ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 26 DE XANEIRO DE 2009.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
17.30 horas do día 26 de xaneiro de 2009, baixo a
Alcalde-Presidente:
presidencia do Sr. Alcalde, D. José Demetrio Salgueiro
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Rapa, coa asistencia dos Sres. concelleiros á marxe
Vocais:
relacionados, do Secretario, D. Luís María Fernández del
D. José Manuel González Álvarez
Olmo e da Interventora Dª Elena Santos Rey, procedeuse
Dª Ana María Abad López
a celebrar a sesión ordinaria correspondente a este día,
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
previa convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
Secretario:
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse aberta
D. Luis Mª Fernández del Olmo.
a sesión.
Interventora:
Dª Elena Santos Rey
B.1) SOLICITUDE DE D. MANUEL DOCID NUÑEZ, RELATIVO A CAMBIAR
AZULEJO EN CUARTO BAÑO EN URBANIZACION PALMEIRO.-BLOQUE 37-2ºB.
-XOVE
Vista solicitude formulada por D. Manuel Docid Núñez con D.N.I nº: 35.369.495-A con
domicilio en Urb. Palmeiro, 37 2º B (27870 Xove), para realización de obras de cambio de
azulexo en cuarto baño en Urbanización Palmeiro.-Bloque 37-2ºb. –Xove. Expediente: 03/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
 Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño 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 as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación e tendo en conta a invariabilidad dos
parámetros urbanísticos aplicables entre ambos planeamentos, enténdese que se pode
outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao
solicitado. Cambiar o azulexo do cuarto de baño.
 As obras de remozamento interior que se pretenden realizar, de acordo coa
documentación que se achega, subscrita polo interesado, atópanse dentro do núcleo
urbano de Palmeiro en Xove.Artigo 98.-Ordenanza 7ª.Suelo urbano residencial.Normas
Subsidiarias Ayto 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 necesarias para a realización destes traballos que teñan que realizarse no
exterior como son os acopios, deberán estar perfectamente valladas, na zona de arcén,
coas sinalizacións obrigatorias, 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 edificación, polo posible deposito de entullos deberá quedar perfectamente
limpo.
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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.
 Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de remozamiento, ao solicitado.
 Así mesmo, ditas obras non poderán incidir negativamente nin variar as condicións de
habitabilidade do edificio, de acordo co vixente Regulamento.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade, tanto da execución das obras, como vial.
 A licenza otórgase con independencia dos estatutos que a Comunidade do edificio teña
establecido.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 600,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) DEVOLUCION DE FIANZA DEFINITIVA A DEPOSITADA POR D. CARLOS
FERNANDEZ LOPEZ EN REPRESENTACION DE CARFERLO S.L POLA OBRA
DE MELLORA DO ACCESO DENDE VILA A LABRADELA.
Por Secretaría dase conta á Xunta de Goberno da solicitude presentada pola representación
legal da mercantil Construcciones Carferlo S.L. na que interesa a devolución da fianza
definitiva constituída para garantir a correcta execución da obra de mellora do acceso dende
Vila a Labradela. Expediente: 28/2009
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala que, de acordo coa documentación
que se achega, e unha vez inspeccionados os traballos realizados, pola execución dos cales se
tivo que efectuar o pertinente aval, ditos traballos se efectuaron en perfectas condicións, así
como a reposición dos elementos afectados, podendo procederse á fianza depositada no seu día.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros asistentes á sesión acorda
autoriza-la cancelación e devolución da fianza definitiva, que por importe de 2.394,80€
(AFIGAL con nº de aval 33.703), foi constituída como garantía da correcta execución da obra
de referencia.
