ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 1 DE AGOSTO DE 2007.
Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Vocais:
D. José Manuel González Alvarez
Dª Ana Maria Abad López
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Secretario:
D. Luís María Fernández del Olmo
Interventora:
Dª Elena Santos Rey

Na Casa Consistorial do Concello de Xove,
sendo as dezasete trinta horas do día un de
agosto 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) APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes si teñen algunha observación que
formular á acta da sesión anterior de 9 de xullo de 2007.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. JOSE A. FERNÁNDEZ PALEO RELATIVO A
RESTAURACIÓN DUN MURO DE 12 METROS SITO EN VEIGA, 41
(RIGUEIRA).
Vista solicitude formulada por D. José A. Fernández Paleo con D.N.I nº: 33829355 - N
con domicilio en Veiga, 41 (27879 Rigueira), para realización de obras de restauración
dun muro de 12 metros de largo en Veiga, 41 (Rigueira).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área
delimitada como solo non urbanizable de núcleo rural, de acordo coa vixente Normativa
Urbanística do Concello de Xove. Artigo 24 da Lei 15/2004 de 9 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 de 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 muro que se pretende non poderá superar os 1,50metros.
- Construirase en cachotería concertada, bloque de formigón branco ou pintado.
- Este muro non deberá impactar negativamente no ámbito en que se sitúa.
- As obras que se solicitan, respectarán as aliñacións e sinalizacións
correspondentes.
- Ao ser un vial dependente da Deputación Provincial, achegase ó correspondente
informe favorable de dito organismo, debendo respectarase na súa totalidade os
extremos vertidos nese informe por parte de dito departamento.
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- Vías tipo II. -Estrada Deputación. Restauración do muro a 1,60metros da arista
exterior.
- Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais,
levantarase a correspondente acta de reformulo.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 300,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 6,00€.
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.
B.2) SOLICITUDE DE D. JOSE MIGUEZ ABAD RELATIVO A REFORMA DA
CUBERTA NA VIVENDA SITA EN LAMABOA, 1 (XOVE).
Vista solicitude formulada por D. Jose Míguez Abad con D.N.I nº: 33706024 – F con
domicilio en Lamaboa, 1 (27870 Xove), para realización de obras de reforma da cuberta
da vivenda sita en Lamaboa, 1 (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación a
cuberta da cal se pretende realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita
por a arquitecto dona Maria Belén Rivas Baltar, sitúase dentro do area delimitada como
Chan non Urbanizable de Núcleo Rural. Articulo 103. -Capitulo III. -Normas
Subsidiarias do Concello de Xove. Lamaboa.-Xove. 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. Asimesmo, no apartado de proxecto,
memoria urbanística. -datos comparados y no plano de localización nº s02, xustifícase a
adaptación do inmoble a cuberta do cal se pretende reformar, 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 obras que se pretenden, e polo seu condición de obras de reparación, non
poderán afectar a elementos estruturais, diferentes dos de cuberta, nin
supondran aumento de volume.
- Respectase 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.
- A cuberta debera ser de lousa.
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- 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 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 25.101,39€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 502,00€.
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 D. FERNANDO MENDAÑA RODRÍGUEZ RELATIVO
A CONSTRUCCIÓN DUN MURO NO SOLAR ANEXO A SÚA VIVENDA EN
AVDA. DIPUTACIÓN, 57 (XOVE)
Vista solicitude formulada por D. Fernando Mendaña Rodríguez con D.N.I nº:
76545478-Y con domicilio en Avda. Diputación, 57 (27870 Xove), para realización de
obras de construción dun muro: subir 4 vías de bloque o muro de cerre no solar anexo a
súa vivenda dunha lonxitude de 30 metros.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que á vista da
documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área
delimitada como Chan Urbano. edificación pechada; por unanimidade en votación
ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- De acordo coa documentación que se achega deberanse respectar as
características do muro solicitade, tanto no que a materiais se refire coma ás
medidas solicitadas.
- Altura máxima do muro:1,50 metros.
- O muro rematado deberá estar pintado.
- As obras que se solicitan, respectarán as aliñacións e sinalizacións
correspondentes, de acordo con plano de localización achegada, coincidente
coa vixente Normativa urbanística do Concello de Xove.
- Infórmase favorablemente ao licenza que se solicita, sen prexuízo de
terceiros no que aos lindes contiguos refírese.
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Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais,
levantarase a correspondente acta de reformulo.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 600,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.4)SOLICITUDE DE D. JESÚS MANUEL TIMIRAOS LÓPEZ PARA
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE NAVE PARA ENSAMBLAXE DE
CARPINTERIA DE ALUMINIO NO POLIGONO INDUSTRIAL DE CAMBA.
PARCELA Nº: 13 – XUANCES.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Manuel Timiraos López con D.N.I.
nº:33993725 - R, con domicilio en C/ Lavandeiras, 7 – 1º (27863 Celeiro) na que pide a
expedición de certificación de Licenza de Primeira Ocupación para nave para
ensamblaxe de carpintería de aluminio, sita no Polígono Industrial de Camba. Parcela
nº: 13.
