MÉRCORES, 19 DE DECEMBRO DE 2018

N.º 289

CONCELLOS
FRIOL
Anuncio
Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria celebrada o día 13 de decembro de
2018, o Orzamento Municipal, para o exercicio económico de 2019, o cadro de persoal e a relación de postos de
traballo para dito exercicio, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e disposicións
concordantes, exponse ao público na Secretaría deste Concello, por un prazo de quince días hábiles –que
empezará a contarse desde o seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia-, co fin
de que durante o mesmo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, e que deberán
dirixirse ao sr. Alcalde-Presidente desta Corporación.
Friol, 13 de decembro de 2018.- O ALCALDE, José Ángel Santos Sánchez.

A POBRA DO BROLLÓN
Anuncio
Con data doce de decembro de dous mil dezaoito, mediante resolución da alcaldía aprobáronse as bases e a
convocatoria correspondente ao concurso-oposición para constituír unha listaxe de emprego temporal para a
categoría de educador familiar. (Grupo A-2).
As bases da convocatoria publicaranse integramente na sede electrónica do Concello da Pobra do Brollón.
http://concelloapobradobrollon.sedelectronica.es/.
As persoas interesadas en participar nestas probas selectivas deberán facelo constar mediante unha instancia
dirixida ao Alcalde do Concello da Pobra do Brollón, presentaranse no rexistro do Concello no prazo de 20 días
naturais a partir do seguinte a aquel no que apareza o anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. O
modelo de instancia publícase na mesma páxina web o pode solicitarse nas oficinas do Concello.
A Pobra do Brollón, 12 de decembro de 2018.- O alcalde, José Luís Maceda Vilariño.
R. 3605

SARRIA
Anuncio
DECRETO DA SRA. ALCALDESA, Dª MARÍA PILAR LÓPEZ YÁÑEZ
Visto o expediente que se tramita para o nombramento, asÍ como a confección dunha lista de reserva, dun
Asesor/a Xurídico/a director/a do centro municipal de información á muller, constatado o erro observado no
anuncio de convocatoria, de acordo co previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que establece que “as Administracións
Públicas poderán, asimesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros
materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos”, RESOLVO,
PRIMEIRO.- Proceder á siguinte corrección:
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Onde di:
“BASES ESPECÍFICAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ASESOR/A XURÍDICO/A
DIRECTOR/A DO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Á MULLER (CIM), COMO FUNCIONARIO INTERINO,
CONSTITUINDO UNHA LISTAXE DE ASPIRANTES”,
Debe dicir:
“BASES ESPECÍFICAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DUNHA PRAZA DE ASESOR/A XURÍDICO/A
DIRECTOR/A DO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Á MULLER (CIM), COMO PERSONAL LABORAL
TEMPORAL, CONSTITUINDO UNHA LISTAXE DE ASPIRANTES”.
SEGUNDO.- Publica-la presente corrección no taboleiro de edictos dixital co Concello de Sarria, no portal de
transparencia, páxina web e BOP.
Asi o mandou e asina a Sra. Alcaldesa, de que certifico.
R. 3609

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – XOVE
Anuncio
EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2018-0770 POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA DAS AXUDAS
DE EMERXENCIA SOCIAL PARA 2019

EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2018-0770 DO 11 DE DECEMBRO DE 2018 POLA QUE SE APROBA A
CONVOCATORIA, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA E TRAMITACIÓN ANTICIPADA DAS AXUDAS
DE EMERXENCIA SOCIAL DO CONCELLO DE XOVE PARA O EXERCICIO 2019
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios.
Poderán solicitar unha axuda de emerxencia social, para sí ou para a unidade familiar, as persoas maiores de
idade empadroadas e con residencia efectiva no Concello de Xove cunha antelación de seis meses ao feito
causante da solicitude. Excepcionalmente, mediante informe social valorativo, poderán ser beneficiarios destas
axudas aquelas persoas empadroadas e con residencia en Xove que se atopen nunha situación de urxencia
social, aínda cando non cumpran o periodo mínimo de empadroamento establecido.
Na unidade familiar tan só unha persoa pode ter a condición de beneficiario, aínda que a axuda se outorgue en
beneficio da unidade.
A estes efectos, enténdese por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados legalmente e, no seu
caso, os fillos e fillas menores de 18 anos, con excepción dos que, con consentimento dos pais vivan
independentes destes, e os fillos maiores de 18 anos cunha minusvalía superior ao 33% e os incapacitados
xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada ou os así declarados pola administración
autonómica. Nos casos de separación legal ou cando non existira vínculo matrimonial, a unidade familiar estará
formada polo pai ou nai e tódolos fillos e fillas que convivan con un ou outro e reúnan os requisitos descritos no
parágrafo anterior.
Segundo. Obxecto
1.- Constitúe obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento de
axudas de emerxencia social, consideradas tales como as prestacións económicas de carácter non periódico
destinadas a aquelas persoas cuxos recursos resultan insuficientes para facer fronte a gastos específicos de
carácter ordinario ou extraordinario necesarios para previr, evitar ou paliar situacións de marxinación social.
2.- Están dirixidas a persoas individuais ou unidades familiares que carezan de medios e nas que concorran
factores de risco, constituíndo en todo caso, un apoio á intervención social que se xestione para a integración
das persoas ou unidades afectadas.
3.- As axudas de emerxencia social terán en todo caso natureza finalista, debendo destinarse únicamente ao
obxecto para o que foron concedidas.
4.- Terán carácter intransferible e polo tanto non poderán:
a) Ofrecerse en garantía de obrigas
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b) Ser obxecto de cesión total ou parcial
c) Ser obxecto de compensación ou desconto, salvo para o reintegro das prestacións indebidamente percibidas
Terceiro. Bases reguladoras
Pode consultarse a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove na seguinte dirección:
http://xove.sedelectronica.gal/transparency/58926865-bd2e-46f3-857a-14f57f19f9fd/
Cuarto. Tipos de axuda e contía
5.1.- Tipos de axudas
1.- Situacións derivadas da falta de recursos económicos que impidan a cobertura das necesidades básicas:
a) Axudas paliativas de situacións de necesidade persoal tales como alimentación, roupa, vestido, axudas á
escolarización, etc.
b) Axudas dirixidas ó mantemento da vida no propio domicilio (situacións carenciais que non se contemplen nos
programas de axuda a domicilio ou de educación familiar), tales como adquisición de mobiliario ou
electrodomésticos de primeira necesidade, reparacións urxentes, luz e auga corrente, creación de sanitarios, etc.
2.- Situacións imprevisibles de emerxencia que xeren un gasto especial, axudas de carácter puntual ás que os
usuarios non podan facer fronte por carencia de recursos:
a) Desafiuzamentos
b) Incendios ou catástrofes naturais que afecten gravemente á vivenda

3.- Situacións especiais sobrevidas por causa do padecemento dunha enfermidade grave que implique traslados,
tratamentos, axudas técnicas ou calquera outra necesidade que requira gastos adicionais de importancia, e que
non estean cubertas na súa totalidade polo sistema público de saúde.
4.- Situacións que provoquen ou tendan a provocar a marxinación de persoas que as padecen (drogadicción,
alcoholismo, persoas sen teito...)
5.- En ningún caso se concederá unha axuda de emerxencia social para o pagamento de obrigas tributarias,
débedas coa Seguridade Social, multas ou taxas municipais así como gastos derivados de unha sentenza
xudicial.
6.- Para o caso particular de transeúntes, poderán concederse axudas en especie consistentes en vales de
comida por importe máximo de 15 euros con un tope máximo de tres vales anuais.
Igualmente, para o caso particular de persoas drogodependentes, poderán concederse axudas en especie
consistentes no abono do billete de transporte para o traslado á Unidade Asistencial de Drogodependencia de
Burela, condicionado á emisión de informe mensual de asistencia pola responsable da U.A.D.
5.2.- Contías
En todo caso, a determinación da contía económica concreta das axudas virá dada polas disponibilidades
presupostarias existentes.
As contías a conceder non superarán o orzamento de gastos presentado polo solicitante de acordo coa Base
Sétima. Non obstante, terán os límites anuais que se especifican a continuación:
Alimentación, vestido e/ou enxoval doméstico: Tres meses consecutivos ou ben unha vez cada catro meses ao
longo do ano.
Según os membros da unidade económica de convivencia o tope máximo será de:
U.E.C. de 1 ou 2 membros: Ata un tope máximo de 600 euros anuais.
U.E.C. de 3 membros: Ata un tope máximo de 650 euros anuais.
U.E.C. de 4 membros: Ata un tope máximo de 700 euros anuais.
U.E.C. de 5 ou máis membros: Ata un tope máximo de 800 euros anuais.
Leite maternizada e/ou pañais: Seis meses consecutivos ata un tope máximo de 400 euros con informe médico
xustificativo da necesidade da mesma.
Atención sanitaria: 3 meses consecutivos, ou ben unha vez cada catro meses ó longo do ano ata un tope
máximo de 600 euros e con informe médico xustificativo de que o medicamento/tratamento, elemento protésico
e/ou axudas técnicas non se poida adquirir polo Sergas. No caso que sexa posible, a emerxencia social, cubrirá
ata un máximo do 50% do costo.
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Gastos de vivenda:
Habitabilidade: O importe total en ningún caso excederá de 200 euros no prazo máximo de 1 ano.
Mantemento: O importe total en ningún caso excederá de 240 euros no prazo máximo de 1 ano.
Impago de subministro da vivenda: O importe total en ningún caso excederá de 150 euros no prazo máximo de
1 ano.
Actividades extraescolares:
Aquelas que se leven a cabo a través das ANPAS e outras entidades de carácter social e que teñan como obxetivo
a integración: ata un máximo de 200 euros por unidade económica de convivencia por curso escolar.
Con carácter xeral, as axudas tramitaranse para atender un só concepto, e só con carácter excepcional motivado
mediante informe da traballadora social poderán especificarse varios conceptos, en cuxo caso o importe máximo
da axuda será o que corresponda á suma de ambos conceptos, sen que en ningún caso podan superarse as
contías máximas determinadas para a anualidade correspondente.
Quinto. Requisitos dos solicitantes
1.- Os interesados na obtención destas axudas deberán formular a súa solicitude no modelo establecido ao
efecto, acompañando a seguinte documentación:
-D.N.I. do solicitante
-Libro de Familia, senteza de separación ou divorcio ou no seu caso, certificado de rexistro de parellas de feito
expedido pola Comunidade Autónoma.
-Certificado de Empadroamento
-Orzamento de Gastos para os que solicita a axuda (só naqueles casos que sexa posible)

