ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 4 DE NOVEMBRO DE 2008.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo
Asistentes:
as dez horas do día catro de novembro de dous mil
Alcalde-Presidente:
oito, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. José
D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa
Demetrio Salgueiro Rapa, coa asistencia dos Sres.
Vocais:
D. José Manuel González Alvarez concelleiros á marxe relacionados, do Secretario,
D. Luís María Fernández del Olmo, procedeuse a
Dª Ana María Abad López
celebrar a sesión extraordinaria correspondente a
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
este día, previa convocatoria ó efecto e en primeira
Secretario:
convocatoria.
D. Luís Mª Fernández del Olmo
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 7 de outubro de 2008.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE MESÓN RESTAURANTE XOVE, S.L RELATIVO A
ACONDICIONAMENTO DE LOCAL PARA MESÓN RESTAURANTE EN R/
TOMAS MARIÑO PARDO, 8 – XOVE.
Vista solicitude formulada por Mesón Restaurante Xove, S.L con CIF nº: B-27376136 e
con domicilio en R/ Tomas Mariño Pardo, 8 (27870 Xove), para realización de obras de
acondicionamento de local para mesón restaurante en R/ Tomas Mariño Pardo, 8 baixo –
Xove.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras de
acondicionamento do local que se pretenden realizar, de acordo coa documentación que
se achega, subscrita polo Arquitecto D. Santiago Sánchez Escourido, atópanse dentro do
Núcleo Urbano de Xove e dentro da volumetría dun edificio composto por soto, planta
baixa , tres alturas e baixo cuberta, dispoñendo este inmoble da correspondente licenza de
obras e de primeira ocupación en vigor.
Estas obras adáptanse á vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove. Normas
Subsidiarias e complementarias do plan.
Por parte da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, na súa
Delegación Provincial, Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental, emitiuse o dictame
ambiental para actividades afectadas polo RAMINP.
Datos do expediente:
Nº de expediente: MA962A2008/000514-2
Solicitante: Mesón Restaurante S.L Actividade: Mesón restaurante
Situación: Rúa Tomas Mariño Pardo
Concello: Xove. Data de emisión: 02 de setembro de 2008.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
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- Deberanse cumprir os parámetros reflectidos no dictame emitido polo Servizo de
Calidade e Avaliación Ambiental.
- As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas, na zona de beiravía, coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición de luces de sinalización en horas nocturnas, pola súa situación en
plena zona urbana.
- As instalación auxiliares e a propia obra disporá do correspondente Seguro de
responsabilidade civil. O ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo.
- Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía pública,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións.
- Habida conta que de acordo co proxecto que se achega as obras que se pretenden,
terán consideración de obras de acondicionamento, non poderán afectar a elementos
estruturais, nin suporán aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose
na súa totalidade estas obras de acondicionamento ao solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanta da execución das obras como da vía.
- A apertura do local para a actividade prevista no proxecto, esta supeditada ao
outorgamento da Licenza de actividade correspondente para este local como Bar
Mesón – Restaurante en concordancia coas previsións de proxecto e licenza
outorgada, así como a constatación por parte dos servizos técnicos municipais do
cumprimento do preceptuado polos diferentes regulamentos reflectidos no dictame
previo á licenza de obra e actividade.
- De acordo con todo o exposto anteriormente, infórmanse favorablemente as obras
que se solicitan
- Observacións: Deberase solicitar licenza de apertura de actividade.
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 49.500,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 990,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.2) SOLICITUDE DE D. JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ BARRO, RELATIVO A
CONSTRUCIÓN DE GALPÓN EN VILAR-LAGO
Vista solicitude formulada por D. José Manuel Domínguez Barro con D.N.I nº:
33.859.074-S con domicilio en Vilar, 19 (27878 Lago), para realización de obras de
construción de galpón para gardar herba seca en Vilar, 19 (Lago).
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Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se pretenden,
sitúanse dentro da área delimitada como Solo non Urbanizable de Núcleo Rural, de
acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove.
Articulo 24 da Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de
decembro, de LOUPMRG. Núcleo rural de Vilar.-Lago.
2º.-Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable
prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que o
galpón que se pretender, ubicase en ámbolos dous casos dentro de Solo de Núcleo rural,
pódese outorgar a licenza que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto nos articulos 33 e 34 da lei 15/2004 do
29 de decembro, de modificación da lei 9/2002, e no que ás condicións se
edificación se refire, poderase edificar de acordo co previsto no artigo 44.2, desta
Lei.
 Edificación inferior a 25 m/2.
 Altura máxima da edificación: 3,50metros. Bloque de formigón branco ou pintado.
 Cuberta de lousa.
 Carpintería exterior de aluminio ou madeira.
 Os retranqueos das construcións aos lindes da parcela, haberán de garantir a
condición de illamento, e en ningún caso poderán ser inferiores a 3 metros.
 Asemade deberase dispoñer de vial de acceso á parcela en que se pretende
encravar a edificación.
 Respetarase no deseño da edificación, a tipoloxía do ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras ao previsto no artigo 42 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.
 O uso da edificación adaptarase exclusivamente ao solicitado.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
 Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de levantar a correspondente Acta de reformulo.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 300€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 6,00€.
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4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.3) SOLICITUDE DE Dª DOLORES MÍGUEZ BALSEIRO, RELATIVO A
REVESTIMENTO DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN VILACHÁ-PORTOCELO.
Vista solicitude formulada por Dª Dolores Miguez Balseiro, con D.N.I nº: 76.557.055-Z
con domicilio en Vilachá, 36 (27877 Portocelo), para realización de obras de picado de
tres fachadas e revestir con cemento e area de vivenda sita en Vilachá, 36 (27877
Portocelo). Expediente 3615/08
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que : A Edificación que
se pretende arranchar, de acordo coa documentación presentada, subscrita pola
interesada, sitúase dentro do zona delimitada como Solo non urbanizable de núcleo rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Vilachá.-PortoceloXove
Artigo 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.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa urbanística aplicable
prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente, toda vez que a
edificación que se pretende remozar, ubicase en ámbolos dous casos dentro de Solo de
Núcleo rural, pódese outorgar a licenza que se solicita.
A edificación que se pretende arranchar, de acordo co solicitude que se achega, adáptase
á tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 As obras que se pretenden, polo sua condición de obras de reparación, non
poderán afectar a elementos estruturais, diferentes dos de arranco das fachadas,
nin supoñerán 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, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
 Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos
municipais, ao obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación
asi como o estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado
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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.
 De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.500€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 30€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.4) SOLICITUDE DE D. JOSE MANUEL COCIÑA RIVERA RELATIVO A
ALPENDRE PARA APEROS DE LABRANZA EN SUMOAS.
Vista solicitude formulada por D. José Manuel Cociña Rivera con D.N.I nº: 77.591.723G con domicilio en Fontes, 1 (27878 Sumoas), para realización de obras de construcción
de alpendre para gardar aperos de labranza en Fontes, 1 (Sumoas). Expediente 3598/08.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
De acordo coa documentación que se achega, asinada pola solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como Solo non urbanizable de Núcleo
Rural, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove. Articulo 24 da
Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de
LOUPMRG. Núcleo rural de Fontes.-Sumoas.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado e cos
condicionantes que se especifican no presente informe. Construción de alpendre
para gardar aperos de labranza.
 As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto nos articulo 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, poderase edificar de acordo co previsto no Artigo 44.2, desta Lei.
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Edificación inferior a 25 m/2.
Altura máxima da edificación: 3,50 metros.Bloque de formigón branco ou pintado.
Cuberta de lousa.
Carpintería exterior de aluminio ou madeira.
Os retranqueos das construcións aos lindes da parcela, haberán de garantir a
condición de illamento, e en ningún caso poderán ser inferiores a 3 metros.
 Asemade deberase dispoñer de vial de acceso á parcela en que se pretende encravar a
edificación.
 Respetarase no deseño da edificación, a tipoloxía do ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras ao previsto no artigo 42 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.
 O uso da edificación adaptarase exclusivamente ao solicitado.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
 Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais,
ao obxecto de levantar a correspondente Acta de reformulo.
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 200€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 4€.
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.5)SOLICITUDE DE D. ALFONSO PELARIGO VÁZQUEZ, PARA LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN EN TORRE S/N.-SUMOAS. -XOVE