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que sinala en relación ás obras a cal
licenza de 1ª utilización se solicita o seguinte:
“ Obra prevista no proxecto: Nave almacén para ensamblaxe e preparación de
carpintería metálica.
Licenza outorgada: Nave para almacén de ensamblaxe e preparación de carpintería
metálica.
Obra executada: A prevista no proxecto.
Certifico: A obra solicitada e aprobada, encontrase executada na súa totalidade e
adaptase a vixente Normativa Urbanística, de acordo coa certificación de final de obra
emitido polo director das mesmas, D. Pablo Dorado Lanza, para a nave situada en esa
área do Polígono Industrial de Camba, podéndose outorgar a correspondente Licenza de
Primeira Ocupación”
Visto o disposto na Ordenanza Reguladora, pola Xunta de Goberno Local, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de licenza de primeira ocupación da nave almacén de ensamblaxe e
preparación de carpintería metálica sita no Polígono Industrial de Camba. Parcela nº: 13
- Xuances, que se realizou baixo a dirección facultativa e de acordo co proxecto para o
que foi concedido licenza, toda vez que xa foi informado favorablemente polo
Arquitecto Técnico Director das obras a que se fixo referencia, e conforme á
certificación achegada.
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2º) A aprobación da liquidación practicada según a fixación efectuada polo Arquitecto
Técnico Municipal.
3º) A expedición de licenza de 1ª ocupación, efectuándose a valoración das taxas según
importe de proxecto e ascendendo estas a 176,80€.
4º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva previo
pago da taxa correspondente, debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
B.5) SOLICITUDE DE D. DANIEL SIERRA PARAPAR RELATIVO A
PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIO (CAFE BAR SIERRA) SITO EN VILAR,
22 (LAGO).
Vista solicitude formulada por D. Daniel Sierra Parapar con D.N.I nº: 33803557 - C con
domicilio en Vilar, 22 (27878 Lago), para realización de obras de pintura exterior de
edificio ( Café Bar Sierra) sito en Vilar, 22 – Lago.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras de
remozamento exterior que se pretenden realizar, de acordo coa documentación que se
achega, subscrita polo interesado, atópanse dentro de area delimitada como Chan
Industrial no ámbito exterior do complexo de alumina aluminio; por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As instalacións necesarias para a realización destes traballos, deberan estar
perfectamente valladas, na zona de arcen, coas sinalizacións
correspondentes.
- 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, terán consideración de obra menor e polo seu condición de
obras de acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin
supondran aumento de volume.
- Respectase o primitivo deseño e tipologia da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamento, ao solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomásense por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
- A contrata dispoñerá do correspondente plan de seguridade aprobado para a
realización dos traballos.
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 1.740,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 34,80€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
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5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.6) SOLICITUDE DE D. PLACIDO PEREZ RODRIGUEZ RELATIVO A
INSTALACIÓN DE GALERIA SITA EN URB. PALMEIRO, 67 1ºB
(RIGUEIRA)
Vista solicitude formulada por D. Plácido Pérez Rodríguez con D.N.I nº: 14867182 con
domicilio en Urb. Palmeiro, 67 – 1º B (27879 Rigueira), para realización de obras de
instalación dunha galería en Urb. Palmeiro, 67 – 1º B (Rigueira).
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 solicitan,
sitúanse dentro da Urbanización Palmeiro. Chan Urbano; por unanimidade en votación
ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- 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, pola súa situación en plena zona urbana.
- As instalacións auxiliares e a propia obra, dispoñerá do correspondente
seguro de responsabilidade civil.
- O ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo.
- deberan satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións
- As obras que se solicitan, durante o seu ejecucion deberan estar
perfectamente sinalizadas e tomadas as pertinentes medidas de seguridade
vial.
- Protección de voos e beirarrúas.
- Procede a concesión da licenza, sen prexuízo dos correspondentes estatutos
da comunidade de propietarios.
- 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 acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin
supondran aumento de volume.
- Respectase o primitivo deseño e tipologia da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamento, ao solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomásense 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.
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3º) Valórase o presuposto da obra en 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.7) SOLICITUDE DE D. ANDRES LÓPEZ LOUZAO RELATIVO A
COLOCACIÓN DE CAPAS DE MURO, ENREXELLADO DE 0,50M DE
ALTURA E 27M DE LONXITUDE E COLOCACIÓN DE PLAQUETA NO
CONTORNO DA VIVENDA EN VEIGA, 12 (RIGUEIRA).
Vista solicitude formulada por D. Andres López Louzao con D.N.I nº: 32263939 - E
con domicilio en Veiga, 12 (27879 Rigueira), para realización de obras relativo a
colocación de capas de muro, enrexellado de 0,50metros de altura e 27metros de
lonxitude, e colocación de 40m/2 de plaqueta en aceras no contorno da vivenda sita en
Veiga, 12 – Rigueira.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área
delimitada como Chan non Urbanizable de Núcleo Rural, de acordo coa vixente
normativa urbanística 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:
- O peche que se pretende non poderá superar os 1,50metros.
