ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 21 DE XANEIRO DE 2008.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove,
Asistentes:
sendo as dezaoito horas e trinta minutos do día
Alcalde-Presidente:
vinteún de xaneiro de dous mil oito, baixo a
D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa
presidencia do Sr. Alcalde, D. José Demetrio
Vocais:
Salgueiro Rapa, coa asistencia dos Sres.
D. José Manuel González Álvarez
concelleiros á marxe relacionados, do Secretario
Dª Ana María Abad López
D. Luís María Fernández del Olmo, e da
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Interventora Dª Elena Santos Rey, procedeuse a
Secretario:
celebrar a sesión extraordinaria correspondente
D. Luís Mª Fernández del Olmo.
a este día, previa convocatoria ó efecto e en
Interventora:
primeira convocatoria.
Dª Elena Santos Rey
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde
declarouse aberta a sesión.
A) APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
De seguido, polo Sr. Alcalde pregúntase ós asistentes si teñen algunha observación que
formular á acta da sesión anterior de 14 de xaneiro de 2008.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B.1) SOLICITUDE DE MIEU S.L. RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE
ARQUETA EN AVDA. DIPUTACIÓN-XOVE.
Vista solicitude formulada por Mieu S.L. con C.I.F. nº: B27292101 con domicilio en
Avda. Ramón Canosa, 18 2º A (27850 Viveiro), para realización de obras de
construcción de arqueta en Avda. Diputación (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as instalacións que
se pretenden, sitúanse dentro do Núcleo Urbano de Xove ; por unanimidade en votación
ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Esta arqueta non poderá incidir negativamente no ámbito nin nas infraestruturas
existentes.
 A instalación de medios auxiliares para a colocación, deberá estar perfectamente
vallada, na zona de arcen, coas sinalizacións correspondentes, tanto en horas
nocturnas como diúrnas.
 A zona peonil estará perfectamente protexida e sinalizada.
 A instalación dispoñerá do correspondente seguro de responsabilidade civil.
 O ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo.
 Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións.
 Procede a concesión da licenza, sen prexuízo de propietarios, e terceiros
lindantes coas edificacións.
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€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 6€.
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4º) 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 CONSTRUCIÓNS REGO S.L. RELATIVO A
SOLICITUDE DE LICENZA PARA VIVENDA UNIFAMILIAR EN CAMBA.XOVE. TERREO Nº 2
Vista solicitude formulada por Construcciones Rego S.L. con NIF nº B-270131227 con
domicilio en Avda. Cantarrana, 13 Entresuelo (27850 Viveiro), para realización de
obras de vivenda unifamiliar en Camba.-Xove. Polígono nº 21. Parcela nº 418
Referencia catastral:27025A021004180000JI. Terreo nº 2 de Segregación aprobada o
15/11/2007.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que se achega en
proxecto, plano catastral coa referencia correspondente asi como a situación da parcela
dentro da cartografía catastral asinada polo autor do proxecto básico. Nucleo 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. así
mesmo, en proxecto, xustifícase, no apartado nº 5 da memoria urbanística-Datos
comparados, asi como no plano de localización nº1, a adaptación do inmoble que se
pretende realizar, á vixente normativa urbanística. A edificación que se pretende, de
acordo co proxecto que se achega, adáptase á tipologia do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 A edificación que se pretende realizar, de acordo coa documentación presentada,
subscrita polo arquitecto Don Jesús Fernández López, sitúase dentro do area
delimitada como Chan non Urbanizable de Núcleo Rural. Articulo 103. Capitulo III. -Normas Subsidiarias do Concello de Xove.
 As condicións de edificación adaptaranse 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 5.3 da memoria, xustifícase o
cumprimento do código técnico da edificación en desenvolvemento do
preceptuado na Lei de ordenación da edificación no referente a: Cumprimento e
xustificación do dó de seguridade en caso de incendio (Db-SE).
 Co proxecto de execucion 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, deberá
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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.
Na actualidade o vial a que dá fronte a parcela, atópase sen asfaltar, polo que ao
obxecto de dar cumprimento ao articulado anterior, e previo á concesión de
licenza de primeira utilización, o vial de acceso ata a vivenda, deberá estar
asfaltado, cun ancho mínimo de 8 metros.(articulo 29.f da Lei 9/2002)
A foxa séptica prevista deberá gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes.
Ao tratarse dun proxecto básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, 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 execución da
obra, Director de obra, Director de execución 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,
asi como o coordinador de seguridade e saúde durante a execución das obras.
Asímesmo, e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición
entre núcleo rural e de protección, deberase realizar plano de reformulo
claramente definido da situación da parcela e da edificación con respecto das
diferentes delimitacións de cada area, e a superficie resultante de parcela
edificable, de acordo coa normativa de núcleo rural, de 600 m/2 mínimos, e os
correspondentes retranqueos a lindeiros e vial.
Achegarase igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.
Os devanditos documentos achegásense conxuntamente co proxecto de
