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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 17 DE OUTUBRO DE 2019.-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as trece horas (13:00 h) do día dezasete (17) de outubro
de dous mil dezanove (2019), reúnese a Xunta de Goberno Local deste Concello en sesión
ordinaria de primeira convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José M. Miñones Conde e
coa asistencia dos/as tenentes de alcalde David Santomil Mosquera, José Blas García Piñeiro,
Genma  Otero  Uhía,  Luísa  Feijóo  Montero,  Ana  Belén  Paz  García  e  Natividad  González
Rodríguez. 

Asiste a interventora Margarita Fernández Sobrino.

Actúa de secretaria a titular da corporación, Rosa Ana Prada Queipo. 

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.-

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular ás actas
das  sesións anteriores, ordinaria, do 10 de outubro de 2019, e  extraordinaria do 15 de
outubro de 2019, que foron distribuídas con anterioridade, en cumprimento do establecido no
artigo 91.1 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2568/1986 de 28 de novembro (ROF). 

Non formulándose alegacións polos asistentes, a Presidencia declara aprobadas as actas, por
unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN E DENEGACIÓN DE AXUDAS A TRABALLADORES/AS
MUNICIPAIS  CON  CARGO  AO  FONDO  DE  ACCIÓN  SOCIAL,  CONVOCATORIA  2018.
RESOLUCIÓN RECURSOS FONDO DE ACCIÓN  SOCIAL 2017. 

Expediente: 2019/X999/000043

Con  data  8  de  agosto  de  2019,  a  técnico  de  secretaría  emite  informe-  proposta  do
Departamento de Recursos Humanos, sobre a aprobación definitiva de concesión e denegación
de axudas do Fondo de Acción Social (FAS) correspondente á convocatoria 2018.

No  dito  informe-  proposta  figuraban  as  axudas  concedidas,  as  axudas  denegadas  e  a
porcentaxe da partida que se vía minorada, ao superar o importe de axudas concedidas o límite
de 60.000 euros que figura no Orzamento para o Fondo de Acción Social (para o exercicio
2018).

No mes de outubro e co fin de verificar o grao de axuste ao regulamento da proposta formulada
por RRHH efectuouse unha comprobación pola Intervención municipal sobre unha mostra de
expedientes,  observando unha serie de erros que se proceden a subsanar dando lugar  ao
informe complementario do 15 de outubro de 2019.

Posteriormente  a  Intervención  municipal  detecta  que  algún  solicitante  ten  débedas  ben  co
concello  ou  ben  coa  AEAT.  Nestes  casos  e  tendo  en  conta  a  demora  na  tramitación  do
expediente,  considerase oportuno non conceder  as achegas aos solicitantes nesa situación
concedéndolles  un  prazo  de  emenda  da  situación  coa  advertencia  de  que  de  non  facelo
procedería  a  súa  desestimación.  Neste  ultimo  caso  procedería  ao  reparto  da  contía
correspondente previa aprobación das diferenzas resultantes.

Visto que a contía das axudas solicitadas supera á partida  destinada ao Fondo de Acción
Social,  debemos  acudir  aos  porcentaxes  de  reparto  que  figuran  no  artigo  12  do  propio
Regulamento de Acción Social e cuxa modificación foi publicada no BOP núm. 113, de 15 de
xuño de 2018.

- Ademais, resultaron admitidos dous recursos presentados contra a denegación de axudas do
FAS da convocatoria anterior (2017) o que implica o recoñecemento dun gasto maior con cargo
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á convocatoria  do FAS 2018,  por importe de 366,65 euros,  que supón unha minoración do
importe dispoñible para o FAS 2018. 

Figura  informe-proposta  rectificativo  do  departamente  de  RRHH,  asinado  pola  técnica  de
Secretaria, de data 15 de outubro de 2019 que rectifica o anterior do 8 de agosto de 2019.

Figura informe de fiscalización favorable da intervención municipal (informe 445/2019).

Visto o que antecede e os informes obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local, previa
delegación do alcalde (decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos por unanimidade dos
seus membros presentes:

Primeiro.- Conceder,  por cumprir  cos requisitos establecidos no Regulamento do Fondo de
Acción Social, as axudas solicitadas con cargo á convocatoria do  Fondo de Acción Social da
convocatoria 2018 nos expedientes que se relacionan no anexo I deste acordo. 