- Construirase, con muro de bloque de formigón branco ou pintado, ou
cachotaría 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.
- Viales 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.
- Previo ao inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais,
levantarase a correspondente acta de reformulo.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 300,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 6,00€.
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4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 1ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.8) SOLICITUDE DE Dª. MARIA DOLORES BALSA PITA RELATIVO A
ARRANXO DE CUBERTA DUNHA CASETA POR HUMIDADES EN
CRUCEIRO, 28 (XUANCES).
Vista solicitude formulada por Dª. Maria Dolores Balsa Pita con D.N.I nº: 76564052 - L
con domicilio en Cruceiro, 28 (27879 Xuances), para realización de obras de arranxo de
cuberta dunha caseta por humidades en Cruceiro, 28 – Xuances.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que á vista do plano de
localización achegada, subscrito polo interesado, a edificación o tellado da cal se
pretende arranxar, sitúase dentro do area delimitada como chan non urbanizable de
núcleos rurais, de acordo coas normas subsidiarias de Xove, en vigor. Núcleo rural do
Cruceiro; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As obras que se pretenden, e polo seu condición de obras de reparación, non
poderán afectar a elementos estruturais, nin supondran aumento de volume.
- Respectase 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.
- A cuberta debera ser de lousa.
- 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.
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 2.000,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 40,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
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5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.9) SOLICITUDE DE D. BIENVENIDO PRIETO BALSEIRO, RELATIVO A
CONSTRUCCIÓN DE ALPENDRE EN VILA-RIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por D. Bienvenido Prieto Balseiro con D.N.I nº: 77.592.061C con domicilio en Acceso Grupo Escolar 7 3º Izda (27870Xove), para realización de
obras de construción de alpendre de 25 m2 en bloque de formigón e cuberta de uralita,
en Vila-Rigueira. Polígono 43, Parcela 191.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área
delimitada como Chan non Urbanizable de Protección Agropecuaria de acordo coa
vixente normativa urbanística do concello de Xove. Chan Rústico de Protección
Agropecuaria Articulo 32.2.a, de acordo coa Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia ; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaránse en todo ao previsto nos articulos 33 e 34 da Lei 15/2004 do
29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, e no que ás condicións se
edificación refírese, poderá edificarse de acordo co previsto no articulo 44.2, desta
Lei.
- Edificación inferior a 25 m/2.
- Altura máxima de edificación.................................. 3,50metros.- Bloque de formigón branco ou pintado.
- Cuberta de lousa.
- Carpintaría exterior de aluminio ou madeira.
- Os retranqueos das construcións aos lindes da parcela, haberán de garantir a
condición de illamento, e en ningún caso poderán ser inferiores a 5 metros.
- Así mesmo a debera dispoñer de vial de acceso á parcela en que se pretende
encravar a edificación.
- Respectárase no deseño da edificación, a tipologia do ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras ao previsto no articulo 42 da 15/2004 do 29 de decembro,
de modificación da Lei 9/2002, de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
- O uso da edificación adaptásese exclusivamente ao solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomarase e 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 levantar a correspondente acta de reformulo.
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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 1.200,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 24,00€.
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.10) SOLICITUDE DE D. JOSÉ BELLAS GALDO, RELATIVO A
COLOCACIÓN DE MESA E CERRADO DE FINCA NA PRAIA DE ESTEIROXUANCES.
Vista solicitude formulada por D. José Bellas Galdo, con D.N.I nº: 33.706.062-E con
domicilio en Rúa Grande, 123, 3º (27850 Celeiro-Viveiro), para realización de obras de
cerrado de finca de 23 metros de longo, con bloque de formigón, cunha altura de 1
metro. Noutros dous laterais, un base de formigón de 40 Cm. de bloque e tela
plastificado, cunha altura de 1,65 metros, e colocación dunha mesa.Visto o informe do
Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa documentación
achegada polo solicitante, a área en que se sitúan as obras que se pretenden, atópanse
encravadas, dentro da área delimitada como Chan non Urbanizable de Protección de
Costas, artigo 111. das Normas Subsidiarias e Complementarias de Plan do Concello de
Xove, aprobadas definitivamente o 15 de Marzo de 1994. Chan Rústico de Protección
de Costas, de acordo co artigo 32.e da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, por unanimidade en votación
ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Con rexistro de saída nº 99984 do 06 de xullo e coa identificación de
expediente OT701A2007/35-2, por parte de da Consellería de Política
territorial, Obras públicas e transportes, Servizo de Protección de Litoral, na
súa delegación de Lugo, infórmase favorablemente a solicitude das obras
arriba enunciadas.