execución e para os efectos de comprobación 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 1,00 metros de ancho, en cor
branca e texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias
municipais, e que debera cumprirse con todos os seus datos: Promotor das obras,
construtor, nº de expediente de licenza, data de inicio e finalización, asi como os
técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico, ao igual que o
coordinador de seguridade e saúde durante a execución das obras.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor debera solicitar a correspondente Licenza de Primeira Utilización de
acordo co 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 debera
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.
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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).
 Violes 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.
 As obras e instalación de medios auxiliares, para a execución dos traballos
previstos en proxecto e licenza, disporán do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
 Tomaranse pertinentes medidas de seguridade, tanto para a propia obra coma
para o ámbito peonil e motorizado desta.
 A posible instalación de grúa para a execución das obras deberá dispoñer de
licenza de obra independente, coa aportacion documental correspondente.
 Coa aportación do proxecto de execución achegásese o estudio básico de
seguridade e saúde, asinado por técnico competente e visado polo colexio
profesional correspondente.
 Co proxecto de execución e acta de reformulo, deberá dar conta así mesmo da
empresa construtora das obras co seu CIF e dirección correspondente.
 Unha vez rematadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, asi
como cumpridos os parámetros establecidos na licenza, a retirada dos elementos
auxiliares, asi como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto
estado polas deterioracións que se puidesen ocasionar durante a realización dos
traballos, o promotor deberá solicitar a correspondente Licenza de Primeira
Utilización, coa aportación dos documentos técnicos correspondentes, e de
acordo co Articulo 195.6 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
 Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo, a
deberan 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.
 De acordo coas consideracións anteriores a cumprir, infórmase favorablemente o
proxecto presentado.
OBSERVACIÓNS: non se poderán iniciar as obras sen a aportación documental do
proxecto de execución e a súa correspondente documentación adicional asi 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 90.825,00€.- salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
1.816,50€-.
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
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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 CONSTRUCIÓNS REGO S.L. RELATIVO A
SOLICITUDE DE LICENZA PARA VIVENDA UNIFAMILIAR EN CAMBA.XOVE. TERREO Nº 1
Vista solicitude formulada por Construcciones Rego S.L. con NIF nº B-270131227 con
domicilio en Avda. Cantarrana, 13 Entresuelo (27850 Viveiro), para realización de
obras de vivenda unifamiliar en Camba.-Xove. polígono nº 21. -parcela nº 418
Referencia catastral:27025A021004180000JI. Terreo nº 1 de segregación aprobada o
15/11/2007.
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 Jesus Fernández Lopez, sitúase dentro do area delimitada como Chan non
Urbanizable de Núcleo Rural. Articulo 103. -Capitulo III. -Normas Subsidiarias do
Concello de Xove. Camba -Xove. Achégase en proxecto plano catastral coa referencia
correspondente asi como a situación da parcela dentro da cartografía catastral asinada
polo autor do proxecto básico. Nucleo 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. Así mesmo, en proxecto, xustifícase,
no apartado. nº 5 da memoria urbanística. -datos comparados, asi como no plano de
localización nº1, a adaptación do inmoble que se pretende realizar, á vixente normativa
urbanística. A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega,
adáptase á tipologia do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a Licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 As condicións de edificación adaptaranse 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 a súa adecuación ao ámbito en que se sitúa.
 Solo se permite unha vivenda unifamiliar por parcela. Nin vivendas pegadas, nin
pareadas.
 No proxecto achegado, no seu apartado 5.3 da memoria, xustifícase o
cumprimento do Código técnico da Edificación en desenvolvemento do
preceptuado na Lei de Ordenación da Edificación no referente a: Cumprimento e
xustificación do dó de seguridade en caso de incendio (Db-Se).
 Co proxecto de execución deberase xustificar o cumprimento do Código
Técnico no referente aos apartados de: Cumprimento e xustificación do Db de
seguridade de utilización. (DB-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, 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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Na actualidade o vial a que da fronte á parcela, atópase sen asfaltar, polo que ao
obxecto de dar cumprimento ó articulado anterior, e previa concesión de Licenza
de Primeira Utilización; o vial de acceso ata a vivenda, deberá estar asfaltado,
cun ancho mínimo de 8 metros.(Articulo 29.f da Lei 9/2002)
A foxa séptica prevista deberá gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes.
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, asi como a
designación dos técnicos responsables dos diferentes apartados da execución da
obra, director de obra, director de execución 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,
asi 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, deberase realizar plano de reformulo claramente
definido da situación da parcela e da edificación con respecto das diferentes