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D.2) DEVOLUCION DE FIANZA
DEFINITIVA A DEPOSITADA POR
CONSTRUCCIONES MON S.L. POLA OBRA DE DOTACION DE SERVICIOS
CENTRO CIVICO DE XOVE. CENTRO SOCIAL DE EQUIPAMIENTO DE
ATENCION PIMARIA. AUMENTO DE CENTRO SOCIAL CAMINO REAL
Por Secretaría dase conta á Xunta de Goberno da solicitude presentada pola representación
legal da mercantil Construcciones Mon S.L. na que interesa a devolución das fianzas
definitivas constituídas para garantir a correcta execución das obras do epigrafe. Expediente:
1178/2008
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala que, de acordo coa
documentación que se achega, e unha vez inspeccionados os traballos realizados, pola
execución dos cales se tivo que efectuar o pertinente aval, ditos traballos, e os arranchos
posteriores, os mesmos se efectuaron en perfectas condicións, así como a reposición dos
elementos afectados, podendo procederse á fianza depositada no seu día para cada un dos
traballos.
•
29-10-1999-Cajamadrid…. 7.348,21€.•
14-11-2002-Caixagalicia…. 8.960,00€.•
29-09-2003-Banco Gallego.. 2.166,57€.Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros asistentes á sesión acorda
autoriza-las cancelacións e devolucións da fianzas definitivas anteriormente reseñadas.
D.3) DEVOLUCION DE FIANZA DEFINITIVA A DEPOSITADA POR D. CARLOS
FERNANDEZ LOPEZ EN REPRESENTACIÓN DE CARFERLO S.L POLA OBRA
DE CANALIZACION E ENTRONCAMENTO DE AUGA DENDE REBOREDO A
XUANCES.
Por Secretaría dase conta á Xunta de Goberno da solicitude presentada pola representación
legal da mercantil Construcciones Carferlo S.L. na que interesa a devolución da fianza
definitiva constituída para garantir a correcta execución das obras do epigrafe. Expediente:
27/2009
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal que sinala que de acordo coa documentación
que se achega, e unha vez inspeccionados os traballos realizados, pola execución dos cales se
tivo que efectuar o pertinente aval, ditos traballos se efectuaron en perfectas condicións, así
como a reposición dos elementos afectados, podendo procederse á fianza depositada no seu día.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros asistentes á sesión acorda
autoriza-la cancelación e devolución da fianza definitiva, que por importe de 2.384,00€
(AFIGAL con nº de aval 33.808), foi constituída como garantía da correcta execución da obra
de referencia.
D.4) AXUDA DE GANDERÍA A SUSO E PALMA S.C.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, 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 Suso e Palma C.B. con D.N.I. nº J27362821, con domicilio en Ferrol, 1 (27879
Rigueira) por morte de unha vaca de 11 anos de idade, por importe de 200€.
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D.5) AXUDA DE GANDERÍA A D. JOSE LOUZAO QUELLE .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, 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-B, con domicilio en Carballás, 7 (27870
Xove) por morte de un xato por importe de 120€.
D.6) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA DOLORES MIGUEZ GONZALEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, 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 González con D.N.I. nº 33.763.908-T, con domicilio en Ponte
do Carro, 78 (27879 Rigueira) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120€.
D.7) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GOMEZ GOMEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, 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 Gomez con D.N.I. nº 76.563.736-W , con domicilio en Cabo, 8 (27876
Sumoas) por morte de unha xata, por importe de 120€.
D.8) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANGELICA GONZÁLEZ RODRIGUEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, 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 Angelica González Rodríguez con D.N.I. nº 76.557.678-Q , con domicilio en
Labradela, 7 (27879 Rigueira) por aborto dunha vaca, por importe de 60€.
D.9) AXUDA DE GANDERÍA A D MARIA TERESA PALEO RIVEIRA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, 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 Teresa Paleo Riveira con D.N.I. nº 77.591.671-K, con domicilio en Vilariño, 5
(27879 Monte) por morte dun xato ó nacer, por importe de 120€.
D.10)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2009 DE
TRANSPORTES PARAÍSO S.L. PARA ADÁN RODRÍGUEZ ROCA
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballador e polo empresario,
respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2009, e de conformidade
coas bases que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Transportes Paraíso S.L.
Adán Rodríguez Roca
Parque Empresarial Camba parcela 25
A Barxa, 14
27877 Xove
27878 Lago
2º) Autorizar a contratación do traballador adxudicado sinalando que a data do contrato non
pode ser anterior á da concesión de axuda.