Segundo.-  Denegar,  en  base  aos  fundamentos  que  así  mesmo  se  expoñen,  as  axudas
solicitadas con cargo á convocatoria do  Fondo de Acción Social  da convocatoria 2018,  nos
expedientes que se relacionan no anexo II deste acordo.

Terceiro.- Estimar os recursos presentados contra as denegacións de axudas do Fondo de
Accións Social da convocatoria 2017 que se relacionan no anexo III deste acordo, concedendo
os importes que se indican.

Cuarto.-  Conceder as axudas indicadas no anexo IV pero supeditado a que os solicitantes e
beneficiarios indicados emenden no prazo de 10 días a situación reflectida nas observacións
que se acompañan ao dito anexo, indicándolles que, de non facelo, se procederá a denegar as
axudas solicitadas. Serán requiridos de forma expresa.

No  caso  de  que  se  deneguen  finalmente  as  axudas  do  anexo  IV  (total  ou  parcialmente)
realizarase  un  novo  cálculo  do  importe  das  axudas  do  FAS 2018  excluíndo  as  cantidades
indicadas  e  procederase  a  unha  aprobación  das  diferenzas  resultantes  entre  o  resto  das
solicitudes.

Quinto.- Minorar o 17,87% das axudas concedidas con cargo á “sección 4. Axudas para gastos
de escolas infantís”, e o 15,77% das axudas concedidas correspondentes á “sección 6. Axudas
para gastos de estudos oficiais”, por fixación das porcentaxes de reparto establecido no artigo
12 do Texto Refundido do Regulamento do Fondo de Acción Social, de necesaria aplicación
dado o importe das axudas a conceder (65.268,76 €) é superior ao importe da partida destinada
ao Fondo de Acción Social (60.000,00 €).

Sexto.- Notificar aos interesados/as e dar traslado aos departamentos municipais afectados.

Sétimo.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

ANEXO I

Exped Solicitante
NIF

solicitante
Beneficiario

Sección
(1) Relación co/a empregado/a

Total
subencionado

Total subvencionado
tendo en conta os

límites do FAS

1
Abalde Grela,
Beatriz

33295132X
Arias Soler, 
Juan

3.2.1
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

180,00 € 180,00 €
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1
Abalde Grela,
Beatriz

33295132X
Arias Abalde, 
Celia

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

100,00 € 100,00 €

1
Abalde Grela,
Beatriz

33295132X
Arias Abalde, 
Lola

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

69,49 € 69,49 €

1
Abalde Grela,
Beatriz

33295132X
Arias Abalde, 
Celia

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

69,49 € 69,49 €

2
Adrán 
Suárez, 
Lucía

44829894L
Pérez Adrán, 
Marco

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

2
Adrán 
Suárez, 
Lucía

44829894L
Adrán Suárez, 
Lucía

5(2) o/a empregado/a municipal 500,00 € 500,00 €

3
Agrafojo 
Manteiga, 
M.ª Belén

33297341B
Agrafojo 
Manteiga, M.ª 
Belén

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

3
Agrafojo 
Manteiga, 
M.ª Belén

33297341B
Palacios 
Agrafojo, Hugo

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

15,00 € 15,00 €

3
Agrafojo 
Manteiga, 
M.ª Belén

33297341B
Palacios 
Agrafojo, Hugo

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

3
Agrafojo 
Manteiga, 
M.ª Belén

33297341B
Palacios 
Agrafojo, 
Mateo

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

4
Agrafojo 
Manteiga, 
Mónica

33297343J
Agrafojo 
Manteiga, 
Mónica

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €
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4
Agrafojo 
Manteiga, 
Mónica

33297343J
Agrafojo 
Manteiga, 
Mónica

3.2.2 o/a empregado/a municipal 40,00 € 40,00 €

5
Alborés 
Alborés, 
Domingo A.

33244396N
Nodar López, 
Rosa

3.2.1
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

25,00 € 25,00 €

5
Alborés 
Alborés, 
Domingo A.

33244396N
Alborés 
Alborés, 
Domingo A.

3.2.2 o/a empregado/a municipal 148,50 € 148,50 €

5
Alborés 
Alborés, 
Domingo A.

33244396N
Nodar López, 
Rosa

3.2.3
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

125,00 € 125,00 €

5
Alborés 
Alborés, 
Domingo A.

33244396N
Alborés 
Alborés, 
Domingo A.