Vista solicitude formulada por D. Alfonso Pelarigo Vázquez con D.N.I. nº 33.809.500-Y
con domicilio en Torre-Lodeiro (27878 Sumoas) na que pide a expedición de
certificación de licenza de primeira ocupación, para vivenda unifamiliar sita no lugar de
Torre s/n.-Sumoas. -Xove Expediente: 595/06
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 EN PROXECTO: Edificio para vivenda unifamiliar en TORRESUMOAS.-XOVE.Vivenda unifamiliar composta de planta baixa.
OBRA EXECUTADA:
Vivenda unifamiliar composta de, planta baixa, sen variación de superficie nin volume da
obra prevista en proxecto e licenza outorgada.
Obra totalmente executada e en condicións de habitabilidade e uso.
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CERTIFICO:
Que a execución material das obras salientadas atópanse realizadas, de acordo ás
prescricións técnicas pertinentes e cumpren coas condicións mínimas de habitabilidade de
acordo co Decreto 311/1992 do 12 de novembro da Consellería de Ordenación do
Territorio e Obras Públicas.
O volume e superficie da obra executada, é coincidente co proxecto presentado mediante
o cal se obtivo a pertinente licenza municipal.
A edificación, atópase executada na súa totalidade, e adáptase á vixente Normativa
urbanística do Concello de Xove.
Ordenanza de aplicación. -Solo non Urbanizable de Núcleo Rural. A obra executada, adáptase a Normativa. Vivenda totalmente executada, rematada interiormente, e pintada exteriormente,
podéndose outorgar a correspondente licenza de Primeira Utilización.
Presuposto proxecto de execución: 85.132,15euros
Valoración licenza primeira utilización 0,5% s/p
425,66 Euros.
OBSERVACIÓNS: Deberase solicitar entroncamento municipal de auga .”
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 Torre s/n.-Sumoas. Xove , 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 425,66 Euros.
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.6) SOLICITUDE DE D. JOSÉ MANUEL FERREIRA LÓPEZ, PARA LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN EN LAMABOA S/N. -XOVE
Vista solicitude formulada por D. José Manuel Ferreira López con D.N.I. nº 77.596.330B con domicilio en Lamaboa, 15 (27870 Xove) na que pide a expedición de certificación
de licenza de primeira ocupación, para vivenda sita en Lámboa s/n. –Xove. Expediente :
2059/05.
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 EN PROXECTO:
Edificio para vivenda unifamiliar en LÁMBOA.-XOVE.Vivenda unifamiliar composta de planta baixa.
OBRA EXECUTADA:
Vivenda unifamiliar composta de, planta baixa con habilitación interior de altillo, sen
variación de superficie nin volume da obra prevista en proxecto e licenza outorgada.
Obra totalmente executada e en condicións de habitabilidade e uso.
CERTIFICO:
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Que a execución material das obras salientadas atópanse realizadas, de acordo ás
prescricións técnicas pertinentes e cumpren coas condicións mínimas de habitabilidade de
acordo co Decreto 311/1992 do 12 de novembro da Consellería de Ordenación do
Territorio e Obras Públicas.
O volume e superficie da obra executada, é coincidente co proxecto presentado mediante
o cal se obtivo a pertinente licenza municipal.
A edificación, atópase executada na súa totalidade, e adáptase á vixente Normativa
urbanística do Concello de Xove.
ordenanza de aplicación. -Chan non Urbanizable de Núcleo Rural. A obra executada, adáptase a Normativa. Vivenda totalmente executada, rematada interiormente, e pintada exteriormente,
podéndose outorgar a correspondente Licenza de Primeira Utilización.
PRESUPOSTO PROXECTO DE EXECUCION: 100.001,46 €.
VALORACIÓN LICENZA PRIMEIRA UTILIZACIÓN 0,5% S/P: 500 €.
OBSERVACIÓNS: Deberase solicitar entroncamento municipal de auga e saneamento.
Arquitecto técnico municipal.
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 Lamaboa (Xove)
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 500€.
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.7) SOLICITUDE DE INSUÍÑA S.L. RELATIVO A CONSTRUCIÓN DE
RAMPA DE MUELLE DE CARGA NA ZONA DE EXPEDICIÓN DA SALA DE
PROCESADO EN PRAIA DE LAGO S/N –XOVE.
Vista solicitude formulada por Insuíña S.L con CIF: B-36021954 con domicilio en
Lamaboa, SN (27870 Xove), para realización de obras de construción dunha rampa para
muelle de carga na zona de expedición da sala de procesado en Praia de Lago-Lago.
Expediente:3651/08
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
 As obras de construción dunha rampa para muelle de carga, subscrita polo
interesado, atópanse dentro das instalacións de criadero de Rodaballo da empresa
Insuiña, na praia de Lago. Ordenanza de aplicación: Solo non Urbanizable de
Protección de Costas. Artigo 111. das Normas Subsidiarias e Complementarias do
Plan do Concello de Xove, aprobadas definitivamente o 15 de Marzo de 1994.
Solo Rústico de Protección de Costas, de acordo co Artigo 32.e da 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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Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó
P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas
no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto
2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
 Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións
urbanísticas aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de
Normativa aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a
licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao
solicitado. Rampa de muelle de carga.
 Para ditas instalacións outorgouse licenza de obra en Comisión de goberno de
julio de 1.988.
 A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos concedeu Licenza de Actividade na
data 21 de setembro de 1.987 y renovada el 15 de enero de 1.999, prorrogada de
novo el 08 de xaneiro de 2.008 tanto para engorde como para hatchery.
 Pola parte do Concello, autorizouse a licenza municipal definitiva por Actividades
molestas, insalubres, nocivas e perigosas co a data 25 de agosto de 1.992, para o
que se solicitou nova licenza de acondicionamento y modernización de Hatchery.
 Aportouse a documentación emitida pola Consellería de Política Territorial, Obras
publicas e Transportes, de data 18 de xaneiro do 2.008, Servicio de Protección del
Litoral, no que se informou favorablemente estas obras.
 En data 25 de febreiro de 2.008, outorgouse licenza de obra relativo a ao proxecto
de execución modificado de almacén para granxa mariña na praia de Lago.
 O volume e condicións da obra executada, é coincidente co proxecto presentado
mediante o cal se obtivo a pertinente licenza municipal.
 A edificación, atópase executada na súa totalidade, e adáptase á vixente
Normativa urbanística do Concello de Xove.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 As instalacións auxiliares e a propia obra, dispondrá do correspondente Seguro de
Responsabilidade civil.
 O ámbito da edificación, polo posible deposito de entullos deberá quedar
perfectamente limpo.
 Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación da vía publica,
durante o tempo de permanencia das devanditas instalacións
 Habida conta, que de acordo coa documentación que se achega, as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e polo súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin suporán
aumento de volume da edificación existente.
 Infórmase favorablemente as obras que se solicitan.
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 35.970,00€. salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 719,40€.
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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 Ó MES DE
OUTUBRO DE 2008
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das axudas
de custo da Alcaldía, correspondentes ó mes de outubro de 2008 por importe de 647,35€.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO
SOCIAL DE VILACHÁ DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE
EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por D. Francisco González Chica con D.N.I. nº 51.664.340,
con domicilio en Pena, 9 (27877 Xuances) na que manifesta que transcorridos seis meses
de exercicio da actividade (16/01/2008 ó 14/07/2008), iniciada a partir del 15/01/2007,
produciuse unha perda ou déficit no mesmo segundo xustifica, polo que de conformidade
coas bases da contratación da explotación do servizo de café-bar no Centro Social
epigrafiado, solicita o libramento da subvención prevista ó efecto.
Pola Xunta de Goberno Local, previa deliberación, de conformidade co acordo de 28 de
decembro de 1999, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por
importe de 3.005,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.500,00€ correspondentes ó 50% do
importe máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de
rentabilidade e explotación do centro antedito e polo carácter social das actividades que
se desempeñan no local municipal referido.
2º) Procederase no seu caso, trala nova xustificación documental do desequilibrio
económico na concesión referida transcorrido outro período de seis meses ó libramento
da porcentaxe pendente de subvención.
D.2) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2008 DE
SUBVENCIÓN A Dª. BEATRIZ GARCÍA VEREZ, COMO AUTÓNOMA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma Dª.
Beatriz García Verez, con D.N.I. nº: 34638419M, con domicilio en Urb. Palmeiro, 46 –
1ºB (27879 Rigueira) para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego do ano
2008, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2008, e de
conformidade coas bases que o regulan para a empresaria autónoma os cales datos se
relacionan de seguido:
Nome
Enderezo
Actividade
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Urb. Palmeiro, 46 – 1ºB
Peluquería
Rigueira
2º) A subvención que se concede estase a rexer polas bases aprobadas por este Concello,
en sesión de 11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio 2009 a
partir do 31 de decembro de 2008.
3º) Recórdase á solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no
Anexo B “ Plan de Emprego Municipal – Autoemprego” das Bases Reguladoras que
establece no seu punto oitavo que “despois da notificación do acordo de concesión de
axuda, a persoa autónoma, presentará no Concello unha copia da alta na Seguridade
Social que non poderá ser máis de dous meses posterior á data de solicitude desta
subvención”.
Así mesmo, “os abonos das axudas efectuaranse con carácter xeral, transcorridos seis
meses dende a data de alta. Para o libramento da axuda correspondente a persoa
interesada aportará copia dos recibos de pago das cotas mensuais da Seguridade Social de
todos os meses dos que solicita cobro. O período mínimo de alta na Seguridade Social
será de seis meses”
4º) A notificación á interesada, para os efectos oportunos.
Beatriz García Vérez

