ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 25 DE FEBREIRO DE DOUS MIL OITO.
Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa
Vocais:
D. José Manuel González Álvarez
Dª Ana María Abad López
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Secretario:
D. Luís M. Fernández del Olmo
Interventora:
Dª Elena Santos Rey

Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo
as dezasete horas do día vintecinco de febreiro de
dous mil oito, baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
D. José 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 ordinaria 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 23 de xaneiro de 2008.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZA DE
VIVENDA UNIFAMILIAR EN ILLADE-XUANCES.
Vista solicitude de Dª María Luísa Ríos Gomez, con DNI 77.592.649-X con domicilio
en Travesía da Marina, 42 (27850 Viveiro) de cambio de titularidade de licenza de obra
que ten concedida para a construción dunha vivenda unifamiliar en Illade-Xuances
Polígono 17, parcela 118-A2 para que figure como novo titular de dita licencia de obra
o seu novo propietario, D. Estephent Gray Watt.
Vista acta de inspección de actividades do Arquitecto Técnico Municipal que manifesta
que á vista da documentación achegada pola solicitante e de acordo cos datos obrantes
nos arquivos municipais, faise constar;
 En data 12 de abril do ano 2007 concedeuse licenza para a construción dunha
vivenda unifamiliar no lugar de Illade, Xuances, Polígono nº 17 parcela 118-A2,
de acordo co proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel Prieto Martínez.
 Infórmase favorablemente o cambio de titularidade que se solicita, a favor de D.
Stephent Gray Watt, quedando invariable as condicións da licenza de obra
outorgada no seu día á inicial titular Dª María Luísa Ríos Gómez.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acordase:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de Licencia de Obra da devandita vivenda
unifamiliar sita en Illade-Xuances , quedando como titular D. Stephent Gray Watt, de
nacionalidade Inglesa, con NIE X-09483317-A e domicilio en C/ Luís Trelles, 16
(27850 Viveiro).
2º Facultar á Alcaldía - Presidencia para a realización de cantos actos, trámites o
xestións sexan procedentes para el bo fin dos acordos adoptados.
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B.2) SOLICITUDE DE Dª CONCEPCION REGO RODRIGUEZ. RELATIVO A
REVESTIMENTO DE FACHADAS DA CASA VIVENDA CON MORTEIRO E
COLOCACION DE CANEIROS E BAIXANTES EN LAMABOA Nº 3. -XOVE
Vista solicitude formulada por Dª Concepción Rego Rodríguez. con D.N.I nº:
76.545.479-F con domicilio en Lamaboa, 3 (27870 Xove), para realización de obras de
revestimento de fachadas da casa vivenda con morteiro e colocación de caneiros e
baixantes en Lamaboa nº 3. –Xove.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega subscrita polo interesado, a edificación o remozamiento
da cal se solicita, atópase dentro do area delimitada polo núcleo rural de Lamaboa e
previsto como Chan non Urbanizable de Núcleo Rural de acordo coas normas
subsidiarias e complementarias de plan do concello de Xove. Articulo 24 da Lei
15/2004 do 9 de decembro, de modificación da lei 9/2002 do 30 de decembro, de
LOUPMRG; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Habida conta que non se achega proxecto descritivo das obras que se pretenden,
as mesmas terán consideración de obra menor e polo seu condición de obras de
acondicionamento non podrezan afectar a elementos estructurais, nin supondran
aumento de volume.
 Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no articulo
29 da Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de
Protección do Medio Rural de Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
 Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
 Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da
edificación asi 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.
 Informase favorablemente a licenza de revestimento exterior e colocación de
caneiros e baixantes.
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 5.000€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 100,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
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de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.3) SOLICITUDE DE D. MARIO COCIÑA BEN, RELATIVO A
COLOCACION DE BASE DE HORMIGON PARA MESA E PÉRGOLA EN
PORTOCELO.
Vista solicitude formulada por D. Mario Cociña Ben con D.N.I nº: 33.814.798-Z con
domicilio en A Vara, 8 (27877 Xuances), para realización de obras de colocación de
base de formigon para mesa e pérgola de 6,25 metros x 2,50 metros en Portocelo, según
plano que se xunta coa solicitude.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, subscrita polo interesado, a edificación que se solicita,
atopa dentro do area delimitada como Chan non Urbanizable de Núcleo Rural, de
acordo coas vixentes Normas Subsidiarias do Concello de Xove, e ao amparo do
Articulo 24 da Lei 15/2004 do 29 de decembro, de Modificación da Lei 9/2002 de
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:
 Aplicarase o réxeme previsto para Núcleos Rurais.
 A edificación que se solicita, terá a consideración de edificación auxiliar da
principal.
 As condicións de edificación se atendran ao especificado no Articulo 25, 27 e 29
da Lei 15/2004 de Modificación da Lei 9/2002.
 Tipoloxías e condicións urbanísticas ao amparo do meritado articulo 29.
 Informase favorablemente a solicitude presentada, debendo axustarse as obras
na súa totalidade ao solicitado, tanto no que á construción se refire coma á súa
actividade.
 Distancias a viais:
*Estradas municipais.  Vías tipo III, de acordo coas N.S.P en vigor do Concello de Xove:
 Liña de cierre.............5,00 metros do eixe.(sempre que esta distancia sexa
superior a 1,5 m. do, bordo).
 Liña de edificación...................10 metros dende o eixe.
 Previo ao inicio das obras se debera levantar por parte dos servizos técnicos
municipais a correspondente acta de reformulo axustandose as aliñacións e
retranqueos correspondentes a lindeiros e viais ao previsto en normativa.
 3 metros a lindeiros.
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€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 40€.
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
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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.4) SOLICITUDE DE D. JOSÉ TOMÁS LOPEZ AMADO RELATIVO A
SUSTITUCION DE CUBERTA DE VIVENDA EN SUMOAS.
Vista solicitude formulada por D.José Tomas López Amado con D.N.I nº:10.152.865
-E con domicilio en Fontes nº 2 (Sumoas), para realización de obras de cambio de
cuberta en Fontes nº 2 – Sumoas.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación cuia
cuberta se pretende realizar, de acordo coa documentación presentada suscrita polo
Arquitecto Don. Francisco J. Hermida Trastoy, ubicase dentro de area delimitada como
solo non urbanizable de Núcleo Rural. Artigo 103. capítulo III. Normas Subsidiarias do
Concello de Xove. As Fontes – Sumoas – Xove. Artigo 24 da Lei 9/2002 de 3o de
decembro de Ordenación Urbanística y Protección do Medio Rural de Galicia,
modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro; por unanimidade en votación
ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 A edificación que se pretende, da acordo co proxecto que se aporta, adaptase a
tipoloxía do entorno.
 Asimesmo, no apartado do proxecto, memoria urbanística datos comparados e no
plano de emprazamento nº u01, xustificase a adaptación do inmoble cuia cuberta se
pretende reformar, a vixente normativa urbanística.
 As obras que se pretenden, e pola súa condición de obras de reparación, non
poderán afectar a elementos estructurais, diferentes da cuberta, non suporán
aumento de volume.
 Resperase o primitivo deseño y tipoloxía da edificación e entorno, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación o previsto no artigo 29 da Lei 15/2004 de
29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do Medio Rural de
Galicia, no relativo as condicións de edificación.
 A cuberta deberá ser de pizarra.
 Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte contratada, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
 Previo o inicio das obras recabarase a presencia dos servicios Técnicos Municipais,
o obxectivo de comprobar o estado do replanteo actual da edificación, e poder
constatar o estado definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita
a licencia de reparación, e a súa adaptación a Lei 15/2004 de 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 14.949,90€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 299,00€.
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.5) SOLICITUDE DE MAREBER S.L. RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE
NAVE ALMACÉN NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE CAMBA.
Vista solicitude formulada pola empresa MAREBER S.L. con CIF.: B27165208 con
domicilio en Cantarrana nº 13 – Viveiro (27850 - Viveiro), para realización de obras de
construcción de unha Nave Almacén no Polígono Industrial de Camba.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación que se
