Xunta de Goberno Local,
previa deliberación, visto informe do fontaneiro municipal no que sinala que será necesaria a
construción dunha arqueta de chaves, e a canalización de 5 metros de tubaria de 25 en 10
Atm. U.A. e a colocación de contador; por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva
previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a oportuna
valoración polos servizos municipais, que realizarán o entroncamento, debendo efectuar o
ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación, debendo ser instalado o contador
polos servizos municipais.
D.26) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR D. JESUS MIGUEZ COCIÑA.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Míguez Cociña, con D.N.I. nº 33.705.599-L con
domicilio en San Cristobal, 18 (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. Jesús Míguez Cociña como
beneficiario do mesmo, durante 6 horas semanais; debendo aboar o importe de 1,42€/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.
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D.27) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª MARIA INSUA MEITIN.
Vista solicitude formulada por Dª María Insua Meitin con D.N.I. nº 33.705.889-X con
domicilio en Rúa Dr. Baamonde Illade, 27 (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 10 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª María Insua Meitin como
beneficiaria do mesmo, durante 10 horas semanais; debendo aboar o importe de 4,76€, 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.28) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR D. JAIME SAAVEDRA LOPEZ.
Vista solicitude formulada por D. Jaime Saavedra López, con D.N.I. nº 33.706.148-Q con
domicilio en Aldea de Abaixo, 33 (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 D. Jaime Saavedra López, como
beneficiaria do mesmo, durante 6 horas semanais; debendo aboar o importe de 1,42 €/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.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:
Nome do perceptor

Contratación
subvencionada

Yachting Viveiro SL.
José Luís Pernas Cabritillas
Avda. Ramón Canosa
c/ Dr. José baamonde Illade,
24 baixo (27850
5 P01 (27870 Xove)
Viveiro)

Períodos

Contía

Abril, maio,
setembro, outubro
2006

225,76€
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2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.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 2006-2007, 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 perceptor

Contratación
subvencionada

Infraestructuras de
Antonio Rapa Pita
Telecom. y
electricidad S.C. G. Vilachá, 3
Adelan, Rebolada, 6 27877 Portocelo
Alfoz 27773 Foz

Períodos

Contía

De Setembro a
marzo de 2007

319,39€

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:
Nome do perceptor

Contratación
subvencionada

Frigoríficos Costa
Norte S.A.
Avda. Arcadio
Pardiñas, 179
27880 Burela

Manuel Casariego Pernas
Ventoselle, 5
(27879 Rigueira)

Períodos

Contía

De Xaneiro a
decembro de 2006

542,60€

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) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2007 DE
SUBVENCIÓN A JOSE IGNACIO LAMELAS ALONSO COMO AUTÓNOMO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario autónomo D. José
Ignacio Lamelas Alonso, con D.N.I. nº 33997446L con domicilio en Vilalpol, 19 (27877
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Portocelo) para a súa inclusión como autónoma 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
Villalpol, 19
José Ignacio Lamelas Alonso
Transportista
27877 Portocelo
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.
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.33) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2007
DE SUBVENCIÓN A FRIGORIFICOS COSTA NORTE S.A.
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
Avda. Arcadio
Frigoríficos Costa
Manuel Casariego
Ventoselle, 5
Pardiñas, 179 (27880
Norte S.A.
Pernas
27879 Rigueira
Burela)
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.
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D.34) EXPEDIENTE DO
PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2007 DE
SUBVENCIÓN A FRANCISCA HAIRNEY CORTEZ COMO AUTÓNOMO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma Dª
Francisca Hairney Cortez con D.N.I. nº X7173352C con domicilio en A Vara, 6 (27877
Xuances), para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego do ano 2007.
Visto o preceptivo informe do Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local, no que
sinala que se incumpre a disposición 1ª do anexo B do PEM de autónomos no que sinala
que “ Finalidade: axudas a financiar proxectos empresariais que posibiliten que as persoas
desempregadas veciñas de Xove, acaden emprego, establecéndose como autónomas dentro
do municipio”; é visto que según figura no proxecto empresarial presentado, a actividade
desenrolase no porto de Burela; pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación
ordinaria acórdase:
1º) A denegación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2007, en base ó informe
anteriormente transcrito do Departamento de Emprego e Desenrolo Local de Concello.
2º) A notificación á interesada os efectos procedentes.
D.35) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TURISMO SOCIAL A D. HERMELINA VIDAL
VAZQUEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Hermelina Vidal Vázquez con D.N.I. nº33.675.603-S con
domicilio en Illade, 6 (27877 Xuances Xove) 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€ debendo
atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta entidade.
D.36) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TURISMO SOCIAL A D. JOAQUIN OTERO
FRAGA E SRA.
Vista solicitude formulada por D. Joaquin Otero Fraga con D.N.I. nº32.539.477-C con
domicilio en Vilachá, 50 (27877 Portocelo) para axuda de viaxe de turismo social,
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€
debendo atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta
entidade.
D.37) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TURISMO SOCIAL A Dª YOLANDA LOPEZ
ABAD.
Vista solicitude formulada por Dª Yolanda López Abad con D.N.I. nº33.739.281-Y con
domicilio en Avda. Diputación, 27 1º (27870 Xove) 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€ debendo
atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta entidade.
D.38) AXUDA DE GANDERÍA A D. DEMETRIO LOPEZ PENA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
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A D. Demetrio López Pena con D.N.I. nº 1081107-S, con domicilio en Rúa Dr.
Baamonde Illade, 8 (27870 Xove) por morte de unha vaca, por importe de 402,67€.
-