D.3) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2008 DE
SUBVENCIÓN A Dª. ROCIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, COMO AUTÓNOMA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma Dª.
Rocío Rodríguez Fernández, con D.N.I. nº: 33996201Q, con domicilio en Avda.
Diputación, 33 – 3º I (27870 Xove) para a súa inclusión como autónoma no Plan de
Emprego do ano 2008, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2008, e de
conformidade coas bases que o regulan para a empresaria autónoma os cales datos se
relacionan de seguido:
Nome
Rocío Rodríguez Fernández

Enderezo
Avda. Diputación, 33 – 3ºI
Xove

Actividade
Restaurante Cafetería

2º) A subvención que se concede estase a rexer polas bases aprobadas por este Concello,
en sesión de 11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio 2009 a
partir do 31 de decembro de 2008.
3º) Recórdase á solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no
Anexo B “ Plan de Emprego Municipal – Autoemprego” das Bases Reguladoras que
establece no seu punto oitavo que “despois da notificación do acordo de concesión de
axuda, a persoa autónoma, presentará no Concello unha copia da alta na Seguridade
Social que non poderá ser máis de dous meses posterior á data de solicitude desta
subvención”.
Así mesmo, “os abonos das axudas efectuaranse con carácter xeral, transcorridos seis
meses dende a data de alta. Para o libramento da axuda correspondente a persoa
interesada aportará copia dos recibos de pago das cotas mensuais da Seguridade Social de
todos os meses dos que solicita cobro. O período mínimo de alta na Seguridade Social
será de seis meses”
4º) A notificación á interesada, para os efectos oportunos.
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D.4) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2008 DE
SUBVENCIÓN A Dª. EVA GLORIA GARCÍA PEREIRA, COMO AUTÓNOMA.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola empresaria autónoma Dª.
Eva Gloria García Pereira, con D.N.I. nº:33998242X, con domicilio en Acceso Apeadero,
35 – 2ºA (27870 Xove) para a súa inclusión como autónoma no Plan de Emprego do ano
2008, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2008, e de
conformidade coas bases que o regulan para a empresaria autónoma os cales datos se
relacionan de seguido:
Nome
Eva Gloria García Pereira

Enderezo
Acceso Apeadero, 35 – 2ºA
Xove

Actividade
Hostalería

2º) A subvención que se concede estase a rexer polas bases aprobadas por este Concello,
en sesión de 11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio 2009 a
partir do 31 de decembro de 2008.
3º) Recórdase á solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no
Anexo B “ Plan de Emprego Municipal – Autoemprego” das Bases Reguladoras que
establece no seu punto oitavo que “despois da notificación do acordo de concesión de
axuda, a persoa autónoma, presentará no Concello unha copia da alta na Seguridade
Social que non poderá ser máis de dous meses posterior á data de solicitude desta
subvención”.
Así mesmo, “os abonos das axudas efectuaranse con carácter xeral, transcorridos seis
meses dende a data de alta. Para o libramento da axuda correspondente a persoa
interesada aportará copia dos recibos de pago das cotas mensuais da Seguridade Social de
todos os meses dos que solicita cobro. O período mínimo de alta na Seguridade Social
será de seis meses”
4º) A notificación á interesada, para os efectos oportunos.
D.5) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
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

Períodos

Alberto García Transancos Francisco José Rivas Dovale
Decembro 07(28d)+
Pedregal, 31
Urb. Palmeiro, 59 – 3ºA
Xaneiro 08
(27868 Covas – Viveiro) 27879 Rigueira

Contía
96,99€

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.6) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 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 S.L. Concepción Rodríguez Vérez
Lieiro, 44 (27890 San
Os Chozos, 4 – 1ºA
Ciprian - Cervo)
27870 Xove

Períodos

Contía

Xaneiro – Marzo
2008

165,36€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.7) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDAS
CONCEDIDAS.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante,
referida ó exercicio de 2008 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

Lorena Noguerol Fernández
San Vicente, 13
Panadería San Cibrao S.L.
27879 Rigueira
Lieiro, 44 (27890 San
Mª Jose Mariño Franco
Ciprian - Cervo)
Avda. Diputación, 12 – 3ºB
27870 Xove

Períodos

Contía

Marzo08(13d)
+Xullo08(7d)
Abril08(9d)
+Xullo08

606,16€

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.8) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2008 DE SUBVENCIÓN A ÓSCAR RODRÍGUEZ JOYEROS, 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
Óscar Rodríguez
Joyeros, S.L

Avda. Cervantes, 5-7
27850 Viveiro

Gema Pozo Bellón

Urb. Palmeiro, 36 – 5ºB
27879 Rigueira
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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.9) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
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

