ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 23 DE XANEIRO DE 2008.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove,
Asistentes:
sendo as 12 horas do día 23 de xaneiro de dous
Alcalde-Presidente:
mil oito, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D.
D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa
José Demetrio Salgueiro Rapa, coa asistencia
Vocais:
dos Sres. concelleiros á marxe relacionados, do
D. José Manuel González Álvarez
Secretario D. Luís María Fernández del Olmo, e
Dª Ana María Abad López
da Interventora Dª Elena Santos Rey,
Secretario:
procedeuse a celebrar a sesión extraordinaria
D. Luís Mª Fernández del Olmo.
correspondente a este día, previa convocatoria ó
Interventora:
efecto e en primeira convocatoria.
Dª Elena Santos Rey
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde
Excusa a súa asistencia:
declarouse aberta a sesión.
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
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 21 de xaneiro de 2008.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B.1) SOLICITUDE DE INSUIÑA S.L. RELATIVO A ACONDICIONAMENTO E
MODERNIZACION DE HATCHERY EN PRAIA DE LAGO S/N. – PROXECTO
BÁSICO.
Vista solicitude formulada por Insuiña S.L. con CIF nº B-36021954 con domicilio en
Playa de Lago, SN (27870 Xove), para realización de obras de acondicionamento e
modernización de hatchery en Praia de Lago S/N. – Lago.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a modernización e
acondicionamento que se pretende realizar, de acordo coa documentación presentada,
subscrita polo arquitecto Don Jorge Suárez Díaz, sitúase dentro do area delimitada
como Chan non Urbanizable de Protección de Costas. Articulo 111. -III. -normas
subsidiarias do Concello de Xove. Praia de Lago s/n -Xove. As obras que se pretenden
atópanse dentro dunha edificación xa existente. Para as devanditas instalacións
outorgouse licenza de obra en comisión de goberno de xullo de 1.988. A Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos concedeu licenza de actividade con data 21 de setembro de
1.987 e renovada o 15 de xaneiro de 1.999, prorrogada de novo o 08 de xaneiro de
2.008 tanto para engorde coma para hatchery. Por parte do Concello de Xove,
autorizouse licenza municipal definitiva para Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
e Perigosas con data 25 de agosto de 1.992, para o que se solicita nova licenza de
acondicionamento e modernización de Hatchery. Achégase documentación emitida pola
Consellería de Politiza Territorial, Obras Publicas e Transportes, de data 18 de xaneiro
do 2.008, Servizo de Protección do Litoral, no que se informa favorablemente as obras
que se pretenden ; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Ao tratarse dun proxecto básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, deberase presentar nas dependencias municipais, o correspondente
proxecto de execución sen o cal non se poden iniciar as obras, asi como a
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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, asi como o coordinador de
seguridade e saúde durante a execución das obras.
 Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor
branca e texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias
municipais, e que debera cumprirse con todos os seus datos: Promotor das obras,
constructor, 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 deberá solicitar a correspondente Licencia 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.
 As obras e instalación de medios auxiliares, para a execución dos traballos
previstos en proxecto e licenza, dispoñerán do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
 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, a debera dar conta así mesmo da
empresa constructora 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.
 Observacións: Non se poderán iniciar as obras sen a aportación documental do
proxecto de execución e a súa correspondente documentación adicional.
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 5.061.816,21€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
101.236,32€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.2) SOLICITUDE DE HELMANCASA S.L. RELATIVO A PROXECTO DE
ACONDICIONAMENTO DE LOCAL PARA USO DE BAR RESTAURANTE EN
URBANIZACION PALMEIRO S/N. -XOVE.
Vista solicitude formulada por Helmancasa S.L.con C.I.F. nº B-84469345 con domicilio
en Camino Huertas de la Vega, 36-40 bajo (37008 Salamanca), para realización de
obras de proxecto de acondicionamento de local para uso de bar restaurante en
Urbanización Palmeiro S/n. -Xove.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras de
acondicionamento de local que se pretenden realizar, de acordo coa documentación que
se achega, subscrita polo arquitecto Don Manuel Prieto Martinez, atópanse dentro do
Núcleo Urbano da Urbanización Palmeiro en Xove e dentro da volumetría dun edificio
en composto de semisotano e planta baixa, dispoñendo este inmoble da correspondente
licenza de obras en vigor. Estas obras adáptanse á vixente Normativa Urbanística do
Concello de Xove. Normas Subsidiarias e Complementarias de Plan. Por parte da
Consellería de Medio e Desenvolvemento Sostible, na súa Delegación Provincial.
Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental, emitiuse o ditame ambiental para
actividades afectadas polo RAMINP; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Deberán cumprir os parámetros reflectidos no ditame emitido polo servizo
de calidade e avaliación ambiental.
 As instalacións necesarias para a realización destes traballos, deberán estar
perfectamente valladas, na zona de arcen, coas sinalizacións
correspondentes, así como a disposición de luces de sinalización en horas
nocturnas, pola súa situación en plena zona urbana da Urbanización
Palmeiro.
 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
 Habida conta que de acordo co proxecto que se achega as obras que se
pretenden, terán consideración de obras de acondicionamento, non poderán
afectar a elementos estructurais, nin supondran aumento de volume.
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Respectarase o primitivo deseño e tipologia da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de acondicionamento, ao
solicitado.
 Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