delimitacións de cada area, e a superficie resultante de parcela edificable, de
acordo coa normativa de núcleo rural, de 600 m/2 mínimos, e os
correspondentes retranqueos a lindeiros e vial.
Achegase igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.
Os devanditos documentos achegaranse conxuntamente co proxecto de
execución para os efectos de comprobación 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 1,00 metros de ancho, en cor
branca e texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias
municipais, e que debera cumprirse con todos os seus datos: Promotor das obras,
construtor, nº de expediente de licenza, data de inicio e finalización, asi como os
técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico, ao igual que o
coordinador de seguridade e saúde durante a execución das obras.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor debera solicitar a correspondente licenza de primeira utilización de
acordo co 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 debera
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.
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Liña de cierre………5,00 metros do eje,(sempre que esta distancia sexa superior
a 1,5 metros do bordo).
 Violes 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.
 As obras e instalación de medios auxiliares, para a execución dos traballos
previstos en proxecto e licenza, dispondran do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
 Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade tanto para a propia obra coma
para o ámbito peonil e motorizado desta.
 A posible instalación de grúa para a execución das obras deberá dispoñer de
licenza de obra independente, coa aportación documental correspondente.
 Coa aportación do proxecto de execución achegase o estudio básico de
seguridade e saúde, asinado por técnico competente e visado polo colexio
profesional correspondente.
 Co proxecto de execución e acta de reformulo, deberá dar conta así mesmo da
empresa construtora das obras co seu CIF e dirección correspondente.
 Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, asi
como cumpridos os parámetros establecidos na licenza, a retirada dos elementos
auxiliares, asi como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto
estado, polas deterioracións que se puidesen ocasionar durante a realización dos
traballos, o promotor deberá solicitar a correspondente licenza de primeira
utilización, coa aportación dos documentos técnicos correspondentes, e de
acordo co articulo 195.6 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio rural de Galicia.
 Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo, a
deberan 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.
 De acordo coas consideracións anteriores, a cumprir, infórmase favorablemente
o proxecto presentado.
Observacións: Non se poderán iniciar as obras sen a aportación documental do
Proxecto de Execución, e a súa correspondente documentación adicional, asi 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 90.825,00€.-salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
1.816,50€-.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
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de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARISOL FERNANDEZ LAMELAS .
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 Marisol Fernández Lamelas, con D.N.I. nº 76.545.687-P , con domicilio en
Ceranzos, 26 (Xuances) por morte de un xato por importe de 120,20€.
D.2) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA DOLORES PEREZ CASARIEGO .
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 María Dolores Pérez Casariego con D.N.I. nº 76.564.040-F , con domicilio
en Pradovello, 5 (27879 Rigueira) por morte de un xato, por importe de 210,35€
D.3) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA CARMEN RIVERA TROBO.
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 María Carmen Rivera Trobo con D.N.I. nº 33.758.903-D, con domicilio en
Fontes, 1 (27878 Sumoas) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.4) AXUDA DE GANDERÍA A Dª GENOVEVA ABAD BERMUDEZ .
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 Genoveva Abad Bermúdez, con D.N.I. nº 76.563.390-R , con domicilio en
Lagar, 28 (27878 Sumoas) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.5) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDAS A EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2007 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
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Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Mónica Ouro Ramos
Publicidade
Xullo-decembro 2007
710,62€
Pena, 9 (27877Xuances)
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.6) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDAS A EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2007 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Aladino Fernández Fra
Agramonte,
Fisioterapia
Novembro-decembro2007
200,33€
7(27870Xove)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.7) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDAS A EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polos solicitantes,
referida ó exercicio de 2007 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento das axudas concedidas segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Francisco González Chica
Hostalería
Xullo-decembro 2007
601€
Pena, 9 (Xuances)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.8) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2008 DE SUBVENCIÓN A PANADERÍA FERNÁNDEZ.
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 2008 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
R/ Dr. Baamonde
Acc. Grupo
Mª José Maseda
Panadería Fernández Illade, 14 (27870
Escolar, 5
Salgueiro
Xove)
(27870 Xove)