pretende construír, de acordo coa documentación presentada, suscrita polo Arquitecto
D. Jesús Fernández López, ubicase dentro da Área delimitada polo Parque Empresarial
do Polígono Industrial de Camba, na parcela nº 42. Asimesmo, no proxecto, apartado
6.2, ( Norma Urbanística de aplicación), xustificase por parte do Técnico, autor do
mesmo, a adaptación do inmoble que se pretende, a vixente Normativa Urbanística.
Artigo 4.6, parcelas de uso Industrial e Comercial, correspondente a Normativa prevista
no Plan aprobado para o Polígono Industrial de Camba; por unanimidade en votación
ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Dacordo coa descrición da memoria do proxecto, a actividade que se pretende
non está definida, polo que dacordo con esta descrición dita actividade ten
características de inocua, se ben no suposto que a actividade final estivese
suxeita a informe de Medio Ambiente, deberase tramitar o expediente
correspondente.
 Asimesmo recuperase o Promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras, un cartel 1,50 m de lonxitude y 1,00 m de ancho, en color branco y
texto negro, según o formato dispoñible nas dependencias Municipais. E que
deberá cumprimentarse con todos os datos: Promotor das obras, constructor, nº
de expediente de licencia, data de inicio y finalidade, asi como os Técnicos
directores de obra, o igual que o Coordinador de Seguridade y Salud durante a
execución das obras.
 As obras e instalación de medios auxiliares, para a execución dos traballos
previstos en proxecto e Licencia, disporán do correspondente seguro de
Responsabilidade Civil.
 Estas instalacións, deberán estar perfectamente valladas, na zona de arcen, coa
señalizacións correspondentes, así como la disposición correspondente de luces
de sinalización en horas nocturnas, pola súa ubicación en pleno centro do
Polígono Industrial de Camba.
 Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade tanto para a propia obra como
para o entorno peatonal e motorizado da mesma.
 Deberanse satisfacer as tasas correspondentes por ocupación da vía pública,
durante o tempo de permanencia de ditas instalacións.
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De ser necesaria a instalación de unha grúa para a execución das obras deberá
dispoñer de Licencia de Obra dependente, coa aportación documental
correspondente.
 Previo o inicio da obras, por parte dos servicios Técnicos Municipais, deberase
levantar a correspondente Acta de Replanteo.
 Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, así
como cumprimentados os parámetros establecidos na Licencia, a retirada dos
elementos auxiliares, así como a reposición das zonas de Dominio Público en
perfecto estado, polos deterioros que se puideran haber ocasionado durante a
realización dos traballos, o Promotor deberá solicitar a correspondente Licencia
de Primeira utilización dacordo co artigo 195.6 da Lei 9/2002 modificada pola
Lei 15/2004 de 29 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia.
 Informase 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.
3º) Valórase o presuposto da obra en 149.193.00€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
2.983.86€.
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.6) SOLICITUDE DE Dª AMANCIA CANOURA INSUA RELATIVO A
VIVENDA UNIFAMILIAR EN CRUCEIRO-XUANCES.
Vista solicitude formulada por Dª. María Amancia Canoura con D.N.I nº: 76.545.512-Y
con domicilio en Rúa do Berbés, 16 5º Izda (27880 Burela), para realización de obras de
vivenda unifamiliar en O Cruceiro S/N-Xove. Polígono nº 21. -Parcela nº 66.
Referencia Catastral:27025A021000660000JD.
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 D.
Manuel Prieto Martinez, sitúase dentro do area delimitada como Chan non Urbanizable
de Núcleo Rural. Articulo 103. -Capitulo III. -Normas Subsidiarias do Concello de
Xove.Cruceiro-Xove. Chan de Núcleos Rurais. 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. achégase en proxecto plano catastral
coa referencia correspondente asi como a situación da parcela, dentro da cartografía
catastral asinada polo arquitecto autor do proxecto básico. así mesmo, en proxecto,
xustifícase, no apartado da memoria urbanística, datos comparados, asi como no plano
de localización nº01, a adaptación do inmoble que se pretende realizar, á vixente
normativa urbanística.
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A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega, adáptase á
tipologia do ámbito; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 As condicións de edificación adaptaranse ao previsto no Articulo 29 da Lei
9/2002 do 30 de Decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de Decembro.
 A cuberta deberá ser de lousa para o seu adecuación ao ámbito en que se sitúa.
 Solo se permite unha vivenda unifamiliar por parcela. Nin vivendas pegadas, nin
pareadas.
 No proxecto achegado, no seu apartado 11 da memoria, xustifícase o
cumprimento do código técnico da edificación en desenvolvemento do
preceptuado na lei de ordenación da edificación no referente a: Cumprimento e
xustificación do db de seguridade en caso de incendio (db-se).
 Co proxecto de execución 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. (dbhei).
 En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais coa construción de foxa
séptica, polo que previo á concesión da licenza de primeira utilización, a debera
garantir o cumprimento do previsto no articulo 29.g da Lei 9/2002 modificada
pola Lei 15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os
servizos básicos da edificación.
 A foxa séptica prevista deberá gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes.
 Ao tratarse dun proxecto básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, a debera 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 debera presentarse nas dependencias
municipais nun prazo non maior de seis meses dende a data do outorgamento da
licenza de obra.
 Coa achega do proxecto de execución achegarase a correspondente
documentación dos técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico,
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, a debera realizar plano de reformulo claramente
definido da situación da parcela e da edificación con respecto das diferentes
delimitacións de cada area, e a superficie resultante de parcela edificable, de
acordo coa normativa de núcleo rural, de 600 m/2 mínimos, e os
correspondentes retranqueos a lindeiros e vial.
 Achegarase igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.
 Os devanditos documentos achegaranse conxuntamente co proxecto de
execución e para os efectos de comprobación conxunta coa acta de reformulo.
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Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor
branca e texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias
municipais, e que deberá cumprirse con todos os seus datos:Promotor das obras,
Constructor, nº de Expediente de Licencia, 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, axustaranse ao previsto no titulo V: Normas de
Ordenación dos Sistemas, Articulo 84 do capitulo I. -Sistema viario, das Normas
Subsidiarias en vigor do Concello de Xove.
Estrada municipal. -(vial entre núcleos):
Liña de edificación….10 metros dende o eixe.
Liña de cierre………5,00 metros do eje,(sempre que esta distancia sexa superior
a 1,5 metros do bordo).
Viais interiores de núcleo:
Edificación consolidada…………………4,00 metros a eixe.
Edificación non consolidada.(aislada)……7,00 metros a eixe.
Peche de parcela…………………………4,00 metros en ambos os dous casos.
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 achegarase o estudio básico de
seguridade e saúde, asinado por técnico competente e visado polo colexio
profesional correspondente.
Co Proxecto de Execución e a Acta de Reformulo, deberá 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 debera solicitar a correspondente Licencia 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.
Asímesmo 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.
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 Infórmase favorablemente o proxecto presentado.
Observacións: non se poderán iniciar as obras sen a aportación documental do proxecto
de execución e da 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 123.395,15€. salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
2.467,90€-.
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 REYPAVI 2007 S.L. RELATIVO A LICENZA PARA
VIVENDA UNIFAMILIAR.
Vista solicitude formulada por Reypavi 2007 S.L con CIF: B-70131339 con domicilio
en Avda. del Ejercito, 31 1º H (16006 La Coruña), para realización de obras de vivenda
unifamiliar en O Cruceiro.-Xuances-Xove. Polígono nº 21. Parcela nº 125 e 824.
Referencia catastral:27025A021001250000JO.
Referencia catastral:27025A021008240000JT.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación que se
pretende realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo arquitecto
don Manuel Prieto Martinez, sitúase dentro do area delimitada como Chan non
Urbanizable de Núcleo rural. Articulo 103. -Capitulo III. -Normas Subsidiarias do
Concello de Xove. Cruceiro-Camba.-Xove.Chan de Núcleos Rurais. 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. Achégase en proxecto, plano