-Xusticantes de ingresos referidos a todos os membros da unidade económica de convivencia que serán os
seguintes:
a)Declaración da renda correspondente ao último ano ou certificado de rendas expedido pola Delegación da
Axencia Tributaria.
b)Nóminas actualizadas de todos membros da unidade económica de convivencia.
c)No caso de percibir una pensión de xubilación, viudedade, orfandade ou incapacidad, deberá presentarse
xustificantes do Organismo correspondente.
d)No caso de percibir axudas públicas por calquera concepto, certificado ou xustificante ao respecto do
organismo dende onde se conceda, no seu defecto achegar certificación negativa.
e) Calquera outro documento que acredite a carencia ou o nivel de ingresos da persoa ou da unidade familiar.
En caso de insuficiente xustificación documental da situación económica por resultar imposible dispor dela,
requerirase ao solicitante que aporte unha declaración responsable na que se faga constar, no seu caso, a
carencia absoluta de rentas familiares.
-Declaración responsable de non atoparse incurso en prohibición para obter a condición de beneficiario, no
modelo que se facilitará ao efecto (artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións)
-Declaración xurada de outras axudas solicitadas ou concedidas por outras administracións ou entes públicos ou
privados para a mesma finalidade ou que teñan o carácter de axuda de emerxencia social.
-Para o caso particular e excepcional dos transeúntes a única documentación que deberán aportar será una
fotocopia do N.I.F ou calquera outra documentación que acredite a súa identidade.
Sexto. Prazo de presentación das solicitudes
Data límite de presentación de solicitudes:
O prazo establecido para a presentación de solicitudes será todo o exercicio 2019.
Documentación a presentar: impreso oficial completo acompañado da documentación esixida nas bases
reguladoras da presente convocatoria.
Lugar de presentación: Sede electrónica do Concello de Xove www.xove.es,ou ben presencialmente no Rexistro
Xeral do Concello de Xove. Camiño Real, s/n; 27880, Xove (Lugo)
Asímesmo, tamén poderán presentarse ditas instancias no rexistro e oficinas, de acordo co previsto no artigo 66
da Lei 39/2015, de 1 de octubre, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
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XOVE, 11 de decembro de 2018.- O ALCALDE.- JOSE DEMETRIO SALGUEIRO RAPA.
R. 3578

Anuncio
EXTRACTO DA CONVOCATORIA Nº 2018-0768 POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA DAS AXUDAS A
EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS PARA 2019
BDNS (Identif.): 428346
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios das axudas as persoas físicas ou xurídicas que consten como titulares da explotación
gandeira e estean censados no Concello. (C.E. 27025....)
Segundo. Obxecto
O obxecto da presente convocatoria é regular o sistema de concesión de axudas para compensar ós titulares de
explotacións gandeiras de gando vacún sitas no concello por pérdidas derivadas da morte da reses
correspondente ao exercicio de 2019.
Terceiro. Bases reguladoras
Pode consultarse a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove na seguinte dirección:

Cuarto. Contía
A contía prevista para esta actuación na presente convocatoria é 17.000,00 euros con cargo á aplicación
412.479 do Estado de Gastos do Orzamento Municipal. A presente convocatoria suxéitase ao réxime de
tramitación anticipada do gasto regulado no artigo 56 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e no artigo 25 do Decreto 11/2009, de
8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia. A
concesión das axudas queda polo tanto condicionada expresamente á existencia de crédito adecuado e
suficiente no momento da resolución de concesión.
Ao tratarse de un procedemento administrativo que non leva aparellado o esgotamento do crédito nun só acto
de concesión senón que a súa disposición se realiza en actos sucesivos, e tal e como dispón o artigo 31.4 da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, no momento do esgotamento da partida orzamentaria
asignada non poderán admitirse posteriores solicitudes destinadas a participar del, salvo que se recorra a un
incremento do crédito orzamentario ou se recorra a unha nova convocatoria, do xeito establecido no artigo 31.2
da lei anterior.
Sempre e cando se reúnan os requisitos establecidos nas presentes bases, exceptúase o requisito de fixar unha
orde de prelación entre as solicitudes presentadas non sendo necesario polo tanto a comparación entre as
mesmas, co límite do crédito orzamentario existente para a convocatoria.
A axuda alcanzará como máximo un número de dez reses por explotación e varía en función da idade do animal
de acordo co seguinte baremo:
IDADE

AXUDA €

MENOS DE 1 MES

120

Entre 1 e 6 meses

200

Entre 6 e 9 meses

300

Entre 9 meses e 2 anos

400

Entre 2 e 4 anos

500

Entre 4 e 7 anos

400

Entre 7 e 10 anos

300
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Entre 10 e 14 anos

200

Máis de 14 anos

0

Asímesmo, os abortos de máis de sete meses, percibirán 60 € por cría.
Quinto. Requisitos dos solicitantes e do gando obxecto da axuda
Toda explotación gandeira deberá estar rexistrada no censo municipal que a tal efecto elaborará a Concellalía de
Agricultura, Gandeiría e Monte.
O solicitante deberá estar ao corrente do pagamento dos tributos do Concello de Xove e a tal efecto a
formulación de solicitude da axuda presupón a autorización para recadar a información que verifique o
cumprimento de tal extremo.
Para poder disfrutar da axuda o gando deberá dispor da carta de saneamento, excepto as reses que nazan ou se
compren entre campañas de saneamento. Neste caso, se o xato está chapeado esixirase que estea anotado no
Libro de Explotación do titular.
Asímemo, para ter dereito á subvención no que atinxe a gando comprado, deberá ter una estadía mínima de
dous meses na explotación do solicitante, tanto se trate das reses como das súas futuras crías.
Sexto. Prazo de presentación das solicitudes
Data límite de presentación de solicitudes:
O prazo establecido para a presentación de solicitudes será todo o exercicio 2019. As solicitudes deberán
presentarse antes de que transcurran 2 meses dende a data da morte do animal obxecto de axuda.

Lugar de presentación: Sede electrónica do Concello de Xove www.xove.es,ou ben presencialmente no Rexistro
Xeral do Concello de Xove. Camiño Real, s/n; 27880, Xove (Lugo)
Asímesmo, tamén poderán presentarse ditas instancias no rexistro e oficinas, de acordo co previsto no artigo 66
da Lei 39/2015, de 1 de octubre, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Xove, 11 de decembro de 2018.- O ALCALDE.- JOSÉ DEMETRIO SALGUEIRO RAPA.
R. 3579