Óscar Rodríguez Joyeros, S.L

Gema Pozo Bellón

Períodos

Contía

Xullo 2007 (4d)+
Marzo 2008

814,68€

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.10) SOLICITUDE DE D. ROSA IGLESIAS GUERREIRO, DE DEVOLUCIÓN
DE FIANZA POLO SERVIZO DE MASAXISTA NA PISCINA MUNICIPAL.
Dáse conta do escrito de Dª. Rosa Iglesias Guerreiro, con DNI 77596108L, con domicilio
en Avda. Diputación, 26-2ºA (27870 Xove), no que solicita a devolución da fianza
constituída no 2000 polo servizo de masaxista na piscina municipal por haberse
rescindido o contrato indicado na data 13-06-2008.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) A devolución da fianza constituída en metálico por importe de 144,24€ a Dª. Rosa
Iglesias Guerreiro polo servizo de masaxista na piscina municipal.
2º) A notificación á interesada, aos efectos oportunos.
D.11) APROBACIÓN DE XUSTIFICACIÓN DE GASTO DE AXUDA PARA
CONDICIONAMENTO DE CONTORNO DE VIVENDA HABITADA INSTADA
POR Dª. LUÍSA ÁLVAREZ PRIETO.
Visto informe do expediente respectivo emitido polo Arquitecto Técnico Municipal e de
conformidade co acordo de 24 de febreiro de 2006 da Comisión de Goberno, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase aprobar a xustificación documental do gasto
da axuda concedida a Dª. Luísa Álvarez Prieto, con D.N.I. nº: 33763780X, con domicilio
en Vilar, 20 - Lago, e o libramento da subvención concedida por importe de 300,51€ ó
interesado, condicionado a que se atope ó corrente das súas obrigas tributarias con esta
Entidade.
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D. 12) APROBACIÓN DO II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DO
CONCELLO DE XOVE 2009-2012.
Por Secretaría dáse conta do expediente elaborado pola Responsable do PIM de Xove,
relativo o II Plan de Igualdade de Oportunidades de Homes e Mulleres do Concello de
Xove 2009-2012.
Por unanimidade, en votación ordinaria acordase:
1º)Aproba-lo II Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades do Concello de Xove
2009-2012, os efectos do disposto na Orde de 17 de marzo de 2008, polo que se
convocan subvención destinadas ás entidades locais de Galicia, dirixidas a favorecer e
dinamizar o compromiso coa igualdade de oportunidades de mulleres e homes, obrante
no expediente.
2º) Autorizar a aprobación, impresión e distribución do devandito II Plan de Igualdade
de Oportunidades de Homes e Mulleres do Concello de Xove 2009-2012, nos termos que
figuran na memoria incluída no mesmo.
D.13) AXUDA DE GANDERÍA A Dª.MARÍA TERESA PALEO RIVIERA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada
de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª. Maria Teresa Paleo Riveira, con D.N.I. nº 77591671K, con domicilio en
Vilariño,5 (27879 Monte), por morte de un xato, por importe de 300,00€.
D.14) AXUDA DE GANDERÍA A Dª.MARÍA JOSEFA COUSO GARCÍA .
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 10792753A , con domicilio en
Loureiro,2(27879 Monte), por morte de un xato, por importe de 200,00€.
D.15) AXUDA DE GANDERÍA A Dª.YOLANDA LÓPEZ LÓPEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada
de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª. Yolanda López López , con D.N.I. nº 339943112J , con domicilio en Acceso
Apeadero,18 (27870), por morte de un xato, por importe de 60,00€.
D.16) AXUDA DE GANDERÍA A Dª.YOLANDA LÓPEZ LÓPEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada
de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª.Yolanda López López , con D.N.I. nº 33994312J , con domicilio en Xove, 18
(27870), por morte dun xato , por importe de 120,00€.
D.17) AXUDA DE GANDERÍA A Dª.GENONEVA ABAD BERMUDEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada
de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
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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 Genoneva Abad Bermúdez , con D.N.I. nº 76563390R , con domicilio en
Lagar,28(27878)Sumoas, por morte de un xato, por importe de 200,00€.
D.18) AXUDA DE GANDERÍA A Dª.MARIA DOLORES MÍGUEZ GALDO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada
de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª.María Dolores Míguez Galdo, con D.N.I. nº 76564008K , con domicilio en
Acceso Apeadero, 18 3º A (27870Xove), por morte de un xato, por importe de 120,00€.
D.19) AXUDA DE GANDERÍA A Dª.MARÍA DOLORES MÍGUEZ GALDO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada
de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª María Dolores Míguez Galdo, con D.N.I. nº 76564008K , con domicilio en
Acceso Apeadero, 18 3º A (27870), por morte de un xato, por importe de 120,00€.
D.20) AXUDA DE GANDERÍA A D.ANTONIO FERNÁNDEZ LAGE .
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. Antonio Fernández Lage, con D.N.I. nº 76557088R , con domicilio en Cabo,
5(27878)Sumoas, por morte de un xato, por importe de 120,00€.
D.21) AXUDA DE GANDERÍA A Dª.SARA GOMEZ GOMEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada
de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª.Sara Gómez Gómez , con D.N.I. nº 76563736W , con domicilio en Cabo,8
(27878)Sumoas, por morte de un xato, por importe de 200,00€.
D.22) AXUDA DE GANDERÍA A Dª.SARA GOMEZ GOMEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra. Delegada
de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste Concello, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª. Sara Gomez Gómez, con D.N.I. nº 76563736W, con domicilio en Cabo, 8
(27878) Sumoas, por morte de un xato, por importe de 200,00€.
D.23) SOLICITUDE DE D. MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ, DE
LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN POR REMATE DE FACHADAS.
Vista solicitude formulada por D. Manuel García Domínguez con D.N.I nº: 33.706.040-T
con domicilio en Portocelo, 13 (27879 Portocelo), de libramento de subvención
concedida na sesión de 7 de outubro de 2008 para pintado de fachada de vivenda sita en
Portocelo, 13 (27879 Portocelo) por importe de 300€.
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Visto o informe favorable do Arquitecto Técnico Municipal; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Efectuar o libramento de 300€ ó solicitante en concepto de subvención para pintado
de fachada da súa vivenda sita en Portocelo, 13.
2º) A notificación do presente acordo ó interesado, os efectos procedentes.
D.24) ESCRITO DO CLUB DE TIRO COSTA LUCENSE SOLICITANDO
AXUDA ECONÓMICA PARA OBRAS .
Visto o escrito de D. Juan José Rego Rouco, como Presidente do “Clube de Tiro Costa
Lucense”, con CIF G27116698 con domicilio a efectos de notificación en A Vara
(Xuances) no que solicita unha subvención para o financiamento da reposición do tablado
no parabalas do tiro olímpico no Clube de Tiro Costa Lucense sito en A Vara.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal, 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 no 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 da devandita actividade.
2º) Efectuar o libramento da subvención concedida.
3º) A notificación ó interesado, os efectos procedentes.
D.25) ESCRITO DE D. JESUS SANTOS ALVAREZ, SOLICITANDO A
DEVOLUCIÓN DE RECIBOS DE URBANA POR COBRO INDEBIDO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. Jesús Santos Alvarez, con DNI 32571.822-G
con domicilio en Alto de Lago, 29 (27879 Lago), no que solicita a devolución por cobro
indebido de recibo de urbana dos anos 2005,2006 e 2007.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acorda aprobar a
devolución solicitada por importe de 98,96€.
D.26) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN Ó CENTRO
SOCIAL DE SUMOAS DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE
EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª Josefa Meitin Insua con D.N.I. nº 76.557.108-K, con
domicilio en O Cabo, 4 (27878 Sumoas) na que manifesta que transcorridos seis meses de
exercicio da actividade (01/4/2008 ó 30/09/2008), iniciada a partir del 2-10-1997,
produciuse unha perda ou déficit no mesmo segundo xustifica, polo que de conformidade
coas bases da contratación da explotación do servizo de café-bar no Centro Social
epigrafiado, solicita o libramento da subvención prevista ó efecto.
Pola Xunta de Goberno Local, previa deliberación, de conformidade co acordo de 4 de
febreiro de 1999, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por
importe de 2.975,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.487,50€ correspondentes ó 50% do
importe máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de
rentabilidade e explotación do centro antedito e polo carácter social das actividades que
se desempeñan no local municipal referido.
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2º) Procederase no seu caso, trala nova xustificación documental do desequilibrio
económico na concesión referida transcorrido outro período de seis meses ó libramento
da porcentaxe pendente de subvención.
D.27) ACORDO DE APROBACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA PARA
USO DOMÉSTICO EN VIVENDAS SITAS EN PALMEIRO.
Vistas as solicitudes formuladas polos propietarios das vivendas, e visto o informe
favorable do Servizo de Augas no que sinala que a alta no Padrón de aboados será a
partires do bimestre Xullo/Agosto-2008; por unanimidade en votación ordinaria,
acordase:
1º) A aprobación da concesión da subministración de auga para uso doméstico para os
beneficiarios e para os inmobles para o que se solicita o servizo que se sinalan de
seguido:
EDIFICIO ESTEIRO – URBANIZACIÓN PALMEIRO -PORTAL 66Nome/Apelidos
Piso Dirección
Jose María Dorronsoro Gomez
1ºA Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº66
Helmancasa
1ºB
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº66
Santiago Purriños Romero
2ºA Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº66
Abel Armentia Viteri
2ºC
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº66
Mª Teresa Barrigueti Moreles
3ºA Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº66
Maximino de Dios Iglesias
3ºC
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº66
Asier Santos Álvarez
4ºC
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº66
Jose Luís Martín Rozas
4ºD Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº66
Lucia Isabel Gomez
5ºA Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº66
Juan M. González Miranda
5ºC
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº66
EDIFICIO ESTEIRO – URBANIZACIÓN PALMEIRO -PORTAL 64Nome/Apelidos
Piso Dirección
Mª Teresa López Agui
1ºD Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº64
Victor Manuel Bravo Fdez.
3ºA Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº64
Ulpiana Mateos Martin
3ºB
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº64
Mª Angeles Roman del Prado
3ºC
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº64
Santiago Morales Pachon
4ºA Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº64
Pedro Luís Quintana Cortijo
4ºB
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº64
Jesús Rodríguez Fernandez
5ºB
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº64
EDIFICIO ESTEIRO – URBANIZACIÓN PALMEIRO -PORTAL 62-52Nome/Apelidos
Piso Dirección
Javier Fernández López
1ºA Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Jose Luís López Ramirez
1ºB
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Jose Luis Zancajo
1ºC
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Carlos Aceves
1ºD Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Araceli Fuentenebro Pascual
2ºA Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Tristan Sierra
2ºC
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Angel Garcia Pino
2ºD Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Gabriel Román del Prado
3ºB
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Juan Carlos Fdez. Martinez
3ºC
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
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Vicente Norviella
Francisca Patilla
Angel Garcia Castro
Jesús Roldan Muñoz