- De acordo co anterior, procede a concesión de da pertinente licenza de obras
sen prexuízo de terceiros, e en cumprimento da Disposición Adicional
Cuarta da Lei 22/1988, do 28 de Xullo, de Costas, as autorizacións para as
obras e outras actividades no dominio privado, deberán exercitarse no prazo
sinalado, que non poderá exceder de dous anos.
- As obras a realizar adaptaranse por completo ás prescricións emitidas polo
Servizo de Protección Do litoral, tanto ao que ao cerramento se refire coma
ás condicións e características da mesa.
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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 6.500,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 130,00€.
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.11) SOLICITUDE DE TALLERES CILLERO S.A.L. RELATIVO A
ACONDICIONAMENTO DE PARCELAS 11 E 12 NO POLIGONO
INDUSTRIAL DE CAMBA.
Vista solicitude formulada por Talleres Cillero, S.A.L. con N.I.F. 76.557.013-H con
domicilio en Avda. Ramón Canosa, SN (27850 Celeiro- Viveiro), para realización de
obras de acondicionamento de parcelas nº 11 e 12 no Polígono Industrial de CambaXuances.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación achegada polo solicitante, as obras que se pretenden, sitúanse dentro do
area delimitada como parque empresarial do polígono industrial de camba, nas parcelas
nº 11 e nº 12 do devandito polígono ; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Ao obxecto de dar cumprimento ao disposto no Articulo 28.d, da Lei 15/2004
do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro de
protección do medio rural de Galicia; este movemento de terras, non poderán
supoñer unha agresión ao medio natural nin poderán variar a morfoloxía da
paisaxe do lugar.
- O area á que se pretenden transportar os produtos sobrantes da roza destas
parcelas dispón de licenza de recheo de terras, de data 27 de marzo do
presente ano 2.007, no lugar de Ancil,(Lago), e a nome de D. Marcelino
Rodríguez Alvarez.
- Sen prexuízo de terceiros, infórmase favorablemente as obras que se solicitan,
suxeita aos condicionantes seguintes:
- 1º. -Durante a realización dos traballos, deberá estar perfectamente valado o
ámbito das obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a
disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
- 2º. -As obras dispondran do correspondente seguro de responsabilidade
civil.
- 3º. -O ámbito da zona de traballo e acceso a este dende viais municipais
deberá estar perfectamente limpo.
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- 4º. -A saída de camións a viais públicos deberá estar perfectamente
sinalizado así como perfectamente limpa esa area de circulación, tanto
durante a execución dos traballos como ao finalizalos.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 3.000,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 60,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses, e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
C)

CONTAS E FACTURAS

C.1) AXUDAS DE CUSTO DA ALCALDÍA CORRESPONDENTES Ó MES DE
XULLO DE 2007.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das
axudas de custo da Alcaldía, correspondentes ó mes de xullo de 2007, por importe de
330,81 €.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) ESCRITO DE Dª. ELENA LOPEZ PEDRE SOLICITANDO EXENCION
POR MINUSVALÍA DO IMPOSTO MUNICIPAL DE VEHICULOS.
Visto escrito de Dª. Elena López Pedre con DNI nº:33763990- J, con domicilio en Penas
Agudas, 10 (27879 Monte) no que presenta certificado de minusvalía con grado 55%,
sendo titular dun vehículo Audi A4 con matricula 2090FSG; 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 Audi A4 con matricula 2090FSG de Dª.
Elena López Pedre.
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.2) ESCRITO DE D. JOSE LUIS VALE BLANCO, EN REPRESENTACIÓN
DA SÚA FILLA Dª. ZOE VALE LÓPEZ SOLICITANDO EXENCION POR
MINUSVALÍA DO IMPOSTO MUNICIPAL DE VEHICULOS.
Visto escrito de D. Jose Luís Vale Blanco, en representación da súa filla, Dª. Zoe Vale
Blanco con DNI nº: 35591514 - A, con domicilio en Reboredo, 9 ( 27877 Xuances) no
que presenta certificado de minusvalía con grado 84%, sendo titular dun vehículo marca
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Mercedes CDI 2.0 con matricula 0487FSM; 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 Mercedes CDI 2.0 con matricula
0487FSM de Dª. Zoe Vale López.
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.
D.3) PETICIÓN DE RATEO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA FORMULADO POR D. RAMONA RAPA
DOMINGUEZ 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. Ramona Rapa Domínguez, con D.N.I. nº:
76545699 - C, con domicilio en Aldea de Abaixo, 2 ( 27876 Moras), por baixa con data
de 26-06-2007 do vehículo Peugeot 205 matrícula LU-9601-J, 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 2 trimestres do ano 2007, estimando procedente a devolución
destes trimestres ó interesado.
2º) O libramento da cantidade de 17,04€ ó solicitante polos conceptos anteditos.
D.4) PETICIÓN DE DEVOLUCION DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA FORMULADO POR D. ANGELICA CAMPO
BASANTA DERIVADO DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO.