catastral coa referencia correspondente asi como a situación da parcela dentro da
cartografía catastral, asinada polo arquitecto autor do proxecto básico.
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- A parcela en que se sitúa a edificación é a resultante da segregación dunha parcela
matriz agrupada mediante escritura de 2 parcelas con nº 125 e 824 (polígono 21)
con licenza para a devandita segregación o 27 de decembro do 2007.
- Asímesmo, en proxecto xustifícase no apartado da memoria urbanística. -datos
comparados, asi como no plano de localización nº01, a adaptación do inmoble que
se pretende realizar, á vixente normativa urbanística.
- A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega, adáptase á
tipologia do ámbito.
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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 11 da memoria, xustifícase o cumprimento
do Código Técnico de Edificación en desenvolvemento do preceptuado na Lei de
Ordenación da Edificación no referente a cumprimento e xustificación do db de
seguridade en caso de incendio (db-se).
Co proxecto de 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 Licencia de Primeira Utilización, debera
garantir o cumprimento do previsto no articulo 29.g da Lei 9/2002 modificada pola
Lei 15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os servizos básicos
da edificación.
A foxa séptica prevista deberá gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes.
Ao tratarse dun proxecto básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, a debera 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 achegarase 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, a debera 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 conxunta coa acta de reformulo.
Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das
obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00 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, Constructor, nº de
Expediente de licenza, Data de inicio e Finalización, asi como os técnicos directores
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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, deberá
levantar a correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións municipais e
no que a normativa se refire con independencia das aliñacións e distancias
dependente doutras administracións.
Os retranqueos a vial, axustásense ao previsto no titulo V: Normas de ordenación dos
sistemas, Articulo 84 do capitulo I. -Sistema viario, das Normas Subsidiarias en vigor
do Concello de Xove.
- Estrada Municipal. -(vial entre núcleos):
- Liña de edificación….10 metros.
- Liña de cierre………5,00 metros do eje,(sempre que esta distancia sexa superior a
1,5 metros do bordo).
- Viais interiores de núcleo:
- Edificación consolidada…………………4,00metros a eixe.
- Edificación non consolidada.(aislada)……7,00 metros a eixe.
- Peche de parcela…………………………4,00 metros en ambos os dous casos.
- 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 aportacion do Proxecto de Execución achegarase 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 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 Licencia 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.
- 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.
- Infórmase favorablemente o proxecto presentado.
- Observacións: non se poderán iniciar as obras sen a aportacion documental do
proxecto de execución e o seu correspondente documentación adicional asi como a
obrigatoria 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 126.967,80€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
2.539,36€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.8) SOLICITUDE DE D. ANTONIO NÚÑEZ FERNÁNDEZ EN
REPRESENTACIÓN DE INSUÍÑA S.L. RELATIVO A PROXECTO DE
EXECUCION MODIFICADO DE ALMACÉN PARA GRANXA MARIÑA NA
PRAIA DE LAGO. PROXECTO DE EXECUCIÓN.
Vista solicitude formulada por D. Antonio Núñez Fernández en representación de
Insuíña S.L. con C.I.F. nº B-36021954 con domicilio en Praia de Lago, SN (27879 Lago
-Xove), para a realización de obras de modificado de almacén para granxa mariña praia
de Lago S/N. –Lago.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a creación do
almacén que se pretende realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita
polo arquitecto D. 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
dunhas instalacións existentes cos permisos correspondentes das diferentes
administracións. 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 a licenza municipal
definitiva para Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas con data 25 de
agosto de 1.992, para o que se solicitou nova licenza de acondicionamento e
modernización de hatchery. Achégase documentación emitida polo Ministerio de
Medio, Dirección Xeral de Costas con rexistro de saída 1.459 de data 10 de xullo do
2007; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Recórdase ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das obras, un
cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor branca e texto negro,
segundo o formato dispoñible nas dependencias municipais, e que deberá cumprirse
con todos os seus datos: Promotor das obras, constructor, nº de expediente de
licenza, data de inicio e finalización, asi como os técnicos directores de obra,
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arquitecto e arquitecto técnico, ao igual que o coordinador de seguridade e saúde
durante a execución das obras.
- Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor deberá solicitar a correspondente licenza de primeira utilización de acordo
co articulo 195.6 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.
- Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións municipais e
no que a normativa se refire con independencia das aliñacións e distancias
dependente doutras administracións.
- As obras e instalación de medios auxiliares, para a execución dos traballos previstos
en proxecto e licenza, disporán do correspondente seguro de responsabilidade civil.
- 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.
- Á vista da documentación achegada e de acordo cos datos obrantes 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.
3º) Valórase o presuposto da obra en 12.807,03€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 256,14€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.9) SOLICITUDE DE Dª ROSA MARIA CASAS GARCIA, RELATIVO A
CAMBIO DE VENTÁS EN VIVENDA UNIFAMILIAR SITA EN BARREIROMORÁS.
Vista solicitude formulada por Dª Rosa María Casas García con D.N.I nº: 76.564.076-C
con domicilio en Barreiro nº 6 (27878 Moras-Xove), para realización de obras de
substituír ventás en vivenda unifamiliar. Barreiro nº 6. -Moras. -Xove
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que á vista do plano de
localización achegada, subscrito polo interesado, a edificación as ventás da cal se
pretenden cambiar, sitúase dentro do area delimitada como chan non urbanizable de
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núcleos rurais, de acordo coas normas subsidiarias de xove, en vigor; por unanimidade
en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de reparación, non poderán afectar a
elementos estructurais, nin suporán aumento de volume adaptándose única e
exclusivamente ao solicitado.
- Respectarase o primitivo deseño e tipologia da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo
29 da Lei 15/2004 do 29 de decembro, de Modificación da Lei 9/2002 de
Protección do Medio Rural de Galicia, no relativo ás condicións de edificación.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
- Previo ao inicio das obras, solicitarase a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da
edificación asi 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 3.816,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 76,32€.
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.10) SOLICITUDE DE Dª. MARIA ANTONIA EIJO COCIÑA, RELATIVO A
PECHE DE TERREO E GALIÑEIRO EN SUMOAS.
Vista solicitude formulada por D. María Antonia Eijo Cociña. con D.N.I nº: 77.591.724M con domicilio en Poceiras nº 2.- (27878 Sumoas.-Xove.), para realización de obras
de construción dun peche de terreo e galiñeiro en Poceiras nº 2.-Sumoas.-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:
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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, con bloque de formigón pintado, cachotería concertada ou
calquera outro material que non incida negativamente no ámbito.
- 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 con independencia doutras
solicitudes que se tivese que realizar outras administracións.
- A edificación que se solicita, terá consideración de edificación auxiliar ao servizo da
edificación principal. as condicións de edificación se atenderan ao especificado no
articulo 25, 27 e 29 da lei 15/2004 de modificación da lei 9/2002.
- Tipoloxías e condicións urbanísticas ao amparo do meritado articulo 29.
- Materiais: Cerramentos en mamposteria concertada ou bloque de formigón pintado
ou calquera material compatible co ámbito en que se sitúa, tal como malla
plastificada en cor.
- Altura máxima da instalación….2,50 metros