Anuncio
EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2018-0767 POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA DOS PREMIOS
DO VIII CONCURSO DE KARAOKE DE NADAL 2018
BDNS (Identif.): 428391
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Requisitos dos participantes.
Poderá participar no concurso e ser beneficiario destas axudas calquera persoa.
Segundo. Obxecto
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento dos
premios do concurso de karaoke de Nadal organizado polo Concello de Xove.
Terceiro. Bases reguladoras
Pode consultarse a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove na seguinte dirección:
http://xove.sedelectronica.gal/transparency/58926865-bd2e-46f3-857a-14f57f19f9fd/
Cuarto. Documentación a presentar e límite de presentación de solicitudes para participar no concurso.
-Ficha de inscrición establecida ao efecto
-Copia do N.I.F. do concursante ou do seu titor legal, para o caso de menores de idade.
A ficha de inscrición deberá presentarse persoándose nas dependencias do Concello, no despacho do Técnico de
Cultura. O prazo normal para inscribirse no Concurso remata o venres 21 de decembro de 2018 ás 15:00 horas.
Tamén poderá realizarse a inscrición o mesmo día do concurso, o 22 de de decembro de 2018, de 17:00 a
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19:00 horas no Pavillón Municipal de Xove. Non obstante, para os ensaios previos ao concurso terán preferencia
os inscritos antes nas dependencias do Concello e tomarase en todo caso en consideración a súa orde de
inscrición.
A restante documentación poderá presentarse de xeito simultáneo á ficha de inscrición ou, en todo caso, con
carácter previo ao acordo de concesión dos premios. Serán rexeitados aqueles participantes que aínda
constando como beneficiario dun premio na acta asinada polo xurado do concurso, non entreguen a
documentación que se recolle neste artigo antes do acordo de concesión.
Quinto.- Contía dos premios.
Haberá tres categorías: Peques, iunior e veteranos. En cada unha destas categorías premiarase a “Mellor voz” (2
premios) e “Mellor caracterización”. No primeiro caso, para a concesión do premio, o xurado atenderá á calidade
da voz, modulación ou entonación. No segundo caso valorarase o vestiario, maquillaxe e aspectos similares.
Peques.
Poderán participar nesta categoría os menores de 12 anos
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 60 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 60 euros
Junior
Poderán participar nesta categoría as persoas que teñan 12 anos ou máis e que non cumpriran os 18 anos.
Premio á “Mellor voz” (2 premios): 90 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 90 euros
Veteranos

Premio á “Mellor voz” (2 premios): 150 euros
Premio á “Mellor caracterización”: 150 euros
A contía dos premios anteriores é líquida. De acordo co RD 439/2007, de 30 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas, non están suxeitos a retención ningún dos
anteriores premios.
Xove, 11 de decembro de 2018.- O ALCALDE.- JOSÉ DEMETRIO SALGUEIRO RAPA.
R. 3580

Anuncio
EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2018-0771 POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA DAS AXUDAS
AO ESTUDO NA MODALIDADE DE TRANSPORTE MEDIANTE O SISTEMA DE BONOBÚS
BDNS (Identif.): 428503
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarios das axudas, aqueles estudantes que incorran en gastos derivados do transporte
universitario efectuado pola empresa ARRIVA aos campus universitarios de Coruña e Santiago así coma o
transporte para ciclos formativos que non se cursen en San Cibrao, Burela e Viveiro
Segundo. Obxecto
O obxecto da presente convocatoria é regular o sistema de concesión de bolsas e axudas ao estudo para
contribuir a sufragar os gastos derivados do transporte universitario efectuado pola empresa ARRIVA aos
campus universitarios de Coruña e Santiago así coma o transporte para ciclos formativos que non se cursen en
San Cibrao, Burela e Viveiro, correspondente ao exercicio de 2019.
Terceiro. Bases reguladoras
Pode consultarse a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove na seguinte dirección:
http://xove.sedelectronica.gal/transparency/58926865-bd2e-46f3-857a-14f57f19f9fd/
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Poderán participar nesta categoría as persoas que teñan 18 anos ou máis.
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Cuarto. Contía
A contía prevista para esta actuación na presente convocatoria é 2.000,00 euros con cargo á aplicación 326.481
do Estado de Gastos do Orszaamento Municipal. A presente convocatoria suxéitase ao réxime de tramitación
anticipada do gasto regulado no artigo 56 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento
da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e no artigo 25 do Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro,
polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia. A concesión das
axudas queda polo tanto condicionada expresamente á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento
da resolución de concesión.
Ao tratarse de un procedemento administrativo que non leva aparellado o esgotamento do crédito nun só acto
de concesión senón que a súa disposición se realiza en actos sucesivos, e tal e como dispón o artigo 31.4 da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, no momento do esgotamento da partida orzamentaria
asignada non poderán admitirse posteriores solicitudes destinadas a participar del, salvo que se recorra a un
incremento do crédito orzamentario ou se recorra a unha nova convocatoria, do xeito establecido no artigo 31.2
da lei anterior.
Sempre e cando se reúnan os requisitos establecidos nas presentes bases, exceptúase o requisito de fixar unha
orde de prelación entre as solicitudes presentadas non sendo necesario polo tanto a comparación entre as
mesmas, co límite do crédito orzamentario existente para a convocatoria.
O Concello de Xove abonará as axudas ás persoas solicitantes que reúnan os requisitos previstos nestas bases
co límite do 50% do coste de cada bono solicitado.
Quinto. Requisitos dos solicitantes
a.- Impreso de solicitude
b.- Fotocopia do D.N.I. ou N.I.F. do solicitante. Non será preciso volver presentala en posteriores solicitudes.
c.- Certificado de empadroamento e residencia efectiva