Vista solicitude de devolución de cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica do exercicio de 2007, formulada por Dª. Angelica Campo Basanta, con D.N.I.
nº: 76557014 – L, con domicilio en Barxa, 11 ( 27878 Lago), pola transferencia do
vehículo marca Ford Orion matrícula C-6968- AY con data 05/08/2005 a D. Isidro
Trasancos Villasuso, según acredita con documentación da Xefatura de Tráfico.
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) A devolución da cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do
exercicio de 2007, correspondente o vehículo Ford Orion matrícula C-6968-AY de Dª.
Angelica Campo Basanta.
2º) O libramento da cantidade de 71,84€ á solicitante polos conceptos anteditos.
D.5) SOLICITUDE DA COMUNIDADE DE MONTES “LAXAMOURA” DE
AXUDA ECONÓMICA PARA A FEIRA DE GANDO DE SAN BARTOLO.
Visto o escrito de D. Jose Manuel Fernández Rodríguez con D.N.I. nº 33.993.547 en
calidade de Presidente da Comunidade de Montes “Laxamoura”, da parroquia de
Monte, e con domicilio a efectos de notificacións en Urb. Palmeiro, 36 - 3ºB (27879
Rigueira), no que solicita unha subvención para o financiamento da Feira de Gando de
San Bartolo que se celebrará o día 24 de agosto de 2007.
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Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido, a proposta axústase ó
establecido no artigo 22.2.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
e debe acomodarse ás esixencias do capítulo I do Título V das Bases de Execución do
Orzamento para 2.007, aprobadas polo Pleno en sesión de 11 de xaneiro de 2.007.
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 3.000,00€ para o
financiamento da Feira de Gando de San Bartolo que se celebrará na parroquia de
Monte o día 24 de agosto de 2007.
Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes doutras Administracións ou entes
Públicos ou privados, se ben en ningún caso o importe dos fondos obtidos poderá
superar o coste da actividade subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 2.100,00€ correspondente ó
70% da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 3.000,00€ procédese ó libramento do 30% pendente de percepción.
4º.- Consonte ó establecido na Base 42 das de execución do Orzamento, para a
xustificación da axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte
documentación:
-Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou solicitaron para a actividade
subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións públicas. Poderá
utilizarse o modelo facilitado polo Concello.
-Certificado ou declaración responsable do solicitante ou representante legal da entidade
acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello e coa
Seguridade Social se fose o caso.
-Estado ou balance de gastos e ingresos asinado polo Presidente así como polo
Secretario da entidade relativo á actividade e período subvencionado.
-Unha Memoria da actividade realizada ou no seu caso, exemplar da documentación e
propaganda escrita e gráfica relativa á mesma e na que se anuncie a colaboración
municipal.
-Orixinais ou copias cotexadas das facturas ou documentos acreditativos do gasto
realizado que deberán cumpri-los seguintes requisitos:
-O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.
-Expresar con detalle os bens e servizos adquiridos.
-Debe figurar claramente o nome ou razón social e NIF da empresa que emite a
factura.
5º.- A xustificación da subvención deberá presentarse, en todo caso, antes da
finalización do exercicio orzamentario correspondente, e no caso de subvencións
concedidas dentro do último trimestre do exercicio, antes do 31 de xaneiro do exercicio
seguinte.
D.6) SOLICITUDE DE CAMBIO DE TITULARIDADE DA LICENCIA DE
APERTURA DE RESTAURANTE DE DOUS TENEDORES E DE CAFE-BAR
DE CUARTA CATEGORÍA SITO C/ CARRETERA DA RIGUEIRA, 5 (XOVE).
Vista solicitude de Dna. María del Carmen Míguez Docampo, con DNI nº: 34.637.325 –
S con domicilio en C/ Carretera da Rigueira, 5 (27870Xove) de cambio de titularidade
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na licenza de apertura do establecemento sito en C/ Carretera da Rigueira, 5 (Xove), que
na actualidade figura a nome de “A Brétema, C.B” para que figure como novo titular
Dna. Pilar Docampo Sarmiento.
Visto así mesmo que con fecha 8 de xuño de 1982, expediuse a licenza municipal para
apertura dun establecemento destinado a Restaurante de Dous Tenedores e Café-Bar de
4ª categoría en C/ Carretera da Rigueira, 5 (Xove).
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acordase:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da licenza de apertura do Restaurante de Dous
Tenedores e Café-Bar de 4ª Categoría sita na C/ Carretera da Rigueira, 5 (Xove) para
que sexa sustituido como titular Dna. Pilar Docampo Sarmiento.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites o
xestións sexan procedentes para o bo fin dos acordos adoptados.
D.7)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2007
DE SOCIEDADE ANOMINA MOISES PARA JAVIER GONZALEZ PEREZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballador e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2007, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Sociedad Anónima Moises
Javier González Pérez
Magazos, 10
Gondar, 12
27837 Viveiro
27879 Monte
2º) Autorizar a contratación do traballador adxudicado sinalando que a data do contrato
non pode ser anterior á da concesión de axuda.
3º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio do 2008 a
partir del 31 de decembro de 2007.