3.2.3 o/a empregado/a municipal 85,00 € 85,00 €

6

Alonso 
Chenlo, 
María 
Carmen

35430984J
Alonso Chenlo,
María Carmen

3.2.1 o/a empregado/a municipal 30,00 € 30,00 €

6

Alonso 
Chenlo, 
María 
Carmen

35430984J
Alonso Chenlo,
María Carmen

3.2.3 o/a empregado/a municipal 36,00 € 36,00 €

7
Alvarez Pais, 
Alberto

78788810X
Alvarez Pais, 
Alberto

3.2.2 o/a empregado/a municipal 90,00 € 90,00 €

8
Alvite 
Barrientos, 
M.ª Belén

76364132S
Mosquera 
Alvite, Anxo 
Manuel

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

8
Alvite 
Barrientos, 
M.ª Belén

76364132S
Mosquera 
Alvite, Paula

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

56,19 € 56,19 €
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9
Ameijeiras 
Touceda, Ana
Belén

44820709B
Ameijeiras 
Touceda, Ana 
Belén

3.2.1 o/a empregado/a municipal 100,00 € 100,00 €

9
Ameijeiras 
Touceda, Ana
Belén

44820709B
Rey Ameijeiras,
Olalla

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

30,00 € 30,00 €

9
Ameijeiras 
Touceda, Ana
Belén

44820709B
Rey Ameijeiras,
Pablo

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

75,00 € 75,00 €

9
Ameijeiras 
Touceda, Ana
Belén

44820709B
Ameijeiras 
Touceda, Ana 
Belén

3.2.2 o/a empregado/a municipal 59,50 € 59,50 €

9
Ameijeiras 
Touceda, Ana
Belén

44820709B
Rey Ameijeiras,
Olalla

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

9
Ameijeiras 
Touceda, Ana
Belén

44820709B
Rey Ameijeiras,
Pablo

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

10
Aniceto 
Vázquez, 
Diego

44827288N
Martínez 
Lamas, Belén

3.2.2
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

35,00 € 35,00 €

10
Aniceto 
Vázquez, 
Diego

45960277K
Aniceto 
Martínez, Uxía

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

369,56 € 369,56 €

10
Aniceto 
Vázquez, 
Diego

45960277K
Aniceto 
Martínez, Brais

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

328,50 € 328,50 €

11
Antelo 
Martelo, 
Mónica

33295838A
Antelo Martelo,
Mónica

3.2.1 o/a empregado/a municipal 79,00 € 79,00 €

11
Antelo 
Martelo, 
Mónica

33295838A
Hermo Antelo, 
Natalia

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

11 Antelo 33295838A Hermo Antelo, 6.1 Fillo/a menor de idade ou non 15,26 € 15,26 €
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Martelo, 
Mónica

Natalia

emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

11
Antelo 
Martelo, 
Mónica

33295838A
Hermo Antelo, 
Jorge

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

78,69 € 78,69 €

12
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

76365559Q
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

3.2.1 o/a empregado/a municipal 82,50 € 82,50 €

12
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

76365559Q
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

3.2.2 o/a empregado/a municipal 60,00 € 60,00 €

12
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

76365559Q
Messina Añón, 
Miguel

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

80,00 € 80,00 €

12
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

76365559Q
Messina Añón, 
Laura

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

43,00 € 43,00 €

12
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

76365559Q
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

5 (4) o/a empregado/a municipal 500,00 € 500,00 €

12
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

76365559Q
Messina Añón, 
Carla

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

12
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

76365559Q
Messina Añón, 
Laura

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

126,35 € 126,35 €

14
Aris Campos,
Esther

35301764F
Aris Campos, 
Esther

3.2.2 o/a empregado/a municipal 165,00 € 165,00 €
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15
Arufe Mariño,
Nicanor J.