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3º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a partir del 31 de
decembro de 2009.
4º) Recórdase ó solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no Anexo
A “ Plan de Emprego Municipal – Contratación” das Bases Reguladoras que establece no seu
punto oitavo que “ Para o libramento da axuda correspondente a empresa aportará copia das
transferencias bancarias das nóminas, así como os TC1 e TC2 de todos os meses dos que
solicita cobro. O prazo para solicitar libramentos remata o 15 de marzo do ano seguinte ao de
referencia, salvo no caso recollido na disposición adicional”.
5º) Á maior brevidade deberá presentarse neste Concello copia do contrato que se formalice,
para a súa constancia no expediente.
6º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.11) EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2009 DE
DOLORES HERMIDA PERNAS PARA Mª BEGOÑA QUELLE BARRO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola traballadora e polo empresario,
respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2009, e de conformidade
coas bases que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Dolores Hermida Pernas
Begoña Quelle Barro
Avda. Arcadio Pardiñas, 77 baixo
Avda. Diputación, 34 2º A
27880 Burela
27870 Xove
2º) Autorizar a contratación da traballadora adxudicada sinalando que a data do contrato non
pode ser anterior á da concesión de axuda.
3º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11 de xaneiro de 2007, debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a partir del 31 de
decembro de 2009.
4º) Recórdase ó solicitante de axuda que debe cumprir especificamente o establecido no Anexo
A “ Plan de Emprego Municipal – Contratación” das Bases Reguladoras que establece no seu
punto oitavo que “ Para o libramento da axuda correspondente a empresa aportará copia das
transferencias bancarias das nóminas, así como os TC1 e TC2 de todos os meses dos que
solicita cobro. O prazo para solicitar libramentos remata o 15 de marzo do ano seguinte ao de
referencia, salvo no caso recollido na disposición adicional”.
5º) Á maior brevidade deberá presentarse neste Concello copia do contrato que se formalice,
para a súa constancia no expediente.
6º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.12) PETICIÓN DE SUBVENCIÓN Ó ABEIRO DA ORDE DA CONSELLERIA DE
TRABALLO PARA AXUDAS Ó FOMENTO DE EMPREGO A TRAVÉS DE
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN.
VISTO o expediente de solicitude de subvención elaborado polo Departamento
Municipal de Emprego e Desenvolvemento Local ao abeiro do disposto na Orde de 29 de
xaneiro de 2009 (DOG Nº 7 de 12 de xaneiro de 2009) da Consellería de Traballo pola que se
establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2009, as axudas e subvencións para o
fomento do emprego a través dos programas de cooperación, no ámbito de colaboración coas
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entidades locais e cos órganos e organismos das administracións públicas distintas da local,
universidades e entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria.
Pola Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria, acorda:
1º) Aprobar a solicitude de subvención ao abeiro da Orde nomeada por un importe de
153.452,82 € para a contratación de 18 persoas traballadoras para os proxecto reflectidos na
Memoria e documentación que obra no expediente na que se recollen as características do posto
de traballo (categoría, duración do contrato, grupo de cotización, retribución e tipo de xornada).
2º) Facultar á Alcaldía Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións que
sexan precisos para o bo fin dos acordos adoptados.
D.13) SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO MUNICIPAL
DE AXUDA NO FOGAR DE SEGUNDO LOPEZ PEDRE.
Vista solicitude formulada por D. Segundo López Pedre con domicilio en Penasagudas, 2
(27879 Monte) na que solicita a ampliación de 6 horas do Servizo Municipal de Axuda no
Fogar que pasará a ser de 10 horas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aumentar o número de horas da solicitante para que pasen a ser 10 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.14) SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO MUNICIPAL
DE AXUDA NO FOGAR DE RAMON PEÑA FERNANDEZ.
Vista solicitude formulada por D. Ramón Peña Fernández con domicilio en San Vicente, 12
(27879 Rigueira) na que solicita a ampliación de 4 horas do Servizo Municipal de Axuda no
Fogar que pasará a ser de 10 horas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aumentar o número de horas da solicitante para que pasen a ser 10 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.15) SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO MUNICIPAL
DE AXUDA NO FOGAR DE FRANCISCO BALSA MARIÑO.