- 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.
B.11) SOLICITUDE DE Dª AMALIA PALEO RIVEIRA.-RELATIVO A
CONSTRUCIÓN DUN GALPON PARA GARDAR APEIROS DE LABRANZA.
Vista solicitude formulada por Dª Amalia Paleo Riveira con D.N.I nº: 33.997.387-Y con
domicilio en Avda. Diputación, 67 (27870 Xove), para realización de obras de
construcción de galpón para gardar aperos de labranza en Campo de Vilariño.-Vilariño.Xove : Polígono nº54 Parcela nº 432.
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 Común. Articulo 104. De acordo coa vixente
normativa urbanística do Concello de Xove. Chan Rústico de Protección Ordinaria
Articulo 32.1, 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.
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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, adaptaranse en todo ao previsto nos artigos 33 e 34 da Lei 15/2004 do
29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, e no que ás condicións se
edificación se refire, poderá edificarse de acordo co previsto no 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 ou tella.
 Carpintería exterior de aluminio ou madeira.
 Os retranqueos das construccións aos lindes da parcela, haberán de garantir a
condición de illamento, e en ningún caso podrezan ser inferiores a 5 metros.
 Así mesmo deberá dispoñer de vial de acceso á parcela en que se pretende
encravar a edificación.
 Respectarase 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 adaptaranse exclusivamente ao solicitado.
 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 solicitarase a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de levantar a correspondente acta de reformulo.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1000€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20€.
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.12) SOLICITUDE DE D. JAIME PERNAS RODRIGUEZ RELATIVO A
CAMBIO DE VENTÁS EN 3ª Y 4ª PLANTA DO INMOBLE SITUADO NA RÚA
APEADEIRO-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Jaime Pernas Rodríguez con D.N.I nº: 77.591.633-Y
con domicilio en c/Acceso ó Apeadeiro nº 1 (27870 Xove), para realización de obras de
a cambio de ventás en 3ª y 4ª planta do inmoble situado na rúa Apeadeiro.-Xove.
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Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, subscrita por o interesado, as obras que se solicitan,
sitúanse dentro do Núcleo Urbano de Xove de acordo coas normas subsidiarias en
vigor; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de reparación, non poderán afectar a
elementos estructurais, nin suporán aumento de volume, adaptándose única e
exclusivamente ao solicitado.
 Respectarase o primitivo deseño e tipologia da edificación e ámbito.
 As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas na zona de arcén, 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.
 Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións
 As obras que se solicitan, durante á súa execución, deberán 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, terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estructurais, nin supondran
aumento de volume.
 Respectásese o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamiento ao solicitado.
 Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 10.962,72€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 219,25€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
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B.13) SOLICITUDE DE D. JAIME PERNAS RODRIGUEZ RELATIVO A
PINTURA EXTERIOR NA RÚA APEADEIRO.
Vista solicitude formulada por D. Jaime Pernas Rodríguez con D.N.I nº: 77.591.633-Y
con domicilio en c/ Acceso Apeadero, 1 1º (27870 Xove), para realización de obras de
pintura exterior en edificio na C/Acceso ao apeadeiro nº 1 -Xove.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, subscrita por o interesado, as obras que se solicitan,
sitúanse dentro do Núcleo Urbano de Xove de acordo coas Normas Subsidiarias en
vigor; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de reparación, non poderán afectar a
elementos estructurais, nin suporán aumento de volume, adaptándose única e
exclusivamente ao solicitado.
 Respectarase o primitivo deseño e tipologia da edificación e ámbito.
 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, dispoñerán 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.
 As obras que se solicitan, durante o seu execución deberán estar perfectamente
sinalizadas y 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, terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
pintura exterior non poderán afectar a elementos estructurais, nin supondran
aumento de volume.
 Respetaráse o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose
na súa totalidade estas obras de remozamiento, ao solicitado.
 Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 6.553,35€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 131,07€.
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.14) SOLICITUDE DE D. XULLO SANCHEZ AGRELO EN
REPRESENTACION DE “R-CABLE E TELECOMUNICACIÓNS GALICIA
S.A. “ RELATIVO A CANALIZACION E DESPREGAMENTO DE REDE DE
CABLE PARA TELEFONO, INTERNET E TELEVISION EN AVDA.
DIPUTACIÓN-XOVE.
Vista solicitude formulada por Xullo Sánchez Agrelo en representación de R-Cable e
Telecomunicacións Galicia S.A con D.N.I nº: 76.353.740-L con domicilio en Rúa Real,
85 (15003-A Coruña), para realización de obras de canalizacion e despregamento de
rede de cable para telefono internet e television en Avda. Diputación (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación presentada, parte do trazado previsto en proxecto afecta a un vial
situado dentro do Chan Urbano de Xove. O proxecto presentado esta subscrito polo
enxeñeiro de telecomunicacións: D. Xullo Sánchez Agrelo. -Colexiado nº 346; por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Infórmase favorablemente a instalación que se pretende, naquelas vías de
titularidade municipal, con independencia das solicitudes que se deberán realizar
para a obtención dos permisos dependentes doutras administracións.
 Deberase solicitar o correspondente permiso á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda, previo á concesión da pertinente licenza municipal
nas vías de titularidade da Comunidade Autónoma.
 Nos viais municipales afectados por estes traballos, executarase no que á obra
civil se refire, de acordo coas pertinentes prescricións dos servizos técnicos
municipais.
 Unha vez executados a totalidade dos traballos, o area municipal afectada,
quedará en perfecto estado de conservación e uso.
 Deberase constituír o correspondente aval bancario para garantir o cumprimento
do estipulado no apartado 4º.
 Valoración para constitución de aval: 1.600 m/l de apertura de canalización
dentro do núcleo urbano, incluyendose a p.p de arquetas e conexións.
 1,50 metros de ancho de reposición de aglomerado nas zonas afectadas e
reposición de beirarrúas naquelas zonas que igualmente se puidesen ver
afectadas por estes traballos.
 Valoración: 1.500x0,50x30€ m/2…………………………….22.500,00 Euros.
 As obras que se pretenden sitúanse na zona urbana de Xove, e as instalacións e
medios auxiliares necesarios para a execución dos traballos, tendran carácter
provisional.
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As obras e instalación de medios auxiliares, para a execución dos traballos
previstos en proxecto e licenza, disporán do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
 Estas instalacións, deberán estar perfectamente valladas, na zona de arcén, coas
sinalizacións correspondentes, así como a disposición correspondente de luces
de sinalización en horas nocturnas, pola súa situación en pleno centro da zona
urbana.
 Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade, tanto para a propia obra coma
para o ámbito peonil e motorizado desta.
 Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións.
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 341.963,54€- salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
6.839,27€.
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.15) SOLICITUDE DE D. GUILLERMO BEN FERNANDEZ, PARA LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA SITA EN CAMBA-XUANCES.
Vista solicitude formulada por D. Guillermo Ben Fernández con D.N.I. nº76.536.554
con domicilio en Grupo Atalaya, 5 3ºA (27890 San Ciprian-Cervo) na que pide a
expedición de certificación de licenza de primeira ocupación, para vivenda unifamiliar
sita en Camba-Xuances.
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:
 Edificio para vivenda unifamiliar en Camba-Xuances.
 Vivenda unifamiliar composta de planta baixa para vivenda.
Obra executada:
 Vivenda unifamiliar composta de planta baixa, planta alta para vivenda,
totalmente executada e en perfectas condicións de habitabilidade.
 Certificando que a execución material das obras reseñadas, atópanse realizadas,
de acordo coas prescricións técnicas pertinentes, e cumpren coas condicións
mínimas de habitabilidade de acordo co Decreto 311/1992 de 12 de novembro
da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas.
 O volume da obra executada e coincidente co proxecto presentado, mediante o
cal se obtivo a pertinente licenza municipal.