33268415L
Ríos García, 
Francisca

3.2.2
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

74,50 € 74,50 €

15
Arufe Mariño,
Nicanor J.

33268415L
Arufe Ríos, 
Ramón

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

16
Arufe 
Vázquez, M.ª
Teresa

33294296W
Crespo Arufe, 
Mencía

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

16
Arufe 
Vázquez, M.ª
Teresa

33294296W
Arufe Vázquez,
M.ª Teresa

3.2.2 o/a empregado/a municipal 82,00 € 82,00 €

16
Arufe 
Vázquez, M.ª
Teresa

33294296W
Crespo Arufe, 
Mencía

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

16
Arufe 
Vázquez, M.ª
Teresa

33294296W
Crespo Arufe, 
Martina

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

16
Arufe 
Vázquez, M.ª
Teresa

33294296W
Arufe Vázquez,
M.ª Teresa

6.4 o/a empregado/a municipal 114,56 € 114,56 €
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17
Arufe 
Vázquez, M.ª
Victoria

44812606G
Couñago Arufe,
Xurxo

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

81,96 € 81,96 €

18
Beceiro 
Fernández, 
Cristina

32647832E
Beceiro 
Fernández, 
Cristina

3.2.1 o/a empregado/a municipal 67,50 € 67,50 €

18
Beceiro 
Fernández, 
Cristina

32647832E
Ferreira 
Beceiro, Irene

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

20,00 € 20,00 €

18
Beceiro 
Fernández, 
Cristina

32647832E
Ferreira 
Beceiro, Pedro

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

85,00 € 85,00 €

19
Becerra 
Gómez, 
Mónica

33282948Q
Becerra 
Gómez, 
Mónica

3.2.2 o/a empregado/a municipal 22,50 € 22,50 €

19
Becerra 
Gómez, 
Mónica

33282948Q
Sebe Becerra, 
Sara

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

20,00 € 20,00 €

19
Becerra 
Gómez, 
Mónica

33282948Q
Sebe Becerra, 
Jaime

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

20
Bello Nieto, 
Pablo

33305777Y
Bello Nieto, 
Pablo

3.2.1 o/a empregado/a municipal 20,00 € 360,00 €

20 Bello Nieto, 
Pablo

33305777Y Bello Seoane, 
Mario

3.2.1 Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 

180,00 € 0,00 €
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seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

20
Bello Nieto, 
Pablo

33305777Y
Bello Seoane, 
Miguel

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 0,00 €

20
Bello Nieto, 
Pablo

33305777Y
Seoane Astray,
Graciela

3.2.2
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

92,50 € 92,50 €

20
Bello Nieto, 
Pablo

33305777Y
Bello Seoane, 
Miguel

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

47,50 € 47,50 €

20
Bello Nieto, 
Pablo

33305777Y
Bello Seoane, 
Mario

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

51,30 € 51,30 €

20
Bello Nieto, 
Pablo

33305777Y
Bello Seoane, 
Miguel

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

21

Berdullas 
Nieto, 
Francisco 
Javier

33290882S

Berdullas 
Nieto, 
Francisco 
Javier

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

22
Blanco 
Gómez, Ana 
Isabel

44812527V
Blanco Gómez,
Ana Isabel

3.2.2 o/a empregado/a municipal 34,50 € 34,50 €
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22
Blanco 
Gómez, Ana 
Isabel

44812527V
Blanco Gómez,
Ana Isabel

6.4 o/a empregado/a municipal 429,05 € 429,05 €

23
Blanco 
Monteagudo, 
Vanesa

76930713Z
Fontán Blanco,
Juan

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

23
Blanco 
Monteagudo, 
Vanesa

76930713Z
Fontán Blanco,
Juan

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

23
Blanco 
Monteagudo, 
Vanesa

76930713Z
Fontán Blanco,
Victor

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

24
Blázquez 
López, Sara

44831829E
Blázquez 
López, Sara

3.2.1 o/a empregado/a municipal 27,50 € 27,50 €

24
Blázquez 
López, Sara

44831829E
Blázquez 
López, Sara

3.2.2 o/a empregado/a municipal 7,50 € 7,50 €

24
Blázquez 
López, Sara

44831829E
Blázquez 
González, 
Rosa

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

24
Blázquez 
López, Sara

44831829E
Blázquez 
González, 
Andrés

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

287,45 € 287,45 €

24 Blázquez 44831829E Blázquez 6.1 Fillo/a menor de idade ou non 84,23 € 84,23 €
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López, Sara
González, 
Diana

emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

25
Brea Lago, 
David

44806913S
Brea Lago, 
David

3.2.1 o/a empregado/a municipal 54,00 € 54,00 €

26
Caamaño 
Rodríguez, 
Almudena

76366658B
López Ponte, 
Santiago 
Francisco

3.2.1
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

180,00 € 180,00 €

26
Caamaño 
Rodríguez, 
Almudena

76366658B

López 
Caamaño, 
Adrián 
Santiago

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

26
Caamaño 
Rodríguez, 
Almudena

76366658B
López 
Caamaño, 
Alberte

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

104,00 € 104,00 €

26
Caamaño 
Rodríguez, 
Almudena

76366658B
López 
Caamaño, 
Alberte

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

26
Caamaño 
Rodríguez, 
Almudena

76366658B

López 
Caamaño, 
Adrián 
Santiago

6.3

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

379,05 € 379,05 €

27
Cabo Nodar, 
José

76621697A
Cabo Nodar, 
José

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

27 Cabo Nodar, 
José

76621697A Cabo Ledo, 
Marina

4 Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 

82,13 € 82,13 €
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seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