 A apertura do local para a actividade prevista en proxecto, esta supeditada ao
outorgamento da licenza de actividade correspondente para este local como
bar restaurante en concordancia coas previsións de proxecto e licenza
outorgada, asi como a constatación por parte dos servizos técnicos
municipais do cumprimento do preceptuado polos diferentes regulamentos
reflectidos no ditame previo á licenza de obra e actividade.
 De acordo con todo o exposto anteriormente, infórmanse favorablemente as
obras que se solicitan.
 OBSERVACIÓNS: deberase solicitar licenza de apertura actividade.
DATOS DO EXPEDIENTE:
1. Nº de expediente: Ma962a2008/000019-2
2. Clave: Ma 110280
3. Solicitante: HELMANCASA S.l
4. Actividade: Bar Restaurante
5. Situación: Urb. .Palmeiro.-Rigueira.
6. Concello: Xove
7. Data de emisión:16 de xaneiro de 2.008
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 112.799,77€. salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
2.256,00€.
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. NILO ABAD LOPEZ RELATIVO A
ANTEPROXECTO DE MOVEMENTO DE TERRAS E RECHEO DE TERREO
EN VINA. -XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Nilo Abad Lopez con D.N.I nº: 77.596.667-A con
domicilio en Avda. Diputación, 29 (2870 Xove), para movemento de terras e recheo de
Terreo en Vila. – Rigueira-Xove de acordo co anteproxecto redactado pola Arquitecta
Dª Mª Belen Rivas Baltar.
Visto o informe emitido no seu dia, con data 16 de xaneiro de 2006, polo Arquitecto
Técnico Municipal.
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Visto o informe favorable, emitido polo Organismo Autonomo Augas de Galicia, con
data 28 de xuño de 2006.
Visto o informe favorable, emitido polo Servizo Provincial de Urbanismo e Inspección
Territorial, con data 27 de decembro de 2007, ós efectos do disposto no Art. 41 da Lei
9/2002 do 30 de decembro.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal emitido que a seguir se transcribe:
 Anteproxecto de movemento de terras e recheo de terreo en Viña. -Xove.
 Remisión de Resolución de Expediente: T.E06/425
 Solicitante: Don Nilo Abad Lopez
 Situación: Vila. -Xove
De acordo coa documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse nunha
parcela situada dentro do area delimitada como Chan non Urbanizable de Protección
Agrícola, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, e asimilada
a Chan Rústico de Protección Agropecuaria 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. Articulo 32.2.a. De acordo co articulo 35.3 da vixente Lei do Solo 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,
solicitouse a correspondente autorización autonómica, dita autorización que cuantifica o
outorgamento desta licenza e os seus condicionantes. Expediente favorable de data 2712-2007 e con rexistro de saída nº 4884 do 11 de xaneiro do 2008. Así mesmo de
acordo coa documentación achegada, parte da parcela sitúase dentro da zona de policía
dos 100 metros de ancho a contar dende a linea que linda coa canle do río de rigueira,
que marca a Lei 29/1985, do 2 de agosto de augas, solicitouse ao devandito
departamento a autorización correspondente. Expediente favorable de data 28-06-2006 e
con rexistro de entrada nº 1953 do 06 de xuño do 2006, e a clave de expediente
DH.W27.4376.
Pola Xunta de Goberno Local, Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para movemento de terras e recheo de finca
en Vila-Rigueira, impóñense as condicións seguintes:
 Previo ao inicio das obras a deberá solicitar a presenza dos servizos técnicos
municipais para efectuar a correspondente acta de reformulo da zona en que se
pretenden realizar os devanditos traballos.
 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.
 As obras dispoñerán do correspondente seguro de responsabilidade civil.
 O ámbito do area afectada polos traballos, deberá quedar perfectamente limpo
unha vez finalizados os mesmos.
 De acordo coa documentación obrante no expediente, infórmase favorablemente o
proxecto presentado.
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 501€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,02€.
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.4)SOLICITUDE DE D. FERNANDO LOPEZ PEDRE, RELATIVO A CERRE
DE FINCA EN VIVENDA SITA EN PEDRIDE.
Vista solicitude formulada por D. Fernando López Pedre con D.N.I nº: 33.842.158-G
con domicilio en Pedride Nº 3. –(27870Xove) para realización de obras de construción
dun peche con malla metalica de 1,20 metros de alto, con soportes metalicos en Pedride,
3 (Xove).
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 1,50 metros.
 Este peche construirase, de acordo co solicitado.
 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, e única e exclusivamente
para os laterais e parte posterior da parcela.
 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€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12€.
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.
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C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) ESCRITO DE ASPANANE-VIVEIRO SOLICITANDO LIBRAMENTO DO
PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN, CONCEDIDO O 12/11/2007
Vista solicitude de ASPANANE con domicilio en C/Irmáns Vilar Ponte, 40 bajo
(27850 Viveiro) os efectos de xustificación de gastos e solicitude de libramento do
porcentaxe pendente de percibir da subvención concedida por importe de 600€ na
Xunta de Goberno Local de 12/11/2007.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
370.225,57€
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 180€.
D.2) CONCESIÓN DE BECAS, PREMIOS EXTRAORDINARIOS E AXUDAS Ó
ESTUDIO, PARA O CURSO 2007-2008.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local do acordo adoptado pola Comisión
Informativa Especial de Becas e Axudas ó Estudo de data 23 de xaneiro de 2008.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) A aprobación das concesións e denegacións de axudas que se reseñan de seguido.
2º) A notificación individualizada das concesións e denegacións a tódolos solicitantes.
PREMIOS EXTRAORDINARIOS 2007.
NOMBRE Y APELLIDOS
Tania López Rodríguez
José Eugenio Lage Fernández
Verónica Inés Míguez Franco
Patricia Ferreira López
Laura Vielba Cao
Mª Zaira Lamelas González
Mª Teresa Martinez Rouco
Francisco J.Sánchez
Villarquide