20



A edificación atópase executada na súa totalidade, e adaptase á vixente
normativa urbanística do Concello de Xove.
 Ordenanza de aplicación: solo non urbanizable de núcleo rural.
 A obra executada, adaptase á normativa.
Vivenda totalmente executada, rematada interiormente, e pintada exteriormente,
puidendose outorgar a correspondente licenza de primeira utilización.
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, de vivenda sita en Camba-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.
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 208,35€.
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.16) SOLICITUDE DE Dª JOSEFA MARIÑO SANCHEZ RELATIVO A
REHABILITACION-SUSTITUCION DE CUBERTA EN SAN VICENTERIGUEIRA.
Vista solicitude formulada por Dña. Josefa Mariño Sánchez con D.N.I nº: 76.545.563-E
con domicilio en San Vicente, 14 (27879 Rigueira), para realización de obras de
rehabilitación - substitución de cuberta en San Vicente nº 14. -A Rigueira.-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
polo arquitecto Don Jose Díaz Lopez, sitúase dentro do area delimitada como Chan non
Urbanizable de Núcleo Rural. Articulo 103. -Capitulo III. -Normas Subsidiarias do
Concello de Xove. San Vicente-A Rigueira.-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. a edificación que se pretende, de
acordo co proxecto que se achega, adáptase á tipologia do ámbito; por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As obras que se pretenden, pola súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estructurais, diferentes dos de cuberta, nin suporán 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 deberá 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 solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais,
ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación asi 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 7.852,50€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 157,05€.
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.
C) CONTAS E FACTURAS
C.1)AXUDAS DE CUSTO DA ALCALDÍA CORRESPONDENTES A VIAXE A
FEIRA DE FITUR 2008.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das
axudas de custo da Alcaldía, correspondentes á viaxe a FITUR 2008, por importe de
422,87€.
C.2) AXUDAS DE CUSTO DA ALCALDÍA CORRESPONDENTES ÓS
MESES DE XANEIRO E FEBREIRO DE 2008.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das
axudas de custo da Alcaldía, correspondentes ós meses de xaneiro e febreiro de 2008,
por importe de 421,79 €.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) SOLICITUDE DE D. JESUS ANGEL BEN CANOURA DE VAO
PERMANENTE EN AVDA. DIPUTACIÓN 21 E CALLE DE ACCESO Ó
APEADERO-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Angel Ben Canoura con D.N.I. nº: 33.831.330D con domicilio en Avda. Diputación, 21 (27870 Xove), para vao permanente para unha
entrada de vehículos ó garaxe da vivenda da súa propiedade pola Calle de Acceso ó
Apeadero, e da cal se adxunta croquis, con unha anchura de 3 metros de ancho.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que se transcribe de seguido:
 Informase favorablemente a concesión do vao que se solicita, sempre e cando
non afecte o acceso a terceiros.
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O rebaixe e pintado de beirarrúa efectuarase de acordo coas prescricións técnicas
municipais, non podendo iniciarse os traballos, en tanto en canto non se
reformule por parte dos servizos técnicos deste concello, dito vao.
 Faise constar que o solicitante xa dispón doutro vao para a mesma parcela con
acceso dende a Avda. Diputacion.
 Si as obras realízanas os servizos de obras municipais o custo dos traballos
analízase do modo seguinte para un vao de 3,00 metros.
 MAQUINARIA:
3 horas de compresor.
1 hora de radial
1 mañá completa de dumper e xerador.
 MAN DE OBRA:
10 horas de oficial de 1ª a 13 euros/hora.
10 horas de peón a 9,00 euros /hora
 MATERIAIS:
Cemento…………30 euros
Arena…………….16 euros.
GASTOS TOTAIS:
□
Man de obra ............................................
220,00 €
□
Materiais
............................................
46,00 €
□
Maquinaria ............................................
30,00 €
□
Desprazamentos.......................................
1,00 €
□
Total gasto ............................................
297,00 €
□
Valoración Municipal............................
297,00 €
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase :
1º) Conceder o vado permanente solicitado.
2º) Previo ó inicio das obras por parte dos Servizos Municipais, deberá aportar nas
oficinas municipais o pertinente xustificante bancario do pago da liquidación practicada.
D.2) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2008 DE SUBVENCIÓN A “BIS MULTISERVICIOS INDUSTRIALES”.
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
Polígono Subcont.
Avda. Diputación, 25
Bis Multiservicios
Trinidad Santos
Alcoa. Barreiro
4º Dcha.
Industriales
Fernández
(27878 Morás)
(27870Xove)
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 2009 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.”
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4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.3) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2008 DE SUBVENCIÓN A PELUQUERÍA EUGENIA
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 2006 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Vila, 18
Alba Abad Ramos
Acc. Grupo Escolar,
27879 Rigueira
Peluquería Eugenia
12 27870 Xove
Lamaboa, 15
Pamela Ferreira López
27879 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 2009 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.4) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2008 DE SUBVENCIÓN A ALUMINIOS CRUZ DA VENTA.
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 cos
traballadores que se relaciona seguidamente:
Empresa