28

Cacia 
Avgustín, 
Carolina 
Daniela

54653832J
Turnes Cacia, 
Izan

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

28

Cacia 
Avgustín, 
Carolina 
Daniela

54653832J
Díaz Cacia, 
Xavi

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

29
Cainzos 
Orduna, 
Paloma

32815254G
Fonseca 
Caínzos, Lucía

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

29
Cainzos 
Orduna, 
Paloma

32815254G
Fonseca 
Caínzos, 
Andrés

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

30
Calabria 
García, 
Noelia

46804745K
Calabria 
García, Noelia

3.2.1 o/a empregado/a municipal 95,00 € 95,00 €

30
Calabria 
García, 
Noelia

46804745K
Iglesias 
Calabria, Paula

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

30
Calabria 
García, 
Noelia

46804745K
Iglesias 
Calabria, Paula

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

151,30 € 151,30 €
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30
Calabria 
García, 
Noelia

46804745K
Calabria 
García, Noelia

6.2 o/a empregado/a municipal 37,10 € 37,10 €

31
Calvo Ares 
Bibiana

44837433Z
Calvo Ares 
Bibiana

3.2.2 o/a empregado/a municipal 49,50 € 49,50 €

31
Calvo Ares 
Bibiana

44837433Z
Da Silva Senra,
Alberto Tomás

3.2.2
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

102,00 € 102,00 €

31
Calvo Ares 
Bibiana

44837433Z
Da Silva Calvo,
Mauro

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

335,07 € 335,07 €

32
Calvo 
Fernández, 
M.ª Alicia

33300682V
Calvo 
Fernández, M.ª
Alicia

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

32
Calvo 
Fernández, 
M.ª Alicia

33300682V
Otero Otero, 
José Ángel

3.2.1
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

20,00 € 20,00 €

32
Calvo 
Fernández, 
M.ª Alicia

33300682V
Calvo 
Fernández, M.ª
Alicia

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

32
Calvo 
Fernández, 
M.ª Alicia

33300682V
Otero Otero, 
José Ángel

3.2.2
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

134,00 € 134,00 €

32 Calvo 33300682V Otero Calvo, 6.1 Fillo/a menor de idade ou non 84,23 € 84,23 €
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Fernández, 
M.ª Alicia