2º) 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 2008.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
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persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.9) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2008 DE SUBVENCIÓN A PANADERÍA SAN CIBRAO S.L.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o
traballador, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2008 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Mª José Mariño
Avda. Diputación, 12
Panadería San
Lieiro, 44 (San Franco
3º b (Xove)
Cibrao S.L.
Ciprian.-Cervo) Concepción
Alto de Lago, 31
Rodríguez Vérez
(27878 Lago)
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 2008.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a
que se atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do
persoal acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia
bancaria e acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade
Social) ante esta entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.10) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA Mª
TERESA GARCIA SAN ISIDRO (ANO 2008).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola autónoma, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2008 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Mª Teresa Garcia San
Acceso Grupo Escolar, 2 2º
Seguros
Isidro
Dcha. (27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.11) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA
MONICA OURO RAMOS (ANO 2008).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola autónoma, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2008 como autónoma, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Dª Mónica Ouro Ramos
Publicidade
Pena, 9 (27877 Xuances)
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2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación á autónoma, os efectos oportunos.
D.12) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA
ALADINO FERNANDEZ FRA (ANO 2008).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2008 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
Aladino Fernández Fra
Fisioterapia
Agramonte, 7 (27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.13) DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA D. JOSE IGNACIO
LAMELAS ALONSO (ANO 2008).
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo autónomo, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de prórroga no Plan de Emprego para o ano 2008 como autónomo, e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 seguinte:
Nome do autónomo
Actividade
Enderezo
D. José Ignacio Lamelas
Villalpol, 19
Transportista
Alonso
(27877 Portocelo)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en
sesión de 11de xaneiro de 2007.
3º) A notificación ó autónomo, os efectos oportunos.
D.14) SOLICITUDE DENEGADA A CEMAR ALIMENTACION S.L. DE
PRORROGA COMO EMPRESA NO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.
Vista solicitude de Cemar Alimentación S.L. con domicilio en Rúa Dr. Gasalla, 3
(27001 Lugo), no que solicita prórroga de empresa no Plan de Emprego Municipal para
a traballadora contratada Dª Ana Isabel Díaz Fernández.
Visto o preceptivo informe da Técnico Local de Emprego, sinalando que a primeira
aprobación de subvención para a contratación da traballadora por parte de CEMAR
Alimentación S.L fíxose o 2/7/2002; habendo cumprindo xa 5 anos o día 1/7/2007.
Visto que nas bases Reguladoras do Plan de Emprego, establecen un período máximo
de 5 anos para efectuar libramentos a empresas que contraten a un traballador/a o abeiro
do PEM, e que procedente de anos anteriores fora sucesivamente prorrogado, pola
Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria acorda:
1º) Denegar a concesión da prórroga do Plan de Emprego para CEMAR
ALIMENTACION S.L. en base ó informe da Técnico Local de Emprego.
2º) A notificación a empresa e á traballadora, os efectos procedentes.
D.15) SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN CULTURAL SAIÑAS DE AXUDA
ECONÓMICA PARA ACTIVIDADES 2008.
Visto o escrito da Asociación Cultural Saiñas, con domicilio a efectos de notificación en
Portocelo, 9 (27878 Portocelo) no que solicita unha subvención para o financiamento de
actividades durante o ano 2008.
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Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido con data 17 de xaneiro
de 2008 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 2.008, aprobadas polo Pleno en
sesión de 20 de decembro de 2007.
Vista a existencia de crédito para gasto na partida 451.489 do vixente orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 18.000€ para o
financiamento de actividades durante o ano 2008.
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 custe da actividade subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 12.600€ correspondente ó
70% da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 18.000€ procédese ó libramento do 30% (5.400€) pendente de percepción
4º.- Consonte ó establecido na Base 41 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.16) SOLICITUDE DO CLUB DE BALONCESTO XOVE, DE AXUDA
ECONÓMICA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Visto o escrito do Club de Baloncesto Xove, con domicilio a efectos de notificación en
c/ Agramonte, 6 (27870 Xove), no que solicita unha subvención para o financiamento
da practica do baloncesto no Concello, a través de escolas deportivas.
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Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido con data 2/1/2008 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 2.008, aprobadas polo Pleno en sesión de 20
decembro de 2007.
Vista a existencia de crédito para gasto na partida 452.489 do vixente orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 12.000€ para o