3ºD
4ºC
5ºB
5ºC

Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62
Urbanización Palmeiro,Edif. Esteiro,nº62

D.28) RECURSO DE REPOSICIÓN DE D. AURELIO RIVEIRO COCIÑA,
RELATIVO A CONCESIÓN DE BECAS E AXUDAS Ó ESTUDIO 2007-2008.
Por Secretaría dáse conta do recurso de reposición presentado por D. Aurelio Riveiro
Cociña, con DNI 34.882.380-M con domicilio en Vilachá, 27 (27877 Portocelo), contra
acordo da Xunta de Goberno Local denegando axuda de comedor para estudantes que
precisen comer fora de Xove a causa dos seus estudos.
Visto o informe da Traballadora Social, no que sinala que a maneira de publicar a
apertura do prazo para solicitar axudas faise enviando comunicacións a tódalas casas do
Concello, e que según se pode comprobar pola documentación adxunta existen reiteradas
queixas polo funcionamento da oficina de Correos de Xove, polo cal non recibiron a
información relativa á apertura de plazo para becas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Estimar o recurso presentado, en base ó sinalado no informe da Traballadora Social.
2º) A concesión da axuda ó comedor 2007-2008 por importe de 240€ a D. Aurelio
Riveiro Cociña, con DNI 34.882.380-M.
D.29) ESCRITO DE D. JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ,
SOLICITANDO DEVOLUCIÓN DO IMPORTE COBRADO POR RECOLLIDA
DE BASURAS DE FORMA IMPROCEDENTE.
Vista solicitude de D. José Antonio Fernández Vázquez, con DNI 32.261.635-R con
domicilio en Avda. Diputación, 84 1º (27870 Xove), no que expón que durante os últimos
anos, estívose cobrando de forma dobre pola recollida de basuras do local donde están
situados as oficinas, efectuándose o cobro bimensual de 2 recibos, cando solo
correspondería facelo por un recibo.
Visto o informe do Encargado de Augas do Concello, que sinala que o usuario ten unha
xestoría en Avda. Diputación, e que durante os bimestres comprendidos entre maio-xuño
2006 anta xaneiro-febreiro 2008 , emitíronse dous recibos polo mesmo local relativo á
recollida de lixo, un recibo como negocio e outro como vivenda, polo que corresponde a
devolución de 88,00€, cantidade cobrada durante 11 trimestres en concepto de recollida
de lixo.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aprobar a devolución do importe de 88,00 Euros solicitado.
2º) A notificación ó interesado e ó servizo de Augas, os efectos de modificar o erro para
bimestres posteriores.
D.30) SOLICITUDE DE D. JESÚS QUELLE EIJO, DE LIBRAMENTO DE
SUBVENCIÓN POR REMATE DE FACHADAS.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Quelle Eijo, con D.N.I nº:32.553.230-L con
domicilio en Pumariño, 1 (27870 Xove), de libramento de subvención concedida na
sesión de 14 de agosto de 2008 para pintado de fachada de vivenda sita en Pumariño, 1
(27870 Xove) por importe de 300€.
Visto o informe favorable do Arquitecto Técnico Municipal; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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1º) Efectuar o libramento de 300€ ó solicitante en concepto de subvención para pintado
de fachada da súa vivenda sita en Pumariño 1 (27870 Xove).
2º) A notificación do presente acordo ó interesado, os efectos procedentes.
D.31) ESCRITO DE Dª JOAQUINA GALDO FERNÁNDEZ, SOLICITANDO A
BAIXA NO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Dª. Joaquina Galdo Fernández con domicilio en c/
Calvario, 5 (27850 Celeiro Viveiro) no que solicita a baixa no servizo de augas e
recollida de lixo do Concello, con nº de recibo 20900000.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que procede a devolución
solicitada.
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.32) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO
SOCIAL DE MONTE DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE
EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Pérez Pedre con D.N.I. nº 33.857.175-W, con
domicilio en Penasagudas, 1 (27879 Monte) na que manifesta que transcorridos seis
meses de exercicio da actividade ( dende o 23/4/2008 o 22/10/2008), iniciada a partir del
21/10/2002, produciuse unha perda ou déficit no mesmo segundo xustifica, polo que de
conformidade coas bases da contratación da explotación do servizo de café-bar no Centro
Social epigrafiado, solicita o libramento da subvención prevista ó efecto.
Pola Xunta de Goberno Local, previa deliberación, de conformidade co acordo de 28 de
decembro de 1999, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por
importe de 3.005,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.502,50€ correspondentes ó 50% do
importe máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de
rentabilidade e explotación do centro antedito e polo carácter social das actividades que
se desempeñan no local municipal referido.
2º) Procederase no seu caso, trala nova xustificación documental do desequilibrio
económico na concesión referida transcorrido outro período de seis meses ó libramento
da porcentaxe pendente de subvención.
D.33) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR D. HORARIO MARIÑO SÁNCHEZ.
Vista solicitude formulada por D. Horacio Mariño Sánchez con D.N.I. nº 33.742.164-Z
con domicilio en San Vicente, 15 (27879 Rigueira) na que pide a súa inclusión no
Servizo de Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a
situación de enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar,
informándose favorablemente a concesión do servizo durante 4 horas semanais; trala
deliberación, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de D. Horacio Mariño Sánchez
como beneficiario do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de
1,42€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 1 ano.
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2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.34) ESCRITO DA ASOCIACIÓN CULTURAL “XOVEMENTO”, RELATIVA
A MODIFICACIÓN DA SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PRESENTADA CON
DATA 17 DE OUTUBRO DE 2008.
Vista solicitude presentada por D. Xacobe Fernández Casabella, en representación da
Asociación Cultural “Xovemento” con domicilio a efectos de notificacións en
Urbanización Palmeiro, 57 5º B (27879 Rigueira), no que solicita unha modificación da
solicitude de subvención e medios dos que o Concello dispón para a realización de
actividades que ten previsto facer a asociación durante os meses de novembro e decembro
de 2008.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Poñer a disposición da Asociación Cultural “Xovemento” os medios materiais
necesarios para o desenvolvemento do concerto previsto para o 19 de decembro de 2008
( carpa, palco, acceso a instalación electrica e servizo de limpeza).
2º) Comunicar ó solicitante que consonte ó disposto na Lei Xeral de Subvencións, o
Concello de Xove elabora anualmente para a súa incorporación o orzamento municipal,
un listado no que se reflicte nominalmente o importe de todas e cada unha das
subvencións que durante o correspondente exercicio serán outorgadas as distintas
asociacións e/ou colectivos inscritos no rexistro municipal de asociación; en
consencuencia, non e posible a estas alturas do exercicio, a concesión de novas
subvencións para actividades a desenvolver no ano 2008.
Comunicar o solicitante que non obstante ó anterior, poderá presentar nos servizos
municipais de Intervención, memoria ou programa de actividades a desenvolver durante o
exercicio de 2009, os efectos de elabora-la relación nominal de subvencións para o
exercicio de 2009, toda vez que xa se iniciaron os traballos de elaboración do orzamento
municipal correspondente a dito ano.
D.35) APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DE PREMIOS
EXTRAORDINARIOS DE FIN DE ESTUDIOS PARA O CURSO 2008-2009.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local das bases reguladoras de premios
extraordinarios de fin de estudos para o curso 2.008-2.009, coas modificacións aprobadas
pola Comisión Informativa Especial, celebrada con data 13 de outubro de 2008.
A Xunta de Goberno Local, enterada, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) A aprobación das bases reguladoras dos premios extraordinarios de fin de estudios
para o curso 2008-2009, que de seguido se transcriben:
“BASES REGULADORAS DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FIN DE
ESTUDOS PARA O CURSO 2.008-2.009
ÍNDICE
A.- OBXECTO E FINANCIAMENTO
B.- MODALIDADES E CONTÍA DOS PREMIOS
C.- REQUISITOS XERAIS PARA TÓDOLOS SOLICITANTES
D.- NORMAS E REGRAS DE XESTIÓN
E.- PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
F.- SUBSANACION DE DEFECTOS DA SOLICITUDE OU DOCUMENTACIÓN
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G.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
H.- ÓRGANO COMPETENTE PARA A CONCESIÓN DOS PREMIOS
I.- FORMA DE PAGO DOS PREMIOS
J. VERIFICACIÓN E CONTROL
K.- OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS E FINAL
A.- OBXECTO E FINANCIAMENTO
Os premios extraordinarios de fin de estudo, concedidos e financiados integramente polo
Concello de Xove, teñen como finalidade a de potenciar a calidade do traballo realizado
polos estudantes ó longo de toda a carreira ou ciclo, sen menoscabo doutros premios
concedidos, financiados ou patrocinados por outros organismos, empresas ou institucións.
Aos efectos das presentes Bases, enténdese por premio extraordinario de fin de estudos
ós correspondentes a estudos universitarios de primeiro e segundo grao así como de
ciclos formativos de nivel superior.
Só se premiarán os estudos oficiais regrados con recoñecemento do Ministerio de
Educación como Carreira Universitaria ou Ciclo Formativo de nivel superior.
Os premios regulados nas presentes Bases serán financiados con cargo á partida 422.481
do Estado de Gastos do vixente Orzamento Municipal.
B.- MODALIDADES E CONTÍA DOS PREMIOS
1.- Premio extraordinario de 6.000,00 euros para alumnos que terminen os seus estudos
universitarios de primeiro grao con nota media de SOBRESAÍNTE
2.- Premio extraordinario de 3.000,00 euros para alumnos que terminen os seus estudos
universitarios de segundo grao con nota media de SOBRESAÍNTE
3.- Premio extraordinario de 1.200,00 euros para alumnos que terminen os seus estudos
de ciclo formativo de nivel superior con nota media de SOBRESAÍNTE
4.- Premio extraordinario de 3.000,00 euros para alumnos que terminen os seus estudos
universitarios de primeiro grao con nota media de NOTABLE
5.- Premio extraordinario de 1.500,00 euros para alumnos que terminen os seus estudos