IMPORTE
CONCEDIDO
Denegada. Non
Diplomatura en enfermería
alcanza Notable
Música
1.500€
Diplomatura en enfermería
1.500€
Diplomatura en enfermería
1.500€
Ciclo superior prótese dental
600€
Tecnico Superior Produc. Acuícola
600€
Técnico Superior de Estética
600€
ESTUDIOS CURSADOS

Técnico de Saúde Ambiental

Verónica Díaz Abad

Licenciatura en Dereito

Mª Susana Gallego Fernández

Licenciatura en Dereito

Cristina Meitin Rouco

Ciclo Superior Xestión Comercial

Sonia Peloche Villar

Educación Infantil

Pablo Santos Fernández

Ingeniero Naval

600€
Denegada. Non
alcanza Notable
Denegada. Non
alcanza Notable
Denegada. Non
alcanza Notable
Denegada. Non
alcanza Notable
Non cumpre os
requisitos de
empadronamento.
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BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. CURSO 2007/2008
Nome

Estudios

Francisco Fra Fernández

Dereito

Manuel Rodríguez Fernández
Angel Leitao Salgueiro
José Antonio Míguez Martinez
Amanda Fra Otero
José Eugenio Lage Fernández
Sergio Soto Baño
Jorge Soto Baño
Jennifer Pardo Fraile
Carmen Fernández Mariño
Pilar González Miguez
Ana Belen Polo Casariego
TOTAL

Ingeniería Industrial
Música
INEF
Educación Infantil
Música
Turismo
Ingeniería Industrial
Enfermería
Politicas
Relacións Laborais
Empresariais

Beca
Pendente de aportar
documentación
Denegada. Supera ingresos.
1.200€
1.200€
1.200€
1.200€
1.200€
1.200€
1.200€
1.200€
1.200€
1.200€
12.000,00 €

BECAS PARA CICLOS FORMATIVOS DE ESPECIALIDADES QUE NO EXISTAN
EN LA COMARCA. CURSO 2007/2008.
NOME
Dolores Vilar Fernández

ESTUDOS
IMPORTE
Ciclo Superior de Acuicultura 125€
Desenvolvemento de
proxectos de instalacións de Denegada por superar ingresos.
Rosa Mar Rodríguez Ben
fluídos
Miguel José García Rodríguez Producción e mecanizados
Denegada por superar ingresos.
BECAS PARA MINUSVÁLIDOS. CURSO 2007/2008
NOME
Ramona Trigo Basanta
Severino Basanta Ben
Gines Peña Miguez
Eliseo Eijo Barro
Mª Carmen López Vilar
TOTAL

IMPORTE
750€
2.250€
750€
750€
750€
5.250,00 €

BECAS PARA AXUDAS DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2007/2008.
NOME
IMPORTE
María Iglesias Fernández
60€
Maria Carmen Fernández Mariño
60€
María José Casas Alvarez
125€
Celia Cora Pardiño
120€
Maria Carmen Fernández Lamelas
185€
Carlos Fernández Fernández
65€
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Enrique Pérez Pedre
Natalia Fra Fernández
Vanesa Balsa Arias
Maria Begoña Fernández Mogo
María Olga Baño Casariego
Maria Eugenia Rodríguez Rouco
Begoña Fraile Mateo
María Dolores Pérez Casariego
María Gema Salgueiro Maseda
María Nuria Fernández Pérez
José Manuel García Pérez
Francisca Hairaney Cortez
TOTAL

120€
65€
60€
65€
60€
120€
60€
125€
125€
Pendente documentación
Pendente documentación
Denegada. Fora de prazo
1415,00 €

Sen máis asuntos que tratar, sendo as doce 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.
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