financiamento de escola deportiva de baloncesto no Concello.
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 custe da actividade subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 8.400€ correspondente ó 70%
da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 12.000€ procédese ó libramento do 30% (3.600€) pendente de percepción.
4º.- Consonte ó establecido na Base 41 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.17) ESCRITO DE JESUS GARCIA CASABELLA SOLICITANDO
EXENCION POR MINUSVALÍA DO IMPOSTO MUNICIPAL DE
VEHICULOS.
Visto escrito de D. Jesús García Casabella, con DNI 76.545.718-Q con domicilio en
Cabandela, 32 (27878 Sumoas) no que presenta certificado de minusvalía con grado
33%, sendo titular dun vehículo marca Peugeot 405 con matricula LU-2779-M; visto
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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 igual ou superior ó
33%; pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Autoriza-la exención do vehículo de marca Peugeot 405 con matricula LU-2779-M
de D. Jesús García Casabella.
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
imposto Municipal de Vehículos no presente ano 2008 e sucesivos.
3º) A remisión ó interesado, os efectos procedentes.
D.18) ESCRITO DE D. JESUS RODRIGUEZ FRA SOLICITANDO EXENCION
POR MINUSVALÍA DO IMPOSTO MUNICIPAL DE VEHICULOS.
Visto escrito de D. Jesús Rodríguez Fra con DNI : 33.763.713-N con domicilio en
Vilariño, 1 (27879 Monte) no que presenta certificado de minusvalía con grado 53%,
sendo titular dun vehículo Opel Corsa con matricula LU-0159-U; 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 Corsa con matricula LU-0159-U de
D. Jesús Rodríguez Fra.
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
imposto Municipal de Vehículos no presente ano 2008 e sucesivos.
3º) A remisión ó interesado, os efectos procedentes.
D.19) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA CASETA A D.
JOSE MANUEL FERNANDEZ LAGE EN PORTOCELO- XOVE.
Vista solicitude presentada por D. José Manuel Fernández Lage, con D.N.I. nº:
77.591.685-N con domicilio en Avda. Diputación, 25 4º C (27870Xove), para
entroncamento de auga para caseta sita en Portocelo, según plano que se xunta á
solicitude; por parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe
do fontaneiro municipal no que sinala que será necesaria a construcción 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 para caseta.
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) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TURISMO SOCIAL A D. BERNARDO
ROUCO SOUTO
Vista solicitude formulada por D. Bernardo Rouco Souto con D.N.I. nº32.535.232-F
con domicilio en Portocelo, 1 (27870 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
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importe de 120€ debendo atoparse os perceptores da axuda ó corrente das súas obrigas
fiscais con esta entidade.
D.21) SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE RECIBO DE AUGA DE
SAGRARIO DIAZ RIVAS.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Dª Sagrario Díaz Rivas, con DNI 76.564.017-F,
con domicilio en Alto de Lago, 24 (27878 Lago) de solicitude de devolución de 12,86€
correspondentes á lectura de contador do servizo de augas por duplicidade de recibos.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) A devolución da cantidade de 12,86€, en base ó informe do Encargado de Augas do
Concello.
2º) A notificación á solicitante, os efectos procedentes.
D.22) CONCURSO CON PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
ADXUDICACIÓN DO ARRENDAMENTO DO CAFÉ BAR DO CENTRO
SOCIAL DE LAGO. ADXUDICACIÓN.
Polo Secretario Municipal, dáse conta á Xunta de Goberno Local do expediente do
epígrafe.
Dáse conta igualmente da acta de apertura de plicas obrante no expediente, que a seguir
se transcribe integramente:
“ACTA DE APERTURA DE PLICAS
No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as 16 horas do día
21 de xaneiro de 2008; consonte ó disposto na Cláusula 15 do Prego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rexeran no Concurso con Procedemento Aberto
convocado para o “ CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO CAFÉ - BAR DO
CENTRO SOCIAL DE LAGO “ procedeuse á apertura de plicas por parte do Sr.
Alcalde Presidente do Concello de Xove D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa asistido pola
Concelleira Delegada de Servizos Sociais Dª. Ana María Abad López, a Interventora
Municipal Dª. Elena Santos Rey e o Secretario Municipal D. Luís María Fernández del
Olmo como fedatario.
Aberto o acto pola Presidencia, polo Secretario dáse lectura a súa certificación de data
21-01-2008 obrante no expediente na que se acredita que no prazo sinalado no Anuncio
publicado no Boletín Oficial da Provincia nº: 6 de data 08/01/2008 presentáronse as
seguintes solicitudes de participación:
1ª.- Dª. Lorena Pérez Vázquez ( RE nº: 170 do 18/01/2008 )
2ª.- Dª. Eva Gloria García Pereira ( RE nº: 172 do 18/01/2008 )
3ª.- Dª. Concepción Rodríguez Verez ( RE nº: 177 do 18/01/2008 )
A seguir polo Sr. Alcalde ordease a apertura das plicas presentadas e procedese ó exame
da documentación contidas nas mesmas e á valoración das ofertas presentadas consonte
ós criterios fixados na Cláusula 19 “ do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rexeran no Concurso con Procedemento Aberto convocado para o “ CONTRATO
DE ARRENDAMENTO DO CAFÉ - BAR DO CENTRO SOCIAL DE LAGO “
aprobado por Decreto de Alcaldía de data 27/12/2007.
Realizado o exame e valoración citados polo Sr. Alcalde Presidente ACORDASE :
1º.- Outorgalas seguintes puntuacións polos criterios de valoración previstos no Prego:
Licitador
REC.HUMS. E MAT.
1ª.- Dª. Lorena Pérez Vázquez
2ª.- Dª. Eva Gloria García Pereira