Enderezo

Traballador/a

Enderezo
Avda. Diputación,
Luís Antonio Méndez
12 4º C (27870
Casabella
Xove)
c/ Acceso
Diego Bermúdez Bermúdez Apeadero, 20 4º A
Aluminios
A Venta, 1 27890
(27870 Xove)
Cruz da Venta San Ciprian-Cervo
Acc. Grupo
Mario Leitao Salgueiro
Escolar, 7 2º I
(27870 Xove)
Portocelo, 12
Cristina Meitin Rouco
(27877 Portocelo)
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 2009 a
partir del 31 de decembro de 2008.
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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 ós traballadores, os efectos oportunos.
D.5) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2008 DE SUBVENCIÓN A PARDIÑAS ARQUITECTURA.
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
Rosalía de Castro, 26
Verónica Mª
Camiño Real, 36 4º I
Pardiñas Arquitectura Entresuelo E (27880
Rodríguez Díaz (27870 Xove)
Burela)
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 2009 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.6) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2008 DE SUBVENCIÓN A MIEU 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
Avda. Diputación 66
Beatriz Fernández Cortellos, 4
Mieu S.L.
baixo (27870 Xove)
Míguez
(27879 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 2009 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.
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D.7) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2008 DE SUBVENCIÓN A TEODORO MOREDA S.L.U.
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
San Cristobo, 9
Ramiro José Cociña
(27877
Teodoro Moreda
C/ Trapero Pardo, 14 Orol
Portocelo)
SLU
(27780 Foz)
Mª Isabel Pérez
Lavandeiras, 22
Gradaille
(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 2009 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.8) PRORROGA DE AUTÓNOMA NO PLAN DE EMPREGO PARA SOFIA
DUARTE FERNANDEZ.
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
San Vicente, 10
Sofia Duarte Fernández
Alquiler de Vídeos
(27879 Rigueira)
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.9) PRORROGA DE AUTÓNOMO NO PLAN DE EMPREGO PARA D. JOSE
IRAVEDRA CABANAS.
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
José Iravedra Cabanas
Albanilería
Agramonte, 6 (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.
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D.10) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expediente incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2007 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para os
beneficiarios e polas contías que se relacionan seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
CEMAR
Ana Isabel Díaz Fernández
Xaneiro a xuño
ALIMENTACION S.L.
Veiga, 38
604,23€
C/ Dr. Gasalla, 3
2007
(27877 Rigueira)
27001 Lugo
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.11) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos o expediente incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ós exercizos de 2007-2008, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda 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
José Iravedra Cabanas Albanilería Febreiro 2007 ata xaneiro de
1.151,92€
2008
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.12) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA A EMPRESARIO AUTÓNOMO.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2007, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e polas contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do autónomo
Actividade
Períodos
Contía
Juan Carlos Calvo Cobelo
Centro Optico Xaneiro a abril de 2007
317,19€
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.13) SOLICITUDE C.E.I.P. PEDRO CASELLES ROLLÁN, DE AXUDA
ECONÓMICA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Visto o escrito do C.E.I.P. Pedro Caselles Rollán, con NIF: Q2768019H, e con
domicilio a efectos de notificación en Agramonte, 23 (27870 Xove) no que solicita unha
subvención para o financiamento de actividades extraescolares, complementarias, e
técnicas da información e comunicación (T.I.C.)
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Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido con data 6 de febreiro 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 2.007.
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida 422.489 do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 3.000€ para o
financiamento de actividades extraescolares, e técnicas de información e comunicación
(T.I.C).
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€ correspondente ó 70%
da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 3.000€ procédese ó libramento do 30% 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.14) SOLICITUDE DA ASOCIACION CULTURAL-DEPORTIVA XOVE DE
AXUDA ECONÓMICA PARA ESCOLAS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Visto o escrito de D. José Manuel Blanco González, como Presidente da Asociación
Cultural e Deportiva “Xove” con domicilio a efectos de notificación en Rúa Doutor
Baamonde Illade, 22 (27870 Xove), no que solicita unha subvención para o
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financiamento de escolas deportivas e actividades deportivas organizadas pola
Asociación.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido con data 6 de febreiro 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 2.007.
Vista a existencia de crédito para o 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 18.000,00€ para
o financiamento de escolas e actividades deportivas.
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% 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.
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D.15) SOLICITUDE DE CARFERLO S.L. PARA CONCESIÓN DE
ENTRONCAMENTO DE AUGA E REDE DE SUMIDOIROS PARA PARCELAS
NO POLIGONO DE CAMBA.
Vista solicitude presentada por D. Carlos Fernández López, con D.N.I. nº: 33.319.855-P
en representación de CARFERLO S.L. con domicilio en La Veiga, 1 (27850 Magazos
Viveiro), para entroncamento de auga e rede de sumidoiros para servizo as parcelas 55,
56 e 57 do Polígono de Camba, propiedade de Construccións Carferlo S.L., por parte
desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe do Fontaneiro
Municipal no que sinala que será necesaria a colocación dun contador, xa que teñen o
resto do entronque xa feito; por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado, facendo constar que os traballos de
colocación do contador serán executados pola empresa solicitante.
2º) A notificación do presente acordo ó interesado, os efectos procedentes.
D.16) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA E REDE DE
SUMIDOIROS NO POLIGONO INDUSTRIAL DE CAMBA-XUANCES
Vista solicitude presentada por D. Paulino González Fernández, con D.N.I. nº:
33.790.620-D, con domicilio en Castelo, 6 (27850 Magazos Viveiro), para
entroncamento de auga e rede de sumidoiros, para parcela sita no Polígono Industrial de
Camba-Xuances, por parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto
informe do fontaneiro municipal no que sinala que será necesaria a colocación dun
contador, xa que o resto da instalación xa está feita de obra; e valorase a obra a realizar
de acordo co vixente Acordo Regulador do prezo público pola prestación de servizos
mediante persoal, maquinaria e outros medios municipais, en 93,33€ co seguinte
desglose:
1 codo m/h de latón 1” .................................................................................... 8,80€
1 Contador de ¾ ............................................................................................. 53,79€
1 Chave de paso 1 bola..................................................................................... 8,92€
2 Mano de obra............................................................................................... 13,94€
1 Reducción de 1” ¾ Latón .............................................................................. 2,23€
1 Terminal de 32-1” jinten ............................................................................... 5,65€
Subtotal:..................................................................................................... 93,33€
IVA 16%:.................................................................................................. 14,93€
TOTAL ................................................................................................... 108,26€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. Paulino González Fernández para
o Polígono Industrial de Camba-Xuances.
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.17) ESCRITO DE D. FRANCISCO ENRIQUE MARIÑO LEAL
SOLICITANDO EXENCION POR MINUSVALÍA DO IMPOSTO MUNICIPAL
DE VEHICULOS.
Visto escrito de D. Francisco Enrique Mariño Leal, con DNI 76.556.085-X con
domicilio en Avelá, 9 (27850 Xove) no que presenta certificado de minusvalía con
grado 33%, sendo titular dun vehículo de marca Peugeot 306, con matricula LU-3874-S
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 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 306 con matricula LU-3874-S
de D. Francisco Enrique Mariño Leal.
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. RAMON GALDO OTERO, SOLICITANDO A BAIXA
NO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. Ramón Galdo Otero con domicilio en Vilela,
1 (27879 Rigueira) no que solicita a baixa no de recollida de lixo do Concello, con nº de
recibo 832500.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que a devandita casa está en
ruínas, e só ten auga para animais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Autoriza-la baixa solicitada.
2º) A notificación ó interesado así como ó Servizo de Augas do Concello, os efectos de
baixa do devandito recibo.
D.19) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos os expedientes incoados ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2007 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Períodos

Contía

Mª Isabel Pérez Gradaille
Teodoro Moreda
Lavandeiras, 22 (27870
SLU
Xaneiro a
Xove)
902€
C/ Trapero Pardo, 14 Ramiro José Cociña Orol
decembro de 2007
(27780 Foz)
San Cristobo, 9 (27879
Portocelo)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
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D.20) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TERMALISMO SOCIAL A D. MODESTA
GARCIA RODRIGUEZ.
Vista solicitude formulada por D. Modesta García Rodríguez con D.N.I. nº33.759.097-L
con domicilio en c/ Generosa Villalba, 21 (27870 Xove) para axuda de viaxe de terceira
idade a balneario, acompañando certificación correspondente á súa estancia e a do seu
esposo; por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión e libramento dunha
axuda por importe de 120€ debendo atoparse os perceptores da axuda ó corrente das
súas obrigas fiscais con esta entidade.
D.21) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2007 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o
beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación
documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación
subvencionada