e. Transferencia bancaria de ter aboado o 50% do importe do bono.
f.- Declaración doutras axudas obtidas para a mesma finalidade, no modelo normalizado
No caso de que se trate de segundas ou posteriores solicitudes de bonos, o Concello levará a cabo a
comprobación da existencia de débedas co mesmo, de tal xeito que no caso de que o beneficiario, ou a súa
unidade familiar no caso de non estar emancipado, figurase como debedor ao Concello de Xove, as solicitudes
de axudas serán denegadas en tanto en canto non se satisfaga a mesma.
Así mesmo será requisito indispensable para ter dereito á axuda ter superado o 65% dos créditos matriculados
no curso anterior nos casos de estudantes universitarios e o 70% das asignaturas, no caso de estudantes de
ciclos.
Sexto. Prazo de presentación das solicitudes
Data límite de presentación de solicitudes:
O prazo establecido para a presentación de solicitudes será todo o exercicio 2019, podendo abarcar tanto a
parte do curso que transcorre entre setembro e decembro como a parte do curso que transcorre entre xaneiro e
xullo.
Documentación a presentar: impreso oficial completo acompañado da documentación esixida nas bases
reguladoras da presente convocatoria.
Lugar de presentación: Sede electrónica do Concello de Xove www.xove.es,ou ben presencialmente no Rexistro
Xeral do Concello de Xove. Camiño Real, s/n; 27880, Xove (Lugo)
Asímesmo, tamén poderán presentarse ditas instancias no rexistro e oficinas, de acordo co previsto no artigo 66
da Lei 39/2015, de 1 de octubre, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Xove, 12 de decembro de 2018.- O ALCALDE.- JOSÉ DEMETRIO SALGUEIRO RAPA.
R. 3581

Anuncio
EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2018-0773 POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA DAS AXUDAS
AO AMPARO DO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL PARA 2019
BDNS (Identif.): 428512
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De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Beneficiarios.
A. LIÑA DE AXUDA Á CONTRATACIÓN
Poderán solicitar unha subvención ao abeiro do PEM aquelas empresas con personalidade xurídica privada
calquera que sexa a súa modalidade, autónomos, sociedades civís, unións temporais de empresas, comunidades
de bens, fundacións e asociacións aínda carentes de personalidade xurídica, que desexen contratar a unha ou
máis persoas que reúnan os requisitos antes referidos, sempre que o contrato sexa de duración mínima inicial
de seis meses. Ademais, no caso particular das UTEs, cada empresa que forme parte desta unión deberá reunir
os requisitos esixidos para acceder ás axudas.
Quedan excluidas en calquera caso, aquelas entidades, empresas ou autónomos prestadores de servizos ao
Concello de Xove a través da modalidade contractual de xestión ou prestación de servizos recollidas na
lexislación de contratos.
Igualmente quedan excluidas da posibilidade de ser beneficiarias destas axudas as administracións públicas,
sociedades públicas ou calquera outro tipo de ente dependente, vinculado ou con participación de unha
administración pública.
En ningún caso se subvencionarán contratacións que non teñan esta contratación mínima inicial, incluídos os
contratos de obra que non teñan data concreta de finalización que tampouco se subvencionarán en ningún caso.