PUNTOS
0´50
1´00
15

3ª.- Dª. Concepción Rodríguez Verez

0´50

Licitador
LISTA PREZOS
1ª.- Dª. Lorena Pérez Vázquez
2ª.- Dª. Eva Gloria García Pereira
3ª.- Dª. Concepción Rodríguez Verez

PUNTOS
0´50
0´50
1´00

Licitador
MELLORAS
1ª.- Dª. Lorena Pérez Vázquez
2ª.- Dª. Eva Gloria García Pereira
3ª.- Dª. Concepción Rodríguez Verez

PUNTOS
0´50
1´00
0´50

Licitador
PREZO EXPLOTACIÓN
1ª.- Dª. Lorena Pérez Vázquez (50 €)
2ª.- Dª. Eva Gloria García Pereira (2.400 € )
3ª.- Dª. Concepción Rodríguez Verez (1.300 € )

PUNTOS
3´93
0´80
2´26

Licitador
EXPERIENCIA
1ª.- Dª. Lorena Pérez Vázquez
2ª.- Dª. Eva Gloria García Pereira
3ª.- Dª. Concepción Rodríguez Verez

PUNTOS
0´00
3´00
0´00

2º.- Computadas as puntuacións obtidas polos concursantes, por aplicación dos criterios
de valoración previstos no Prego, resultan as puntuacións totais e finais seguintes:
Licitador
1ª.- Dª. Lorena Pérez Vázquez
2ª.- Dª. Eva Gloria García Pereira
3ª.- Dª. Concepción Rodríguez Verez