Panadería San Cibrao
Concepción Rodríguez
S.L.
Lieiro 44 27890 San Vérez
Ciprian (Cervo)

Períodos

Contía

Marzo-decembro
2007

737,12€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.22) INFORME DA RENUNCIA NO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO
DE Dª PLACERES PERNAS GARCIA.
Visto o preceptivo informe da Traballadora Social do Concello, en relación á renuncia
no Servizo de Axuda a Domicilio solicitada por Dª Placeres Pernas García con D.N.I.
nº: 33.704.852-P con domicilio en A Vara, 6 (27877 Xuances) sendo beneficiaria do
Servizo de Axuda no Fogar dende o 27 de decembro de 2007, 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
marzo de 2008.
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.23) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Mª DOLORES RAPA BASANTA.
Vista solicitude formulada por Dª María Dolores Rapa Basanta con D.N.I. nº
76.536.451con domicilio en Villalpol, 5 (27878 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,
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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 Dª María Dolores Rapa
Basanta, como beneficiaria 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.24) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR ESTHER OTERO FRAGA.
Vista solicitude formulada por Dª Esther Otero Fraga con D.N.I. nº 76.531.126-Y con
domicilio en Vilachá, 49 (27877 Portocelo) na que pide a súa inclusión no Servizo de
Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de
enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
favorablemente a concesión do servizo durante 4 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª Esther Otero Fraga como
beneficiaria do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de 4,76
€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 6 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.25) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR RITA DOMINGUEZ LOSADA.
Vista solicitude formulada por Dª Rita Domínguez Losada con D.N.I. nº 33.704.835-Z
con domicilio en Vilachá, 50 (27878 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 Dª Rita Domínguez Losada
como beneficiaria do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de
4,76€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 6 meses.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.26) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR JOSEFA FRA FRANCO.
Vista solicitude formulada por Dª Josefa Fra Franco con D.N.I. nº 76.536.570-E con
domicilio en Penasagudas, 16 (27879 Monte) 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
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favorablemente a concesión do servizo durante 10 horas semanais; trala deliberación,
por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª Josefa Fra Franco, como
beneficiaria do mesmo, durante 10 horas semanais; debendo aboar o importe de
4,67€/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.27) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR JULIA YAÑEZ YAÑEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Julia Yáñez Yáñez con D.N.I. nº 33.763.975-K con
domicilio en Loureiro, 4 (27879 Monte) 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 Dª Julia Yáñez Yáñez como
beneficiaria do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de
3,57€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 1 ano.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.28) SOLICITUDE DE REDUCCIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE MANUELA FRAGA MEITIN.
Vista solicitude formulada por Dª Manuela Fraga Meitin, con domicilio en Avda.
Diputación, 34 2º C (27870 Xove) na que solicita a reducción de 2 horas do Servizo
Municipal de Axuda no Fogar para que pase a ser de 4 horas semanais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aprobar a reducción do número de horas no Servizo de Axuda no Fogar da
solicitante para que pasen a ser 4 horas semanais.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.29) 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 unha vaca, por importe de 570,95€
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D.30) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEFA COUSO GARCIA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Josefa Couso García con D.N.I. nº 10.792.753-A , con domicilio en
Loureiro, 2 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.31) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSE LOUZAO QUELLE .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. José Louzao Quelle con D.N.I. nº 33.797.552-H , con domicilio en Carballás,
7 (27870 Xove) por morte de un xato, por importe de 120,20€
D.32) ESCRITO DE Dª JOSEFA FRANCO PETEIRA, SOLICITANDO A BAIXA
NO SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Dª Josefa Franco Peteira con domicilio en Illade,
11 (27878 Xuances) no que solicita a baixa no servizo de augas e recollida de lixo do
Concello, con nº de recibo 3000001 (que figura como titular Luís Sánchez Mariño).
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede a baixa do
contador solicitado, xa que este é un contador destinado ó rego de frutais, e como xa
teñen o contador da vivenda, non se precisa.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Autoriza-la baixa solicitada.
2º) A notificación ó interesado así como ó Servizo de Augas do Concello, os efectos de
baixa do devandito recibo.
D.33) SOLICITUDE DE CAMBIO DE TITULARIDADE NO SUBMINISTRO DE
AUGA POTABLE DE D. LUIS SANCHEZ MARIÑO PARA QUE PASE A
NOME DE Dª JOSEFA FRANCO PETEIRA.
Por Secretaría, dáse conta da solicitude de cambio de titularidade no subministro de
auga potable do contador con nº 3008001 sito en Illade, 11 (27878 Xuances), que na
actualidade figura a nome de D. Luís Sánchez Mariño, para que figure como nova titular
Dª Josefa Franco Peteira, viúva do actual titular.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aprobar o cambio de titularidade solicitado, en base ó informe favorable do Servizo
de Augas do Concello.
2º) A notificación á interesada, os efectos procedentes.
D.34) MODIFICACIÓN DO CUSTO NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
POR MODIFICACION DA UNIDADE DE CONVIVENCIA DE Dª RAMONA
QUELLE LOUZAO.
Por Secretaría dáse conta do informe da Traballadora Social do Concello, relativa ó
cambio no custo do Servizo de Axuda no Fogar de Dª Ramona Quelle Louzao, con
domicilio en San Cristobo, 8 (27878 Portocelo), no que sinala que motivado polo
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cambio da situación familiar da solicitante, procede o cambio do custo da Axuda no
Fogar.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aprobar a modificación do custo, para que pase a ser de 8 horas semanais, con un
custo de 1,42€/hora. Duración do servizo: 1 ano.
2º) A notificación á interesada.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.35) SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA E
DEPORTIVA “PAU DA VELLA” DE AXUDA ECONÓMICA PARA LIGA DE
FUTBOL SALA 2008.
Visto o escrito de D. Albano Riveira Paleo, como Presidente da “Asociación Cultural e
Deportiva Pau da Vella” con CIF: G27368638 con domicilio a efectos de notificación
en Ponte do Carro, 9 (27879 Rigueira) no que solicita unha subvención para o
financiamento do deporte con motivo da organización da Liga de Futbol-Sala de Xove
2008.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido con data 22 de febreiro
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 2.007.
Vista a existencia de crédito para o 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 2.000€ para o
financiamento da Liga de Fútbol Sala 2008 e outras actividades da Asociación.
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 1.400 € correspondente ó
70% da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 2.000€ procédese ó libramento do 30% 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.
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□ 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.36) APROBACION DE PROXECTO E SOLICITUDE DE SUBVENCION
PARA A ESCOLA OBRADOIRO “RECANTOS DE XOVE”
VISTO o disposto na Orde do 21 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas e subvencións para os programas de escolas obradoiro e casas
de oficios, de obradoiros de emprego e de unidades de promoción e desenvolvemento
no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o
ano 2008 (DOG n° 10 de data 15/01/08).
VISTO o expediente elaborado polo Departamento Municipal de Emprego e
Desenvolvemento Local e os Proxectos Técnicos elaborados polo Departamento
Municipal de Obras ao abeiro da Orde citada.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros, ACORDA :
1°.- Aproba-lo proxecto de Obradoiro de Emprego "Recantos de Xove " e os proxectos
correspondentes ás obras:
 "Acondicionamento do entorno recreativo na área do río Rigueira en Ponte do
Carro ".
 "Acondicionamento do entorno e creación de zonas verdes na Urbanización
Palmeiro ".
 "Acondicionamento dos centros sociais nas parroquias de Xuances ( A Vara e
Camba) Monte (Penas Agudas), Moras ( Morás de Abaixo), Portocelo (Vilachá)
A Rigueira, Lago e Sumoas e os seus correspondentes entornos".
 "Acondicionamento interior de nave almacén en Xove ".
2°.- A solicitude de subvención á Consellería de Traballo para o Obradoiro de Emprego
"Recantos de Xove ".
3°.- Asumir con cargos aos fondos propios municipais a parte do costo do proxecto que
non sexa financiada vota Consellería de Traballo.
D.37) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR D. JOSE SUAREZ MURIEL.
Vista solicitude formulada por D. José Suárez Muriel, con D.N.I. nº 33.705.669-C con
domicilio en Villalpol, 21 (27878 Portocelo) na que pide a súa inclusión no Servizo de
Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de
enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
favorablemente a concesión do servizo durante 6 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de D. José Suárez Muriel como
beneficiario do mesmo, durante 6 horas semanais; debendo aboar o importe de
3,57€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 1 ano.