Poderán solicitar unha subvención ao abeiro do PEM aquelas persoas que estean empadroadas e con residencia
efectiva no municipio mínima de 6 meses anteriores á data de solicitude, requisito que se deberá manter durante
toda a vixencia do expediente subvencionado que, de conformidade con estas bases e seguindo o procedemento
establecido nas mesmas, creen o seu posto de traballo sempre que se dean de alta no réxime especial de
autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de
colexio profesional, ou creen unha sociedade. A tal efecto, polo órgano competente poderán recadarse cantos
documentos, informes ou antecedentes sexan precisos para o coñecemento da residencia no termo municipal,
ben emitidos polos servizos municipais ou por calquera outro que proceda.
Segundo. Obxecto
Constitúe obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o outorgamento de axudas
a conceder ao abeiro do Plan de Emprego Municipal para facilitar ás persoas de Xove a súa incorporación ou
reincorporación ao mercado de traballo.
Terceiro. Bases reguladoras
Pode consultarse a Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove na seguinte dirección:
http://xove.sedelectronica.gal/transparency/58926865-bd2e-46f3-857a-14f57f19f9fd/
Cuarto. Contía das axudas
A. LIÑA DE AXUDA Á CONTRATACIÓN.
1.- Establécese un período máximo, de tres anos, tanto para as contratacións indefinidas coma para as
temporais, para efectuar libramentos ás empresas que realizasen contratacións ao abeiro do PEM.
2.- As empresas que contraten persoal veciño de Xove ao abeiro do PEM, poderán acollerse a unha subvención
por cada persoa contratada, segundo as modalidades existentes:
1.1.- Subvención a contratacións laborais indefinidas: no caso da contratación dun home, máximo de 5.400 para
os tres primeiros anos; ata un máximo anual de 1.800 euros. No caso dunha muller, máximo de 6.300 para os
tres primeiros anos e ata un máximo anual de 2.100 euros.
1.2.- Subvención a contratacións laborais temporais de seis ou máis meses de duración: no caso da contratación
dun home, máximo de 3.000 euros para os tres primeiros anos; ata un máximo anual de 1.000 euros. No caso
dunha muller, máximo de 3.900 euros para os tres primeiros anos; ata un máximo anual de 1.300 euros.
3.- Cando as contratacións sexan inferiores aos 12 meses e/ou á xornada a tempo completo establecida en cada
caso, a contía da subvencióncorrespondente calcularase de forma proporcional.
B. LIÑA DE AUDA AO AUTOEMPREGO
Establécese un período máximo para efectuar libramentos de tres anos para as altas de autónomos ao abeiro do
PEM.
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As persoas beneficiarias deste plan poderán acollerse a unha subvención equivalente ao importe da súa
Seguridade Social co límite máximo de 5.400 euros para os tres primeiros anos (límite máximo anual de 1.800 €)
no caso dun home e 6.300 euros (límite máximo anual de 2.100 €) para unha muller.
Quinto. Requisitos dos solicitantes
A. LIÑA DE AXUDA Á CONTRATACIÓN
Que non despedisen á mesma persoa para posteriormente acollerse ao PEM, aínda que sexa a través de
empresas do mesmo grupo. Achegarán declaración ao respecto.
Que a empresa ou empresas do mesmo grupo non tivese contratada á mesma persoa acollida ao PEM para
calquera das empresas do grupo nos últimos 24 meses. Achegarán declaración ao respecto.
Que a empresa ou empresas do mesmo grupo, é dicir coa mesma representación, non esgotase os anos de
subvención correspondentes do PEM por expediente subvencionado e solicite novamente para a mesma persoa.
Achegarán declaración ao respecto.
Que a empresa ou empresas do mesmo grupo, é dicir coa mesma representación, non esgotase os anos de
subvención correspondentes do PEM por expediente subvencionado e substitúa a persoa subvencionada para
solicitar unha nova contratación sen manter con carácter fixo, o posto de emprego anteriormente
subvencionado.Achegarán declaración ao respecto.
Que a empresa ou empresas do mesmo grupo non tivese contratado á mesma persoa durante un periodo
superior a tres anos en calquera das empresas do grupo.

Que non se atope incurso en prohibición para obter a condición de beneficiaria, o que se acreditará mediante a
sinatura dunha declaración xurada no modelo que se facilitará ao efecto
Que se comprometa a comunicar ao Concello a concesión de calquera axuda ou subvención de entes públicos ou
privados para a mesma finalidade, no modelo que se facilitará ao efecto.
B. LIÑA DE AXUDA AO AUTOEMPREGO
Que no momento anterior á alta no Réxime Especial de Autónomos ou outro anteriormente referido estean
anotados na OPE como demandantes de emprego.
Que teñan máis de 16 anos.
Que non percibisen esta mesma subvención nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
Achegarán declaración ao respecto.
Que non desenvolvesen como autónomas a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses
anteriores á data de inicio de actividade. Achegarán declaración ao respecto. Para estes efectos entenderase por
mesma ou similar actividade a conincidencia ao nivel de 3 díxitos da Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE)
6) Que a actividade se dea de alta no IAE con enderezo no municipio de Xove. Non se subvencionará un cambio
de enderezo dunha actividade xa existente, soamente novas actividades.
Sexto. Prazo de presentación das solicitudes
Data límite de presentación de solicitudes:
O prazo establecido para a presentación de solicitudes será todo o exercicio 2019.
Documentación a presentar: impreso oficial completo acompañado da documentación esixida nas bases
reguladoras da presente convocatoria.
Lugar de presentación: Sede electrónica do Concello de Xove www.xove.es.
Asímesmo, tamén poderán presentarse ditas instancias no rexistro e oficinas, de acordo co previsto no artigo 66
da Lei 39/2015, de 1 de octubre, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Xove, 12 de decembro de 2018.- O ALCALDE, JOSÉ DEMETRIO SALGUEIRO RAPA.
R. 3582
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Que estea ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal, Autonómica e co
Concello de Xove así como coa Seguridade Social. Este requisito poderá acreditarse no momento da solicitude
mediante a presentación dunha declaración xurada que se facilitará ao efecto. Non obstante, no momento da
xustificación previo o pagamento da axuda, deberán aportarse os correspondentes certificados emitidos polos
órganos competentes.
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MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO CANTÁBRICO, O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
Expediente: A/27/21459
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 26 de
noviembre de 2018 como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Francisco Fernández
Gómez, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de un manantial sito en la parcela 1 del polígono
307, en Carballoguidín, parroquia de Freixo, T.M. de A Fonsagrada (Lugo), con destino a uso doméstico sin
consumo humano y usos ganaderos.
Oviedo, 26 de noviembre de 2018.- EL JEFE DE ÁREA, David Pérez Méndez-Castrillón.
R. 3518