Vista solicitude formulada por D. Francisco Balsa Mariño con domicilio en Soutorrendondo, 3
(27879 Rigueira) na que solicita a ampliación de 4 horas do Servizo Municipal de Axuda no
Fogar que pasará a ser de 12 horas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aumentar o número de horas da solicitante para que pasen a ser 12 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.16) SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO MUNICIPAL
DE AXUDA NO FOGAR DE MARIA GALDO VAL.
Vista solicitude formulada por Dª María Galdo Val con domicilio en Casaslongas, 1 (278 na
que solicita a ampliación de 4 horas do Servizo Municipal de Axuda no Fogar que pasará a ser
de 6 horas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:

6

1º) Aumentar o número de horas da solicitante para que pasen a ser 6 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.17) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Ó ABEIRO DA ORDE DA CONSELLERÍA
DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA DO 26 DE
DECEMBRO DE 2008.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local do expediente elaborado pola oficina
técnica municipal ó abeiro do disposto na orde do epigrafe, polo que se anuncian axudas
economicas destinadas a subvencionar a realización de infraestruturas de uso público en
ámbitos urbanos e rurais por parte dos concellos de Galicia.
Visto igualmente o proxecto técnico elaborado pola oficina técnica municipal correspondente á
obra “Reforma da Praza do Concello e do Entorno e Accesos do Parque Infantil”, cun
presuposto de execución material de 199.200,00€ (16% de IVA: 31.872,00€), do que resulta un
presuposto de execución material por contrata de 231.072,00€.
Enterada, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar ó abeiro da orde de referencia, unha
subvención por importe de 150.000,00€, que representan o 65% do presuposto total de
execución por contrata da obra de referencia.
Igualmente, a Xunta de Goberno Local acepta expresamente as condicións de financiamento e
demais requisitos establecidos na orde do 26 de decembro de 2008.
D.18) SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA E DEPORTIVA
“PAU DA VELLA “DE AXUDA ECONÓMICA PARA LIGA DE FUTBOL SALAXOVE-2009.
Visto o escrito de D. Albano Riveira Paleo como Presidente da Asociación Cultural e
Deportiva “Pau da Vella” con domicilio a efectos de notificación en Ponte do Carro, 9
(Rigueira) no que solicita unha subvención para o financiamento da liga de fútbol sala e outras
actividades da Asociación.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido sinalando que 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 de3.000,00€ para o
financiamento de actividades.
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 2.100,00€ correspondente ó 70% da
subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou superior a
3.000,00€ procédese ó libramento do 30% pendente de percepción
4º.- Consonte ó establecido na Base 41 das de execución do Orzamento, para a xustificación da
axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:
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□ 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.
6º.- O importe de axuda acadará como máximo o 80% do total do investimento realizado,
esixíndose polo tanto unha aportación mínima do solicitante do 20%, caso de non xustificarse o
gasto total para acadar a totalidade da subvención concedida, esta prorratearase
proporcionalmente á baixa.
D.19) SOLICITUDE DA ASOCIACION CULTURAL
“SAIÑAS” DE AXUDA
ECONÓMICA PARA ACTIVIDADES 2009.
Visto o escrito de D. Jacobo Díaz Meitín, como Presidente da Asociación Cultural Saíñas, con
domicilio a efectos de notificación en Portocelo, 9 (Portocelo) no que solicita unha subvención
para o financiamento de actividades do ano 2009.
Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido, no que sinala que 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 actividades para o ano 2009.
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 12.600,00€ 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:
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□ 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.
6º.- O importe de axuda acadará como máximo o 80% do total do investimento realizado,
esixíndose polo tanto unha aportación mínima do solicitante do 20%, caso de non xustificarse o
gasto total para acadar a totalidade da subvención concedida, esta prorratearase
proporcionalmente á baixa.
D.20) SOLICITUDE DO CLUBE DE BALONCESTO XOVE, DE AXUDA
ECONÓMICA PARA ACTIVIDADES 2009.