37

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.38) SOLICITUDE DO CLUB NATACION XOVE, DE AXUDA ECONÓMICA
PARA O DESENROLO DA ACTIVIDADE DO CLUBE DURANTE 2008.
Visto o escrito de D. José Manuel Blanco González, como Presidente do Club Natación
Xove e con domicilio a efectos de notificación no Centro Cívico de Xove (27870 Xove)
no que solicita unha subvención para o financiamento da organización, preparación e
participación nas distintas competicións de natación organizadas polas federacións
Gallega e Española de Natación.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido con data 25 de febreiro
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 2.007.
Vista a existencia de crédito para o 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 35.000€ para o
financiamento das distintas actividades de natación.
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 24.500 € correspondente ó
70% da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 35.000 € procédese ó libramento do 30% 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.
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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.39) APROBACIÓN DE XUSTIFICACIÓN DE GASTO DE AXUDA PARA
ACONDICIONAMENTO DE CONTORNO DE VIVENDA HABITADA
INSTADA POR D. JOSÉ SANCHEZ LABAYÉN.
Visto informe do expediente respectivo emitido polo Arquitecto Técnico Municipal e de
conformidade co acordo de 10 de decembro de 2007 da Xunta de Goberno Local, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase aprobar a xustificación documental do
gasto da axuda concedida a D. José Sánchez Labayén con D.N.I. nº 76.536.558-X con
domicilio en Camba, 12 (27877 Xuances) por importe de 300,00€ e o seu libramento ó
interesado, condicionado a que se atope ó corrente das súas obrigas tributarias con esta
Entidade.
D.40) APROBACIÓN DE BECAS E AXUDAS ÓS MEMBROS DA ESCOLA E
ORQUESTA E ESCOLA MUSICAL DE XOVE.
Por Secretaría dáse conta á Comisión da proposta de concesión de becas e axudas ós
membros da Orquesta e Escola de Música de Xove, presentada polo encargado das
mesmas, D. Xan Carballal González.
Previo debate do asunto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda que, sen prexuizo dunha revisión urxente e en profundidade da actual
organización e finanzamento da Escola e Orquesta de Música, que garanta con rigor o
control e destino dos fondos públicos municipais; polo que resulta necesario facer fronte
as axudas destinadas os alumnos da Escola de Música e en consecuencia, acordase a
aprobación das axudas que a seguir se relacionan:
NOME:
DNI:
IMPORTE:
Mª Inmaculada Lorenzo Paz
34.880.470-S
378€
Sofia Canoura Franco
34.882.123-R
114€
Paula Llenderrozas Ron
34.884.958-F
102€
Daniel Veiga Roca
33.537.785-M
468€
Saul Canosa Insua
34.637.445-C
324€
Alejandro Valcarcel Moura
33.997.713-X
342€
Benjamin Iglesias Martinez
34.636.889-Q
270€
Manuel Antonio Perez Pereiras
34.636.046-R
138€
Emilio A. Fernandez Vazquez
76.556.376-W
120€
Israel Arranz Carreño
33.339.207-V
306€
Rebeca Maseda Longarela
76.580.877-P
540€
Jesus Arranz Carreño
33.339.209-L
492€
Antia González Ben
34.880.312-F
228€
Miguel Rodriguez Area
34.638.007-F
192€
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Olalla Canoura Lopez
34.635.706-Y
576€
Manuel Fernandez Gayol
33.998.086-S
594€
Alba Villares Casas
34.880.557-E
588€
Eva Lastra Barreira
33.997.301-N
204€
Iria Sánchez Cabaleiro
76.582.194-Z
234€
Sara Franco Ferreira
76.583.249-B
270€
Mª José Lamas Burón
35.590.396-N
66€
Daniel Rivas López
76.580.562-S
306€
David Canoura López
34.635.705-M
96€
Jacobo Pedre Otero
34.881.584-Z
168€
Angela Castro Fernández
34.882.726-Y
174€
Patricia Eijo Gómez
35.590.281-N
108€
Gabriela Baño Pena
35.590.398-Z
99€
Ivan Siso Calvo
53.306.061-L
576€
Nara Carballal Nogueira
294€
Victor Ceniceros Paredez
34.636.420-F
138€
Bruno Pedre Otero
77.594.673-X
198€
Barbara Alvarez Fernández
33.556.506-N
228€
Angel Leitao Salgueiro
33.999.404-E
504€
Mario Arranz Carreño
33.339.208-H
576€
Eva García Martínez
33.553.085-A
138€
10149,00 €
TOTAL:
A proposta relativa á concesión de axudas por participación en concertos ou pola
matriculación en escolas ou conservatorios diferentes á Escola de Xove desestímanse
dunha banda pola falta de xustificación rigorosa e doutra banda por considerar pola
Xunta de Goberno Local que non poden ser subvencionados con fondos públicos
municipais, determinadas actividades ou estudios que non teñen relación directa
ningunha coa Escola de Xove.
D.41) ESCRITO DE D. MANUEL REGO BERMUDEZ, INTERESANDO O
CAMBIO DE TRAZADO DE CAMIÑO EN CAMBA-XUANCES.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local, do escrito do epigrafe rexistrado
de entrada con nº 577.
Por Secretaría informase igualmente que a estimación de dita solicitude suporía a
desafectación do dominio público do tramo do camiño actual, e a súa posterior permuta
polos terreos ofertados polo solicitante, en consecuencia, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seus membros, acorda solicitar a D. Manuel Rego Bermudez a
presentación do proxecto, instando a desafectación do dominio público do tramo de
camiño actualmente existente, para a súa posterior permuta polos terreos ofertados
polos que discorrería o novo camiño.
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No proxecto a presentar, deberá acreditarse rigurosamente alomenos os seguintes
extremos:
Titularidade dos terreos ofertados para o novo trazado.
levantamento topografico, tanto do tramo de camiño actual a desafectar, como do
futuro camiño, con determinación de superficies, e lindeiros.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as vinte horas, polo Sr. Alcalde-Presidente, remátase
a sesión, extendéndose 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 María Fernández del Olmo.
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