Nicolás

emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

33
Calvo Roo, 
Juan

33294286S
Calvo Pérez, 
Sara

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

67,50 € 67,50 €

33
Calvo Roo, 
Juan

33294286S
Calvo Pérez, 
Sara

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

33
Calvo Roo, 
Juan

33294286S
Calvo Pérez, 
Alma

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

34

Campos 
Crespo, 
Carmen 
Luisa

33290115F
Cobas 
Campos, Raúl

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

34

Campos 
Crespo, 
Carmen 
Luisa

33290115F
Campos 
Crespo, 
Carmen Luisa

3.2.2 o/a empregado/a municipal 92,00 € 92,00 €

34

Campos 
Crespo, 
Carmen 
Luisa

33290115F
Cobas 
Campos, Raúl

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

126,35 € 126,35 €

35
Campos 
Crespo, Sofía

78794921A
Campos 
Crespo, Sofía

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

35 Campos 
Crespo, Sofía

78794921A González 
Martínez, 

3.2.1 O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

180,00 € 180,00 €
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Francisco

35
Campos 
Crespo, Sofía

78794921A
González 
Campos, Anxo

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

36
Candales 
Bereijo, 
Montserrat

32779401P
Candales 
Bereijo, 
Montserrat

3.2.1 o/a empregado/a municipal 25,00 € 25,00 €

36
Candales 
Bereijo, 
Montserrat

32779401P
Candales 
Bereijo, 
Montserrat

3.2.2 o/a empregado/a municipal 34,93 € 34,93 €

36
Candales 
Bereijo, 
Montserrat

32779401P
López Romero,
Antonio José

3.2.2
O/a cónxuxe/parella do/e empregado/
a municipal

180,00 € 180,00 €

36
Candales 
Bereijo, 
Montserrat

32779401P
López 
Candales, 
Javier

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

75,73 € 75,73 €

36
Candales 
Bereijo, 
Montserrat

32779401P
López 
Candales, 
Laura

6.3

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

37,25 € 37,25 €

37
Caramés 
García, María
Soledad

33289077G
Caramés 
García, María 
Soledad

3.2.1 o/a empregado/a municipal 40,00 € 40,00 €

37 Caramés 
García, María
Soledad

33289077G Veiga 
Caramés, 
Martín

3.2.1 Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 

75,00 € 75,00 €
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convive no domicilio familiar

37
Caramés 
García, María
Soledad

33289077G
Veiga 
Caramés, Antía

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

42,50 € 42,50 €

37
Caramés 
García, María
Soledad

33289077G
Caramés 
García, María 
Soledad

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

37
Caramés 
García, María
Soledad

33289077G
Veiga 
Caramés, 
Martín

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

37
Caramés 
García, María
Soledad

33289077G
Veiga 
Caramés, Antía

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

38
Carreja 
Iglesias, Juan
Carlos

32755177A
Carreja 
Iglesias, Juan 
Carlos

3.2.1 o/a empregado/a municipal 150,00 € 150,00 €

38
Carreja 
Iglesias, Juan
Carlos

32755177A
Carreja 
Iglesias, Juan 
Carlos

3.2.2 o/a empregado/a municipal 88,25 € 88,25 €

39
Castro 
Castelao, 
Isabel

33265251Y
Castro 
Castelao, 
Isabel

3.2.1 o/a empregado/a municipal 48,00 € 48,00 €
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40
Castro dos 
Santos, 
Enrique

76828184L
Castro 
Dacosta, Inés

1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

1.464,00 € 1.464,00 €

40
Castro dos 
Santos, 
Enrique

76828184L
Dacosta 
Riveiro, 
Patricia

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

60,00 € 60,00 €

40
Castro dos 
Santos, 
Enrique

76828184L
Castro 
Dacosta, 
Enrique

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

15,12 € 15,12 €

41
Chico Pallas, 
Begoña

33296611V
Chico Pallas, 
Begoña

3.2.2 o/a empregado/a municipal 34,50 € 34,50 €

42
Conde Ríos, 
Martín

44828951L
Conde Ríos, 
Martín

5(3) o/a empregado/a municipal 500,00 € 500,00 €

42
Conde Ríos, 
Martín

44828951L
Conde 
Valcárcel, Saúl

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

46,41 € 46,41 €

44
Costa 
González, 
José Manuel

44817656V
Costa 
González, José
Manuel

3.2.1 o/a empregado/a municipal 11,25 € 11,25 €

44
Costa 
González, 
José Manuel

44817656V
Costa 
González, José
Manuel

6,4 o/a empregado/a municipal 269,65 € 269,65 €

45 Costoya 32794815N Costoya 3.2.1 Fillo/a menor de idade do/a 180,00 € 180,00 €
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Rabasco, 
Miguel