D.39) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ BAÑO MIGUEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A D. José Baño Míguez, con D.N.I. nº 76.531.008-A, con domicilio en Loureiro, 10
(27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.40) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANA BELEN PIGUEIRAS LÓPEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Ana Belén Pigueiras López, con D.N.I. nº 33.996.334-B, con domicilio en
Loureiro, 5 (27879Monte) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.41) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANA BELEN PIGUEIRAS LÓPEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Ana Belén Pigueiras López con D.N.I. nº 33.996.334-B, con domicilio en Loureiro,
5 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.42) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ROUCO.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Maria Eugenia Rodríguez Rouco con D.N.I. nº 33.993.528-B, con domicilio en
Áspera, 5 (27878 Lago) por aborto dunha vaca, por importe de 60,10€.
D.43) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA TERESA PALEO RIVEIRA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Maria Teresa Paleo Riveira con D.N.I. nº 77.591.671-K , con domicilio en
Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
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D.44) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA TERESA PALEO RIVEIRA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Maria Teresa Paleo Riveira con D.N.I. nº 77.591.671-K , con domicilio en
Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
D.45) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA TERESA PALEO RIVEIRA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Maria Teresa Paleo Riveira, con D.N.I. nº 77.591.671-K , con domicilio en
Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte dun xato, por importe de 120,20€
D.46) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEFA COUSO GARCIA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Maria Josefa Couso García con D.N.I. nº 10.792.753-A, con domicilio en Loureiro,
2 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.47) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEFA COUSO GARCIA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Maria Josefa Couso García con D.N.I. nº 10.792.753-A, con domicilio en Loureiro,
2 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.48) AXUDA DE GANDERÍA A Dª DOLORES MIGUEZ BALSEIRO.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Dolores Míguez Balseiro con D.N.I. nº 76.557.055-Z, con domicilio en Vilachá, 36
(27878Portocelo) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
D.49) AXUDA DE GANDERÍA A Dª CARMEN RAMOS RIVEIRA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
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A Dª Carmen Ramos Riveira con D.N.I. nº 76.545.615-M, con domicilio en Vila, 12
(27879Rigueira) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
-

D.50) AXUDA DE GANDERÍA A D. EMILIO VAZQUEZ LÓPEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A D. Emilio Vázquez López, con D.N.I. nº 76.564.029-L , con domicilio en Gondar, 8
(27879Monte) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
D.51) AXUDA DE GANDERÍA A D. EMILIO VAZQUEZ LOPEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A D. Emilio Vázquez López con D.N.I. nº 76.564.029-L , con domicilio en Gondar, 8
(27879 Monte) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
D.52) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GÓMEZ GÓMEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Sara Gómez Gómez, con D.N.I. nº 76.563.736-W, con domicilio en Cabo, 8
(27878 Sumoas) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
D.53) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GOMEZ GOMEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Sara Gómez Gómez, con D.N.I. nº 76.563.736-W, con domicilio en Cabo, 8
(27878 Sumoas) por aborto dunha vaca con dous xatos, por importe de 60,10€.
D.54) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ISABEL FRA PEDRE.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Isabel Fra Pedre con D.N.I. nº 76.564.066-X , con domicilio en C/ Acceso al
Cuartel, 7 (27870 Xove) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
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D.55) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSÉ CUADRADO OTERO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A D. José Cuadrado Otero con D.N.I. nº 77.591.674-R, con domicilio en c/ Acceso
Apeadero, 20 (27870 Xove) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
D.56) AXUDA DE GANDERÍA A Dª NATALIA FRA FERNÁNDEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Natalia Fra Fernández, con D.N.I. nº 77.595.130-F, con domicilio en Veiga, 3
(27879 Rigueira) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
D.57) AXUDA DE GANDERÍA A Dª DOLORES QUELLE FRANCO.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Dolores Quelle Franco, con D.N.I. nº 76.545.711-D, con domicilio en Camba, 12
(27878Xuances) por morte dun xato, por importe de 210,35€.
D.58) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANGELICA GONZALEZ RODRIGUEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Angelica González Rodríguez, con D.N.I. nº 76.557.678-Q, con domicilio en
Labradela, 7 (27879Rigueira) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
D.59) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA IMELDA BAÑO LOUZAO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Maria Imelda Baño Louzao con D.N.I. nº 76.564.099-C , con domicilio en
Agramonte-A, 2 (27870 Xove) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
D.60) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA CONCEPCIÓN LÓPEZ PÉREZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
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A Dª María Concepción López Pérez, con D.N.I. nº 76.543.296-D, con domicilio en
Vilariño, 1 (27879 Monte) por morte dun xato, por importe de 120,20€.
-

D.61) AXUDA DE GANDERÍA A Dª LUISA PEDREIRA MARTINEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Luisa Pedreira Martinez, con D.N.I. nº 33.302.088-C, con domicilio en vilar, 19
(27878 Lago) por morte dunha vaca, por importe de 528,88€.
D.62) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEFA COUSO GARCIA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada de
Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Maria Josefa Couso García con D.N.I. nº 10.792.753-A, con domicilio en
Loureiro, 2 (27879 Monte) por morte dun xato, por importe de 120,20€.

Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezaoito horas e corenta e cinco minutos, 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: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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