4º) Recórdase ó solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no
Anexo A “ Plan de Emprego Municipal – Contratación” das Bases Reguladoras que
establece no seu punto oitavo que “ Para o libramento da axuda correspondente a
empresa aportará copia das transferencias bancarias das nóminas, así como os TC1 e
TC2 de todos os meses dos que solicita cobro. O prazo para solicitar libramentos remata
o 15 de marzo do ano seguinte ao de referencia, salvo no caso recollido na disposición
adicional”.
5º) Á maior brevidade deberá presentarse neste Concello copia do contrato que se
formalice, para a súa constancia no expediente.
6º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.8)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2007
DE INSUIÑA S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polos traballadores e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2007, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e cos traballadores que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadores
Felipe Fernández López
Penasagudas, 11
27879 Monte
Socrates Campo Suárez
R/ Apeadero, 15
Insuiña S.L.
27870 Xove
Praia de Lago, SN
27878 Lago
Jorge Fernández López
Penasagudas, 11
27879 Monte
Magin Rodríguez Campo
Barxa, 11
27879 Lago
2º) Autorizar a contratación dos traballadores adxudicados sinalando que a data do
contrato non pode ser anterior á da concesión de axuda.
3º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio do 2008 a
partir del 31 de decembro de 2007.
4º) Recórdase ó solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no
Anexo A “ Plan de Emprego Municipal – Contratación” das Bases Reguladoras que
establece no seu punto oitavo que “ Para o libramento da axuda correspondente a
empresa aportará copia das transferencias bancarias das nóminas, así como os TC1 e
TC2 de todos os meses dos que solicita cobro. O prazo para solicitar libramentos remata
o 15 de marzo do ano seguinte ao de referencia, salvo no caso recollido na disposición
adicional”.
5º) Á maior brevidade deberá presentarse neste Concello copia dos contratos que se
formalicen, para a súa constancia no expediente.
6º) A notificación ó empresario e ós traballadores, os efectos oportunos.
D.9) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO
SOCIAL DE VILACHÁ DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE
EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por D. Francisco González Chica con D.N.I. nº 51.664.340-S
, con domicilio en Pena, 9 (27877 Xuances) na que manifesta que transcorridos seis
meses de exercicio da actividade (16/01/2007 7ó 15/07/2007), iniciada a partir del
16/01/2007, 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:
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1º) A aprobación do libramento do importe de 1.500,00€ 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.10) SOLICITUDE DE D. ANTONIO MASEDA SILVA PARA EXTRACCION
DE CEPOS E TRONCOS DE ARBOLES E RECHEO DOS MESMOS CON
TERRA, EN BELTRAN-LAGO.
Por Secretaría dáse conta da solicitude presentada por Don Antonio Maseda Silva, con
domicilio en O Castelo, 1 (Lieiro-San Ciprian), relativa á extracción de cepos e troncos
de arbores talados, na da súa propiedade dedicada a Casa Rural, sita en Beltrán, 1 Lago
Visto o preceptivo informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala que a resultas
da documentación achegada, subscrita polo solicitante; as obras que se pretenden,
sitúanse nunha parcela situada dentro do area delimitada como Chan non Urbanizable
Común de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, e asimilada a
Chan Rústico de Protección Ordinaria, de acordo coa vixente Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Protección do Medio
Rural de Galicia.
- Con data 11 de febreiro de 2005 aprobouse definitivamente unha
modificación puntual das Normas Subsidiarias de Plan no Lugar de Beltrán
para a creación de chan urbanizable delimitado industrial, estando este terreo
dentro da actuación prevista.
- En tanto en canto non se desenvolva esta area, calquera actuación, do tipo
que se pretende, se rexerá de acordo co previsto para chan rústico de
protección ordinaria.
- De acordo co articulo 35.3 da vixente Lei do Chan de Galicia, con carácter
xeral quedan prohibidos os movementos de terra que alteren a topografía
natural dos terreos rústicos, salvo nos casos expresamente autorizados por
esta lei.
- Non obstante, e habida conta que ao amparo do articulado 41.1 e 41.2;
deberase solicitar a correspondente autorización autonómica; dita
autorización poderá cuantificar o outorgamento desta licenza e os seus
condicionantes.
- Previo ao inicio das obras a debera solicitar a presenza dos servizos técnicos
municipais para efectuar a correspondente acta de reformulo.
- Durante a realización dos traballos, debera estar perfectamente valado o
ámbito das obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a disposición
correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
- As obras dispondran do correspondente seguro de responsabilidade civil. O
O ámbito do area afectada polos traballos, deberá quedar perfectamente
limpo unha vez finalizados os mesmos.
Observacións: documentación e valoración a presentar polo solicitante, de
acordo co artigo 41.2.a.- Anteproxecto redactado por técnico competente, co
contido que se detalle regulamentariamente, e como mínimo a documentación
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gráfica, fotográfica e escrita que sexa suficiente para coñecer as características
esenciais da localización e do seu contorno nun radio mínimo de 500metros.