Visto o escrito de D. José Iravedra López, como Presidente do Clube de Baloncesto Xove, con
domicilio a efectos de notificación en c/Agramonte, 6 (27870 Xove) no que solicita unha
subvención para o financiamento de actividades deportivas.
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 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 15.000,00€ para o
financiamento de 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 10.500,00€ correspondente ó 70% da
subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou superior a
15.000,00€ 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:
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□ 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.
6º.- O importe de axuda acadará como máximo o 80% do total do investimento realizado,
esixíndose polo tanto unha aportación mínima do solicitante do 20%, caso de non xustificarse o
gasto total para acadar a totalidade da subvención concedida, esta prorratearase
proporcionalmente á baixa.
D.21) SOLICITUDE DE Dª ELISA PENABAD MONTESINOS DE RENUNCIA A
LICENCIA DE OBRAS DE EDIFICACION DE 2 NAVES NO
POLIGONO
INDUSTRIAL DE CAMBA.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de Dª Elisa Penabad Montesinos, con DNI 76.543.722W, con domicilio a efectos de notificación en Castelo, 6 (Magazos Viveiro), relativa á renuncia
da licencia de obras para edificación de 2 naves almacén no polígono industrial de Camba,
parcelas 51 e 52, e a devolución do abono efectuado pola licencia de obras de referencia.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) A revocación e anulación da licencia de obras concedida con data 10 de marzo de 2008,
par a construción de 2 naves almacén nas parcelas 51 e 52 do parque empresarial de CambaXove.
2º) Dar traslado da presente solicitude á Tesorería Municipal, os efectos da devolución dos
tributos municipais correspondentes.
D.22) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR Dª
MARIA MILAGROS CONSUELO PAZ CANALEJO.
Por Secretaría dás conta á Xunta de Goberno Local da documentación remitida polo Xulgado
do Contencioso Administrativo Nº 2 de Lugo, relativa ó recurso contencioso administrativo
interposto por Dª María Milagros Consuelo Paz Canalejo, contra a desestimación presunta da
reclamación de responsabilidade patrimonial realizada con data 7 de xaneiro de 2008.
Polo Sr. Alcalde Presidente informase que a antedita reclamación de responsabilidade
patrimonial non foi resolta de forma expresa porque das dilixencias practicadas,
fundamentalmente das declaracións efectuadas con data 14 de maio de 2008 polas testemuñas
propostas pola propia recurrente ( D. Dictino Vizcaíno Bouza e Dª Faustina Asenjo Díez), por
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esta Alcaldía Presidencia, se teñen serias dúbidas de que as lesións sufridas pola recurrente,
foran debidas a unha caída provocada por unha mínima irregularidade existente na beirarrúa a
que da fronte o IES Illa de Sarón, e non como consecuencia dun resbalón nos escalóns de
acceso ó citado centro escolar.
Polo Secretario Municipal reiterase que con independencia das dúbidas mais ou menos
fundamentadas que se poidan ter sobre as causas que motivaron a caída e as lesións da
recurrente, os órganos corporativos deben resolve-la reclamación presentada.
Enterado, a Xunta de Goberno Local acorda desestima-la reclamación de responsabilidade
patrimonial de referencia, polas razóns expostas na súa intervención polo Sr. Alcalde
Presidente, e igualmente acorda:
1º) Remitir nos termos e condicións sinalados no artigo 48 da LRJCA o expediente ó que se
refire o recurso contencioso-administrativo referenciado.
2º) Coa devandita remisión, e de acordo co disposto no artigo 50.2 da LRJCA, dar por
persoado ó Concello de Xove no procedemento.
3º) Encarga-la defensa e representación legal do Concello de Xove no procedemento de razón,
nos letrados adscritos ó Gabinete de Asesoramento das Corporacións Locais da Excma.
Diputación Provincial de Lugo.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezanove horas, polo Sr. Alcalde -Presidente, remátase a
sesión, estendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario, dou fe.
Vº e PR
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo.:Luis Mª Fernández del Olmo
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