universitarios de segundo grao con nota media de NOTABLE
6.- Premio extraordinario de 600,00 euros para alumnos que terminen os seus estudos de
ciclo formativo de nivel superior con nota media de NOTABLE
7.- Premio extraordinario de 1.200,00 € para alumnos que rematen os seus estudos de
Bacharelato con nota media de SOBRESAÍNTE
8.- Premio extraordinario de 600,00 € para alumnos que rematen os seus estudos de
Bacharelato con nota media de NOTABLE
C.- REQUISITOS XERAIS PARA TÓDOLOS SOLICITANTES
Os interesados na concesión dun premio extraordinario de fin de estudos deberán cumprir
o requisito de empadroamento e residencia efectiva do núcleo familiar no Concello de
Xove cunha antigüidade mínima de tres anos, salvo no caso de independencia do
solicitante, que se considerará tal se no momento da solicitude ten contrato de traballo en
vigor, e en cuxo caso se requirirá o empadroamento e residencia efectiva persoal.
2.- Incompatibilidades.
Os presentes premios son incompatibles entre si.
Non obstante, os alumnos que tendo rematado un estudo universitario de grao medio ou
un ciclo superior, e fosen candidatos a obter premio extraordinario, se desexen continuar
os seus estudos, disporán do prazo de un ano académico para realizar a solicitude, e
valorar optar ó premio de titulación superior.
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D. NORMAS E REGRAS DE XESTIÓN
A puntuación que se corresponderá con cada nota será a seguinte:
Estudos universitarios
Estudos medios
Aprobado......................6
Aprobado..................5,5
Notable........................7,5
Notable.....................7,5
Sobresaínte................. 9,5
Sobresaínte...............9,5
Matrícula de honra........10
Matrícula de honra......10
Ben............................6
Para conseguir unha nota media de sobresaínte hai que acadar no cómputo total unha nota
media de 9 puntos, metras que para conseguir o notable a nota esixida será de 7 puntos
para estudos universitarios e 7.5 para ciclos formativos.
Cando a nota obtida nos estudos sexa numérica, contabilizarase a nota que veña reflexada
no libro escolar ou no certificado de estudos independentemente das correspondencias
anteriores.
Para realizar o cálculo da nota media tomaranse as calificacións obtidas polo alumno
sumándose entre sí as do mesmo curso e dividindo posteriormente polo número total de
asignaturas en dito curso. No caso de que máis do 10% do total das asignaturas foran
aprobadas en segunda e posteriores convocatorias, realizarase previamente a nota media
de dita asignatura (nota de curso suspensa en xuño e nota do curso aprobada en setembro)
contando como 1 punto o M.D. e coma 3 puntos o INSF. No caso de universitarios o
suspenso contabilizarase con 3 puntos. Os N.P. non serán contabilizados para o cálculo.
No caso de convalidacións de asignaturas, terase en conta para a contabilización a nota
cando é debida a un cambio de plan académico, a prácticas realizadas ou outras
asignaturas. Cando se trate de asignaturas convalidadas pola asistencia a xornadas ou
cursos (créditos de libre configuración), contabilizaranse aquelas cuxos créditos sexan
iguais ou superiores á asignatura con menor número de créditos.
Para os premios aos que se refiren os puntos 7 e 8 da letra A. anterior terase en
consideración ademais dos dous cursos de bacharelato a nota obtida nos dous últimos
cursos de ESO.
E.- PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Os interesados en acceder ós premios deberán solicitalo no impreso normalizado
facilitado polo Concello.
As solicitudes atoparanse a disposición dos interesados e poderán presentarse nas
dependencias de Servizos Sociais do Concello e dirixiranse ó Alcalde-Presidente do
Concello de Xove.
O prazo de presentación das solicitudes será de 20 días hábiles a partir do 15 de
novembro ata o 11 de decembro de 2.007. Este prazo poderá ser prorrogado,
excepcionalmente por Resolución do Sr. Alcalde-Presidente. Asímesmo, tamén poderán
presentarse ditas instancias no rexistro e oficinas, de acordo co previsto no artigo 38.4 da
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
Procedemento Administrativo Común.
F. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DA SOLICITUDE OU DOCUMENTACIÓN
Se a solicitude ou documentación presentada non reúne os requisitos esixidos nas
presentes Bases, requirirase ó interesado para que nun prazo de 5 día hábiles subsane os
defectos apreciados na solicitude ou documentación, con apercibimento de que de non
facelo así, entenderase desistido da súa petición, emitíndose resolución declarando tal
circunstancia.
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G.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
a.- Impreso de solicitude
b.- Fotocopia do D.N.I. ou N.I.F. do solicitante
c.- Certificado de empadroamento
d.- Dúas fotografías tamaño carné
e.- Libro de calificacións ou certificado orixinal de estudos
f.- Aqueles alumnos que soliciten premio extraordinario por estudos cursados no
estranxeiro, deberán de presentar homologación oficial de ditos estudos en España para
poder optar á concesión do mencionado premio.
A presentación da solicitude de bolsa ou axuda implicará a autorización ó Concello de
Xove para obter calquera tipo de información a través de entidades públicas ou privadas,
sobre os datos do solicitante e a súa unidade familiar necesarios para determinar a
obtención ou non do premio.
H.- ÓRGANO COMPETENTE PARA A CONCESIÓN DOS PREMIOS
O órgano competente para a aprobación das presentes Bases, interpretación das mesmas
así como para a concesión dos premios será a Xunta de Goberno Local.
Non obstante, unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes e con carácter
previo á celebración da sesión da Xunta de Goberno e para a valoración das solicitudes
presentadas, reunirase a Xunta Municipal de Portavoces, asistida pola Asistente Social,
Interventora Municipal, ou persoas en quen deleguen, levantándose Acta polo Secretario
Municipal.
I.- FORMA DE PAGO DOS PREMIOS
O pago das bolsas e axudas realizarase mediante cheque ou transferencia bancaria, en
función das dispoñibilidades da tesourería municipal, unha vez que a Xunta de Goberno
Local adopte acordo aprobatorio da concesión das mesmas.
J.- VERIFICACIÓN E CONTROL
As adxudicacións de premios poderán ser revogadas total ou parcialmente, se teña aboado
ou non o seu importe, no caso de descubrirse que na súa concesión concurríuse en
ocultación ou falseamento de datos.
Co fin de determinar os mecanismos máis adecuados de situación académica real dos
solicitantes aos efectos de adxudicación dos premios, e co mesmo fin, aos efectos de
poder obter a información da situación real dos solicitantes ou beneficiarios dos premios,
a presentación da solicitude implicará a autorización ó Concello de Xove para solicitar e
obter de organismos públicos ou privados que se consideren oportunos a información
necesaria para resolver a adxudicación do premio.
Para intensifica-lo control que evite o fraude na documentación examinada para obte-lo
premio, o Concello poderá determinar que se da ocultación a que se refire o apartado
anterior por calquera medio de proba e, en particular, mediante os datos que obren en
poder de calquera órgano das Administracións Públicas.
K. OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS
Son obrigas dos beneficiarios dos premios as seguintes:
1.- Consignar fielmente a documentación e os datos esixidos nas presentes Bases
2.- De revogarse a concesión dunha bolsa ou axuda ó estudo, o beneficiario estará na
obriga de reintegrar as cantidades recibidas
3.- A presentación da solicitude obriga ó solicitante á aceptación das Bases que o rexen
4.- Someterse ás actuacións de comprobación que, en relación coas axudas concedidas, se
practiquen polo órgano concedente.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
A resolución de concesión quedará condicionada á existencia de crédito adecuado e
suficiente nos orzamentos xeráis para 2.008.
DISPOSICIÓN FINAL
As presentes Bases permanecerán en vigor para os vindeiros exercicios académicos en
tanto en canto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas. Non obstante,
mediante acordo da Xunta de Goberno Local ou resolución de Alcaldía, poderán ser
variadas as datas e os prazos de presentación de solicitudes anuais. “
2º) Determinar como prazo improrrogable de presentación de solicitudes, desde o 10 de
novembro de 2008 ata o 12 de decembro de 2008.
D.36) BASES REGULADORAS DAS BOLSAS E AXUDAS Ó ESTUDIO PARA O
CURSO 2008-2009.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local das bases reguladoras das bolsas e
axudas ó estudo para o curso 2.008-2.009, coas modificacións aprobadas pola Comisión
Informativa Especial, celebrada con data 13 de outubro de 2008.
A Xunta de Goberno Local, enterada, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) A aprobación das bases reguladoras dos premios extraordinarios de fin de estudios
para o curso 2008-2009, que de seguido se transcriben:
BASES REGULADORAS DAS BOLSAS E AXUDAS Ó ESTUDO PARA O
CURSO 2.008-2.009
INDICE
1.- MODALIDADES DE BOLSAS E AXUDAS Ó ESTUDO PARA O CURSO 2.0082.009
2.- BASES REGULADORAS DAS BOLSAS E AXUDAS Ó ESTUDO
A.- OBXECTO E FINANCIAMENTO
B.- REQUISITOS XERAIS PARA TODOLOS SOLICITANTES
C.- REQUISITOS ESPECIFICOS DE DETERMINADAS BOLSAS E AXUDAS
D.- PRAZO E LUGAR DE PRESENTACION DE SOLICITUDES
E.- SUBSANACION DE DEFECTOS DA SOLICITUDE OU DOCUMENTACIÓN
F.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
G.- ÓRGANO COMPETENTE PARA A CONCESIÓN DAS BOLSAS E AXUDAS
H.- FORMA DE PAGO DAS BOLSAS E AXUDAS
I.- VERIFICACIÓN E CONTROL
J.- OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS E FINAL
1.- MODALIDADES DE BOLSAS E AXUDAS Ó ESTUDO PARA O CURSO
2.008-2.009
MODALIDADE 1.- Bolsas e axudas ó estudo universitario
MODALIDADE 2.- Bolsas e axudas para ciclos formativos que cursen especialidades
que non existan en Xove, San Cibrao, Viveiro ou Burela
MODALIDADE 3.- Axudas para alumnos minusválidos físicos ou psíquicos que asistan
a clases de educación especial ou a terapias de estimulación
MODALIDADE 4.- Axudas para compra de material escolar
MODALIDADE 5.- Axudas para ciclos formativos existentes en Xove, San Cibrao,
Viveiro ou Burela, en concepto de desprazamento
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MODALIDADE 6.- Axudas de comedor para estudantes que precisen comer fóra de
Xove a causa dos seus estudos.
MODALIDADE 7.- Axudas para estudos de doutoramento