Titularidade dos terreos e superficie destes, do uso solicitado e das obras
necesarias para a súa execución, conservación e servizo, as súas repercusións
territoriais e ambientais, e as que sexan necesarias para xustificar o cumprimento
das condicións establecidas nesta lei.
Trala deliberación, por unanimidade, a Xunta de Goberno Local acorda denega-la
solicitude presentada, e dar traslado ó solicitante do informe anteriormente transcrito, ós
efectos da presentación da documentación que no mesmo se sinala.
D.11) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR D. NICOLAS DEL RIO CELA.
Vista solicitude formulada por D. Nicolás del Rio Cela con D.N.I. nº 33.704.856-N con
domicilio en Vilachá, 42 (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 4 horas semanais; trala deliberación, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de D. Nicolás del Rio Cela
como beneficiario do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de
4,76€/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.12) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR D. DOLORES GARCIA BEN.
Vista solicitude formulada por Dª Dolores García Ben con D.N.I. nº 33.705.456-Z con
domicilio en Aldea de Arriba, 22 (27878 Morás) 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 12 horas semanais; trala deliberación,
por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª Dolores García Ben
como beneficiaria do mesmo, durante 12 horas semanais; debendo aboar o importe de
1,13€/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.13 SOLICITUDE DE RENUNCIA NO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO
FORMULADA POR Dª AURORA LOSADA ROUCO.
Vista solicitude formulada por Dª Aurora Losada Rouco con D.N.I. nº: 33.763.814-K
con domicilio en Caínzos, 2 (27878 Sumoas) no que expón que e beneficiaria do
Servizo de Axuda no Fogar dende 7 anos aproximadamente; e que non está interesada
en seguir beneficiándose do devandito Servizo, polo que solicita a súa renuncia no
Servizo de Axuda a Domicilio que presta o Concello de Xove.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aceptar a petición de renuncia solicitada, e proceder á súa baixa dende o mes de
agosto de 2007.
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.14) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA E REDE DE
SUMIDOIROS PARA OBRA A Dª CAMELIA HERMIDA FOLGUEIRA EN
VILELA-RIGUEIRA-XOVE.
Vista solicitude presentada por Dª Camelia Hermida Folgueira, con D.N.I. nº:
76.563.815-W con domicilio en Vilela, 2 (27879 Rigueira –Xove), para entroncamento
de auga e rede de sumidoiros, para construción de vivenda unifamiliar sita en VilelaRigueira-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, e a canalización de 37 m. de tubaria de 25 en 10 atm. U.A. e a
colocación dun contador.- Será necesaria a reposición de formigón e aumento de
sección da tubaria nun tramo de 20 metros; 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.15) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA LOCAL A D.
BENJAMIN FERNANDEZ AROCHENA EN PALMEIRO-RIGUEIRA.
Vista solicitude presentada por D. Benjamín Fernández Arochena , con D.N.I. nº:
10.800.581-B con domicilio en Urbanización Palmeiro, 57 3º B (27879 Rigueira Xove),
para entroncamento de auga para local nº 7 en Palmeiro; 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 0,50
m. de tubaria de 25 en 10 Atm U.A. e a colocación dun 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
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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.16) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA A D. XOSÉ DURÁN
CAO PARA LOCAL NA URBANIZACION PALMEIRO.
Vista solicitude presentada por D. Xosé Durán Cao, con D.N.I. nº: 33.814.984 con
domicilio en Urbanización Palmeiro, 67 5º B (Rigueira-Xove), para entroncamento de
auga para local sito en local comercial da Urbanización Palmeiro-Rigueira, 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 e a
canalización de 0,50 m. de tubaria de 10 Atm. U.A. e a colocación dun 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.17) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA A HELMANCASA
PARA LOCAL EN PALMEIRO-RIGUEIRA.
Vista solicitude presentada por Helmancasa, con D.N.I. nº: B-84469345 con domicilio
en Centro Comercial de Palmeiro (Terraza) (27879 Rigueira-Xove), para entroncamento
de auga ós locais 10-11, propiedade de Helmancasa; 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 0,50 m 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.18) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA A D. JOSÉ RAMÓN
BUDIÑO MARTINEZ NO LOCAL 4 DE PALMEIRO.
Vista solicitude presentada por D. José Ramón Budiño Martinez, con D.N.I. nº:
76.511.316- E con domicilio en Urbanización Palmeiro, 53 4º B (Rigueira-Xove), para
entroncamento de auga para local 4 da Urbanización Palmeiro; 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 0,50
m. de tubaria de 25 en 10 Atm. U.a. e a colocación dun contador; por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
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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.19) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA A D. ENRIQUE
TORAL ORBEA PARA LOCAL Nº 8 DE PALMEIRO.