Anuncio
Expediente: A/27/21239

Oviedo, 26 de noviembre de 2018.- EL JEFE DE ÁREA, David Pérez Méndez-Castrillón.
R. 3519

Anuncio
Expediente: A/27/21472
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 26 de
noviembre de 2018 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Celia Couto
González, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de un sondeo sito en Arquide (O Trobo), T.M. de
A Fonsagrada (Lugo), con destino a usos ganaderos.
Oviedo, 26 de noviembre de 2018.- EL JEFE DE ÁREA, David Pérez Méndez-Castrillón
R: 3520

Anuncio
Expediente: A/27/21584
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 26 de
noviembre de 2018 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a S.A.T. Gaigo nº
1074 XUGA, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del arroyo Rego da Pradeira en las parcelas
208 y 218 del polígono 59, en Seixosmil, T.M. de Meira (Lugo), con destino a uso ganadero.
Oviedo, 26 de noviembre de 2018.- EL JEFE DE ÁREA, David Pérez Méndez-Castrillón
R. 3521
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 26 de
noviembre de 2018 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento de
Cervantes, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de los manantiales Fonte de Airoá y Os Fontáis,
en el T.M. de Cervantes (Lugo), con destino a abastecimiento de agua a Ponte Doiras.
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Anuncio
Expediente: A/27/21496
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 26 de
noviembre de 2018 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comunidad de
Regantes de Presa de Riba da Paleira, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial Fuente
de Riba da Paleira, en Alence, T. M. de As Nogais (Lugo), con destino a riego en las parcelas 24, 42 y 43 del
polígono 104..
Oviedo, 26 de noviembre de 2018.- EL JEFE DE ÁREA, David Pérez Méndez-Castrillón.
R. 3522

Anuncio
Expediente: A/27/21454
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 26 de
noviembre de 2018 como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Hortensio Gerbolés
Gutiérrez, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua de los manantiales Chao de Dorna (5), T.M. de
Cervantes (Lugo), con destino a abastecimiento a vivienda y riego de las parcelas 1 del polígono 33 y 119 del
polígono 141..

R. 3523

Anuncio
Expediente: A/27/21576
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 26 de
noviembre de 2018 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Julia Ares Díaz, la
oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial Rego en Retizos, T.M. de Baleira (Lugo), con
destino a usos ganaderos.
Oviedo, 26 de noviembre de 2018.-EL JEFE DE ÁREA, David Pérez Méndez-Castrillón
R. 3524

Anuncio
Expediente: A/27/21529
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 26 de
noviembre de 2018 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Raúl Villamayor
Ibias, la oportuna concesión para aprovechamiento de aguas captadas con un sondeo sito en San Cibrán, T.M. de
A Fonsagrada (Lugo), con destino a usos ganaderos.
Oviedo, 26 de noviembre de 2018.- EL JEFE DE ÁREA, David Pérez Méndez-Castrillón
R. 3525

Anuncio publicado en: Num BOP 289 año 2018 (19/12/2018
(18/12/2018 08:00:00)
10:38:57)

Oviedo, 26 de noviembre de 2018.- EL JEFE DE ÁREA, David Pérez Méndez-Castrillón.
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Anuncio
Expediente: A/27/21394
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 26 de
noviembre de 2018 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad de
Usuarios Asociación de Veciños de O Fito, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial
Rego do Muín en la parcela 90 del polígono 236, T.M. de A Fonsagrada (Lugo), con destino a abastecimiento de
agua a O Fito.
Oviedo, 26 de noviembre de 2018.- EL JEFE DE ÁREA, David Pérez Méndez-Castrillón
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