2.- BASES REGULADORAS DAS BOLSAS E AXUDAS Ó ESTUDO PARA O
CURSO 2.008-2.009
A.- OBXECTO E FINANCIAMENTO
Aos efectos das presentes Bases, enténdese por Bolsa ou Axuda ó estudo “toda cantidade
ou beneficio que o Concello de Xove conceda a quen desexe realizar ou se atope
realizando estudos para a súa promoción educativa, cultural ou profesional, de acordo
coas presentes bases para o curso académico 2.008-2.009”
As Bolsas teñen por obxecto atender a sufragar os gastos derivados do aloxamento,
material e pago das taxas ou prezos de quen se atope realizando estudos no curso 2.0082.009 que a continuación se establecen, coas dotacións máximas anuais e demais
condicións que se fixan a continuación:
-Bolsas para estudos universitarios, dotadas con 1.200,00 € cada unha, cunha contía
mínima de 100,00 €”
-Bolsas e axudas para ciclos formativos que cursen especialidades que non existan en
Xove, San Cibrao, Viveiro ou Burela, dotadas con 600,00 € cada unha, cunha contía
mínima de 100,00 €”
-Axudas para alumnos minusválidos físicos ou psíquicos que asistan a clases de
educación especial ou a terapias de estimulación, dotadas con 750,00 € cada unha
-Axudas para compra de material escolar, coa seguinte dotación:
a.- Preescolar: 65,00 €
b.- Primaria e ESO: 60,00 €
c.- Bacharelato: 125,00 €
d.- Ciclos formativos: 125,00 €
-Axudas para ciclos formativos dentro da Comarca, en concepto de desprazamento,
dotadas con 300,00 € cada unha
-Axudas de comedor para estudantes que precisen comer fóra de Xove a causa dos seus
estudos, dotadas con 240,00 € cada unha.
-Axudas para doutoramento, dotada con 1.200,00 €.
As bolsas e axudas reguladas nas presentes Bases serán financiadas con cargo á partida
422.481 do Estado de Gastos do vixente Orzamento Municipal.
B.- REQUISITOS XERAIS PARA TÓDOLOS SOLICITANTES
Os interesados na concesión dunha bolsa ou axuda ó estudo deberán cumprir os seguintes
requisitos xerais:
1.- Empadroamento e residencia efectiva do núcleo familiar no Concello de Xove cunha
antigüidade mínima de tres anos, salvo no caso de independencia do solicitante, que se
considerará tal se no momento da solicitude ten contrato de traballo en vigor, e en cuxo
caso se requirirá o empadroamento e residencia efectiva persoal.
Este requisito deberá cumprirse ó longo de todo o curso escolar.
2.- A renda per cápita familiar, englobando os ingresos de tódolos membros da unidade
de convivencia, non poderá superar as contías establecidas para cada unha das
modalidades de bolsas e que a continuación se relacionan:
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a.- Modalidade 1: 6.000,00 €. As rendas inferiores a 5.000,00 € percibirán a axuda
máxima de 1.200,00 €, contía que irá disminuíndo progresivamente de acordo coa
fórmula a que se refire o apartado 3 e ata o máximo de 6.000,00 € de renda, que
percibirán 100,00 €.
b.- Modalidade 2: 6.000,00 €. As rendas inferiores a 4.500,00 € percibirán a axuda
máxima de 600,00 €, contía que irá disminuíndo progresivamente de acordo coa fórmula
a que se refire o apartado 5 e ata o máximo de 6.000,00 € de renda, que percibirán 100,00
€.
c.- Modalidade 3: Sen límite
d.- Modalidade 4: 4.500,00 €
e.- Modalidade 5: Sen límite
f.- Modalidade 6: 4.500,00 €
g.- Modalidade 7: 6.000,00 €
No caso da modalidade 1, o límite incrementarase a razón de 500,00 € por cada fillo
universitario adicional”.
3.- Incompatibilidades.
As distintas axudas e bolsas serán incompatibles entre sí coas seguintes excepcións:
-As modalidades 2, 5 e 6 serán compatibles coa modalidade 4
-As modalidades 5 e 6 serán compatibles entre sí.
4.- Destina-la axuda á finalidade para a que se concede, entendéndose por tal a
matriculación, asistencia a clase, presentación de exames, aloxamento, estancia,
transporte e pago de taxas ou prezos que podan corresponder.
5.- Para o cálculo da contía a obter en concepto de bolsa nas modalidades 1 e 2 tomarase
en consideración a seguinte fórmula:
 A + (B-A)* (Renda a considerar - Renda mínima)/ (Renda máxima - Renda
mínima)
 Donde A= 1.200,00 e para a modalidade 1 e 600,00 € para a modalidade 2
 Donde B= 100,00 € para ámbalas dúas modalidades 1 e 2
 Donde Renda mínima= 5.000,00 € para a modalidade 1 e 4.500,00 € para a
modalidade 2
 Donde Renda máxima = 6.000,00 € para ámbalas dúas modalidades 1 e 2.
C.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DETERMINADAS BOLSAS E AXUDAS
Para o disfrute das axudas da Modalidade 1 de estudos universitarios, é condición
indispensable non ter máis de dúas asignaturas suspensas de cursos anteriores, sempre e
cando o alumno estea matriculado dun curso completo ou dun número de asignaturas non
inferior a cinco. E así proporcionalmente ó número de asignaturas.
A Modalidade 5 de axudas para estudos de ciclos formativos dentro da comarca en
concepto de desprazamento requirirá non poder utilizar o autocar gratuíto que facilita o
Concello. O uso do autocar gratuíto só parcialmente por problemas de horario, permitirá
percibir o 50% da contía da axuda.
Para o disfrute das axudas da modalidade 7 de doutoramento deberá acreditarse
documentalmente un gasto superior á cantidade a conceder e o expediente previo para
acceder a estes estudos de postgrao acade unha nota media igual ou superior a 6 puntos.
D.- PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Os interesados en acceder ás bolsas e axudas deberán solicitalo no impreso normalizado
facilitado polo Concello.
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As solicitudes atoparanse a disposición dos interesados e poderán presentarse nas
dependencias de Servizos Sociais do Concello e dirixiranse ó Alcalde-Presidente do
Concello de Xove.
O prazo de presentación das solicitudes será de 20 días hábiles a partir do 15 de
novembro ata o 11 de decembro de 2.007. Este prazo poderá ser prorrogado,
excepcionalmente por Resolución do Sr. Alcalde-Presidente. Asímesmo, tamén poderán
presentarse ditas instancias no rexistro e oficinas, de acordo co previsto no artigo 38.4 da
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
Procedemento Administrativo Común.
E. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DA SOLICITUDE OU DOCUMENTACIÓN