PUNTOS
5´43
6´30
4´26

E na súa consecuencia ó Sr. Alcalde Presidente acorda propoñer á Xunta de Goberno
Local a adxudicación do contrato a Dª. Eva Gloria García Pereira no prezo e condicións
reflectidas na oferta presentada.
Non habendo máis asuntos que tratar pola Presidencia dáse por rematado o acto
sendo as 17´00 horas da data citada no encabezamento, extendendose por min,
Secretario, a presente Acta por triplicado exemplar e a un só efecto, que da fe de todo o
tratado co visto e prace da Presidencia.”
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, acorda
adxudicar definitivamente o contrato de arrendamento do Café-Bar do Centro Social de
Lago a Dª Eva Gloria García Pereira nos termos e condicións reflectidos, tanto na oferta
presentada pola adxudicataria, como no prego de cláusulas económico administrativas
aprobadas por Decreto de Alcaldía de data 27 de setembro de 2007.
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D.23) ESCRITO DO I.E.S. “ILLA DE SARÓN” INTERESANDO O APOIO DO
CONCELLO DE XOVE A UNHA SOLICITUDE DE CAMBIO DOS CICLOS
FORMATIVOS QUE SE IMPARTEN NO CITADO CENTRO ESCOLAR.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local, do escrito presentado polo equipo
directivo e claustro de profesores do I.E.S. “Illa de Sarón”, que a seguir se transcribe:
”Estimados Sres./Sras.
O Equipo Directivo e o Claustro de profesores do I.E.S. Illa de Sarón (Xove) coa
aprobación do Consello Escolar do Centro infórmalles da súa intención de solicitar a
implantación do Ciclo Formativo de Grado Medio de EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS de cara ao vindeiro curso escolar 2008-09 en substitución do Ciclo
Superior de ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (A.S.I.) que
actualmente se está a impartir.
As RAZÓNS que nos levan a solicitar o devandito Ciclo son as seguintes:
1. Insuficiente número de alumnos/as para master dous Ciclos Superiores de
Informática na zona (Foz e Xove) debido ao descenso demográfico en xeral e ao
abandono dos estudos superiores (Bacharelato).
2. Escaso número de Ciclos de Grado Medio en xeral, e inexistencia de Ciclos da
familia de Informática na zona.
3. Grado de dependencia actual das novas tecnoloxías para acceder a calquera emprego
mínimamente cualificado (manexo de programas informáticos básicos, xestión de
almacenaxe, facturación...)
4. Posibilidade de acceder a este Ciclo a un maior número de alumnos debido a que tan
só se require o Título de Graduado en Educación Secundaria.
Permitiría ademais, reciclarse para postos máis cualificados a persoas que posúen o
antigo Graduado Escolar ou a persoas que no seu momento abandoaron os seus estudos
para incorporarse ao mundo laboral ou, no caso de moitas mulleres, para adicarse ao
coidado dos seus fillos.
5. Existencia no noso Centro de equipos informáticos actualizados e aulas específicas
dacordo co establecido no B.O.E. (RD. 497/03 de 24 de maio de 2003)
6. Existencia na zona de empresas dispostas a colaborar na realización das practicas
(Formación en Centros de Traballo) coa posibilidade dunha contratación futura.
Polos razóns exportas, PEDÍMOSLLES o seu apoio para solicitar a implantación do
CICLO DE GRADO MEDIO DE EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
perante a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
A tal efecto, pedímoslles encarecidamente nos remitan un escrito apioando a nosa
petición á seguinte dirección: I. E. S. ILLA DE SARÓN C/ AGRAMONTE S/N 27870
XOVE.”
Enterada, a Xunta de Goberno Local, acorda :
1º) Apoiar o cambio de ciclo formativo proposto no escrito anteriormente transcrito.
2º) Propoñer á Dirección,Claustro de Profesores, e Consello Escolar do IES Illa de
Sarón, a solicitude á Consellería de Educación, do Ciclo Formativo de Grado Medio de
Atención Sociosanitaria, tendo en conta a existencia dunha residencia xeriatrica no
termo municipal e a existencia de instalacións municipais de servizos sociais (Servizo
de Axuda no Fogar, Escola Infantil, Centro de Terceira Idade, etc.) que supoñen un
potencial de creación de postos de traballo para dita titulación.
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D.24) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2008 DE SUBVENCIÓN A ALBERTO GARCIA TRASANCOS.
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 2008 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Urb. Palmeiro
Alberto García
Pedregal, 31 (27868 Francisco José Rivas
59 3º A (27877
Trasancos
Covas Viveiro)
Dovale
Rigueira)
2º) 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 2008.
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.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezanove horas e trinta minutos, polo Sr. Alcalde
-Presidente, remátase a sesión, estendéndose a acta presente, de todo o que, como
Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

O SECRETARIO,

Asdo.:Luís Mª Fernández del Olmo.

18