Vista solicitude presentada por D. Enrique Toral Orbea, con D.N.I. nº: 11.049.887 con
domicilio en Urbanización Palmeiro, 53 2º B (27879 Rigueira-Xove), para
entroncamento de auga, para local nº 8 da Urbanización Palmeiro (Rigueira) 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 0,50 m de tubaria de 25 en 10Atm. U.A. e a colocación dun 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.20) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA A HELMANCASA NO
SOTANO E PLANTA BAIXA DE PALMEIRO-RIGUEIRA.
Vista solicitude presentada por Helmancasa, con NIF: B-84469345 con domicilio en
Urbanización Palmeiro- (27879 Rigueira-Xove) , para entroncamento de auga no sótano
e na planta baixa de Palmeiro; 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, a canalización de 7 metros de tubaria de 32 en 10
Atm. U.A. e a colocación dun 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.21) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA A D. JOSÉ BELLAS
GALDO PARA CONSTRUCCIÓN DUN MURO EN PARCELA SITA NA PRAIA
DE ESTEIRO.
Vista solicitude presentada por D. José Bellas Galdo, con D.N.I. nº: 33.706.062-E con
domicilio en Rúa Grande, 123 3º (27863 Celeiro-Viveiro), para entroncamento de auga,
para construción de muro en parcela sita na Praia de Esteiro-Xuances-Xove; por parte
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desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe do fontaneiro
municipal no que sinala que será necesaria a construción dunha arqueta de chaves, a
canalización de 5 m. de tubaria de 25 en 10 Atm. U.A. e a colocación dun 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.22) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA A Dª ANGELES
RAMOS OTERO, PARA VIVENDA SITA EN VENTOSELLE-RIGUEIRA.
Vista solicitude presentada por Dª Angeles Ramos Otero, con D.N.I. nº: 77.591.700-G
con domicilio en c/ Rio Xunco, 1 1º D (27880 Burela), para entroncamento de auga para
vivenda sita en Ventoselle 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, a canalización de 5m. de tubaria de 25
en 10 Atm. U.A. e a colocación dun 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.23) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA A D. JOSE GOMEZ
FERNANDEZ EN LOCAL Nº 5 DE PALMEIRO.
Vista solicitude presentada por D. José Gómez Fernández, con D.N.I. nº: 15.891.635-S
con domicilio en Urbanización Palmeiro, 57 5º A (Rigueira), para entroncamento de
auga ó Local nº 5 de Palmeiro; 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, a canalización de 0,50m. de tubaria de 25 en 10
Atm. U.A. e a colocación dun 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.
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D.24) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA A D. JOSE ANTONIO
PERNAS VIGO PARA OBRA DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN PORTOCELO.
Vista solicitude presentada por D. José Antonio Pernas Vigo, con D.N.I. nº: 33.992.919T con domicilio en C/Pardo Bazán, 20 2º I (27880Burela), para entroncamento de auga
para obra de vivenda unifamilar sita en Chousa das Veigas (Portocelo) , 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, a canalización de 5
m. de tubaria de 25 en 10 Atm. U.A. e a colocación dun 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.25) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA A D, MANUEL
ANTONIO CABANAS LÓPEZ EN BELTRAN-LAGO.
Vista solicitude presentada por D. Manuel Antonio Cabanas López, con D.N.I. nº:
76.543.541-R con domicilio en Beltrán, 3 (27878Lago), para entroncamento de auga
para vivenda sita en Beltrán, 3 1º Lago xa que nesta vivenda existen dúas unidades
familiares distintas (planta baixa e primeiro), polo que se precisaría un contador
particular para o piso 1º , por parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación,
visto informe do fontaneiro municipal no que sinala que solo se precisa a alta dun
contador, non precisándose obra, 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) ESCRITO DE D. ANTONIO YAÑEZ NUÑEZ DE SOLICITUDE DE
TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.
Visto escrito de D. Antonio Yáñez Núñez con D.N.I. nº 33.819.521-E, con domicilio en
Acceso Grupo Escolar, 24 (27870 Xove) no que solicita que lle sexa outorgada por
parte deste Concello a tarxeta de estacionamento para minusválidos, acompañando
certificado do grao de minusvalía do 70%, e no que sinala que non ten dificultades
graves de mobilidade que lle impiden a utilización de transporte colectivo.
Visto ó informe emitido pola Traballadora Social, e a documentación obrante no
expediente; pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria
acordase:
1º) A remisión da solicitude ó Centro Base (Sección de calificación de Minusvalías) con
domicilio en R/ Serra dos Ancares, 68 baixo (27003 Lugo), por non cumprir os
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requisitos esixidos polo concello para ser beneficiario da tarxeta de estacionamento para
minusválidos.
D.27) DECRETOS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. DAR CONTA.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local dos decretos e resolucións dictados
polo Sr. Alcalde Presidente, dende a data de celebración da anterior sesión da Xunta de
Goberno Local, ata o dia de hoxe.
A Xunta de Goberno Local dáse por enterada.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezaoito horas e trinta minutos, polo Sr. AlcaldePresidente, remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como
Secretario, certifico.

Vº e PR
O ALCALDE,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

O SECRETARIO,

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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