Se a solicitude ou documentación presentada non reúne os requisitos esixidos nas
presentes Bases, requirirase ó interesado para que nun prazo de 5 día hábiles subsane os
defectos apreciados na solicitude ou documentación, con apercibimento de que de non
facelo así, entenderase desistido da súa petición, emitíndose resolución declarando tal
circunstancia.
F.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES
a.- Impreso de solicitude
b.- Fotocopia do D.N.I. ou N.I.F. do solicitante
c.- Fotocopia do Libro de Familia
d.- Certificado de empadroamento e convivencia
e.- Certificado ou acreditación de estar matriculado nos estudos para os que se solicita a
axuda
f.- Copia compulsada da declaración da renda de tódolos maiores de idade da unidade
familiar. Caso de non estar obrigados a presentar tal declaración, presentaranse nóminas
ou certificacións acreditativas dos ingresos obtidos durante o pasado ano, así como
certificación da AEAT de non atoparse dentro do censo de declarantes.
Para o caso de ingresos que non podan ser demostrados documentalmente, requirirase
unha declaración xurada do solicitante.
g.- Xustificante das contías das pensións que se perciban por parte dalgún membro da
unidade familiar.
h.- Notas acadadas no curso anterior, con excepción de educación infantil e primaria.
Os ingresos a computar serán:
-Cando se presente declaración da renda; a parte xeral da renda do período
-Cando non hai declaración da renda: nóminas ou certificacións de empresas
-A estes ingresos engadiranse no seu caso, as pensións de carácter non asistencial
(excluíndo polo tanto P.N.C., RISGA...) percibidas por calquera membro da unidade
familiar.
Os beneficiarios das axudas dos apartados 5 e 6 deberán acreditar a súa asistencia ás
clases ó longo do curso escolar, así como xustificar documentalmente as circunstancias
específicas que concorran en cada caso para ter dereito á percepción das mencionadas
axudas.
A presentación da solicitude de bolsa ou axuda implicará a autorización ó Concello de
Xove para obter calquera tipo de información a través de entidades públicas ou privadas,
sobre os datos do solicitante e a súa unidade familiar necesarios para determinar a
obtención ou non da bolsa ou axuda.
G.- ÓRGANO COMPETENTE PARA A CONCESIÓN DAS BOLSAS OU AXUDAS
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O órgano competente para a aprobación das presentes Bases, interpretación das mesmas
así como para a concesión das bolsas e axudas será a Xunta de Goberno Local. Non
obstante, unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes e con carácter previo
á celebración da sesión da Xunta de Goberno e para a valoración das solicitudes
presentadas, reunirase a Xunta Municipal de Portavoces, asistida pola Asistente Social,
Interventora Municipal, ou persoas en quen deleguen, levantándose Acta polo Secretario
Municipal.
H.- FORMA DE PAGO DAS BOLSAS E AXUDAS.
O pago das bolsas e axudas realizarase mediante cheque ou transferencia bancaria, en
función das dispoñibilidades da tesourería municipal, unha vez que a Xunta de Goberno
Local adopte acordo aprobatorio da concesión das mesmas.
As axudas correspondentes ás modalidades 5 e 6 faranse efectivas de igual xeito unha vez
rematado o curso escolar.
I.- VERIFICACIÓN E CONTROL
As adxudicacións de bolsas ou axudas ó estudo poderán ser revogadas total ou
parcialmente, se teña aboado ou non o seu importe, no caso de descubrirse que na súa
concesión concurríuse en ocultación ou falseamento de datos.
Co fin de determinar os mecanismos máis adecuados de estimación real de rentas,
situación económica ou situación académica real dos solicitantes aos efectos de
adxudicación de bolsas ou axudas, e co mesmo fin, aos efectos de poder obter a
información da situación real dos solicitantes ou beneficiarios de bolsas ou axudas, a
presentación da solicitude implicará a autorización ó Concello de Xove para solicitar e
obter de organismos públicos ou privados que se consideren oportunos a información
necesaria para resolver a adxudicación da axuda ou bolsa.
Para intensifica-lo control que evite o fraude na documentación examinada para obte-la
bolsa, o Concello poderá determinar que se da ocultación a que se refire o apartado
anterior por calquera medio de proba e, en particular, mediante os datos que obren en
poder de calquera órgano das Administracións Públicas.
J. OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS
Son obrigas dos beneficiarios de bolsas ou axudas ó estudo as seguintes:
1.- Consignar fielmente a documentación e os datos esixidos nas presentes Bases
2.- Destina-la bolsa ou axuda á finalidade para a que se concede, entendéndose por tal a
matriculación, asistencia a clases, presentación de exames, pago de tributos e demais
obrigas.
3.- Non ocultar calquera fonte de renda, o que poderá dar lugar á denegación da bolsa ou
axuda solicitada.
4.- De revogarse a concesión dunha bolsa ou axuda ó estudo, o beneficiario estará na
obriga de reintegrar as cantidades recibidas
5.- A presentación da solicitude obriga ó solicitante á aceptación das Bases que o rexen
6.- Someterse ás actuacións de comprobación que, en relación coas axudas concedidas, se
practiquen polo órgano concedente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
A resolución de concesión quedará condicionada á existencia de crédito adecuado e
suficiente nos orzamentos xerais para 2.008.
DISPOSICIÓN FINAL
As presentes Bases permanecerán en vigor para os vindeiros exercicios académicos en
tanto en canto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas. Non obstante,
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mediante acordo da Xunta de Goberno Local ou resolución de Alcaldía, poderán ser
variadas as datas e os prazos de presentación de solicitudes anuais.”
2º) Determinar como prazo improrrogable de presentación de solicitudes, desde o 10 de
novembro de 2008 ata o 12 de decembro de 2008.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as once 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,
O SECRETARIO,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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