Mosteiro, 
Manuel

empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

45
Costoya 
Rabasco, 
Miguel

32794815N
Costoya 
Mosteiro, 
Manuel

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

45
Costoya 
Rabasco, 
Miguel

32794815N
Costoya 
Mosteiro, 
Manuel

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

46
Couñago 
Castro, Jorge

44809634E
Couñago 
Castro, Jorge

3.2.2 o/a empregado/a municipal 37,00 € 37,00 €

47

Crespo 
Doldán, 
María del 
Carmen

34888000J
Crespo Doldán,
María del 
Carmen

3.2.1 o/a empregado/a municipal 14,00 € 14,00 €

47

Crespo 
Doldán, 
María del 
Carmen

34888000J
Barral Cotos, 
Juan Carlos

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

14,00 € 14,00 €

48
De la Fuente 
Rodríguez, 
Esteban

33336474K
De la Fuente 
Rodríguez, 
Esteban

6.4 o/a empregado/a municipal 1.598,76 € 1.598,76 €

49
Dios Suárez, 
Mº Sandra

35465669Z
Dios Suárez, 
Mº Sandra

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 360,00 €

49 Dios Suárez, 
Mº Sandra

35465669Z Magariños 
Llerena, 

3.2.1 o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

180,00 € 0,00 €
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Manuel

49
Dios Suárez, 
Mº Sandra

35465669Z
Magariños 
Dios, Pablo

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

156,50 € 0,00 €

49
Dios Suárez, 
Mº Sandra

35465669Z
Magariños 
Llerena, 
Manuel

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

65,00 € 65,00 €

49
Dios Suárez, 
Mº Sandra

35465669Z
Magariños 
Dios, Manuel

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

49
Dios Suárez, 
Mº Sandra

35465669Z
Magariños 
Dios, Pablo

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

49
Dios Suárez, 
Mº Sandra

35465669Z
Magariños 
Llerena, 
Manuel

6.3
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

379,05 € 379,05 €

50
Espiño 
Ferreiro, 
Amaya

44809910E
Espiño 
Ferreiro, 
Amaya

3.2.1 o/a empregado/a municipal 65,00 € 65,00 €

50
Espiño 
Ferreiro, 
Amaya

44809910E
Ulla Espiño, 
Pablo

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

328,50 € 328,50 €

50 Espiño 
Ferreiro, 
Amaya

44809910E Ulla Espiño, 
Pablo

6.1 Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 

84,23 € 84,23 €
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ou parella, que convive no domicilio 
familiar

51
Fernández 
Canosa, Flor 
Divina

44818788E
Mallón 
Paredes, 
Francisco

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

51
Fernández 
Canosa, Flor 
Divina

44818788E
Mallón 
Fernández, 
Carla

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

51
Fernández 
Canosa, Flor 
Divina

44818788E
Mallón 
Fernández, 
Marcos

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

52
Fernández 
Cebey, 
Ramón

33266840P
Fernández 
Cebey, Ramón

3.2.1 o/a empregado/a municipal 75,00 € 75,00 €

52
Fernández 
Cebey, 
Ramón

33266840P
Viaño Vilacoba,
M.ª Carmen

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

75,00 € 75,00 €

52
Fernández 
Cebey, 
Ramón

33266840P
Fernández 
Viaño, Álvaro

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

150,00 € 150,00 €

52
Fernández 
Cebey, 
Ramón

33266840P
Fernández 
Viaño, Álvaro

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

126,35 € 126,35 €
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53
Ferreira 
Vidal, 
Cristina

44809500A
Lemos 
Ferreira, 
Samuel

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

54
Fojo López, 
Gloria M.ª

76406805T
Míguez Fojo, 
Lidia

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

54
Fojo López, 
Gloria M.ª

76406805T
Míguez Fojo, 
Lidia

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

55
Fontáns Vite,
Mº Carmen

33254127Z
Fontáns Vite, 
Mº Carmen

3.2.1 o/a empregado/a municipal 155,00 € 155,00 €

56
Freiría 
Iglesias, Alba
Inés

36117672J
López Freiría, 
Silvia

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

61,34 € 61,34 €

56
Freiría 
Iglesias, Alba
Inés

36117672J
López Freiría, 
Martina

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

61,34 € 61,34 €

57
Gallardo 
Pernía, M.ª 
José

10872531V
Gallardo 
Pernía, M.ª 
José

3.2.1 o/a empregado/a municipal 32,50 € 32,50 €

57
Gallardo 
Pernía, M.ª 
José

10872531V
Rama 
Gallardo, Mario

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

165,00 € 165,00 €

57 Gallardo 10872531V Rama Mayo, 3.2.2 o/a cónxuxe/parella do/a empregado/ 45,00 € 45,00 €

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

22/82



                                                                 

                                                             

Pernía, M.ª 
José

José Manuel a munincipal

57
Gallardo 
Pernía, M.ª 
José

10872531V
Rama 
Gallardo, Mario

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

60,00 € 60,00 €

57
Gallardo 
Pernía, M.ª 
José

10872531V
Rama 
Gallardo, Mario

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

58
Gamundi 
Fernández, 
María

32681092R
Gamundi 
Fernández, 
María

3.2.1 o/a empregado/a municipal 55,00 € 55,00 €

58
Gamundi 
Fernández, 
María

32681092R
López 
Gamundi, Luis

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

105,00 € 105,00 €

58
Gamundi 
Fernández, 
María

32681092R
Gamundi 
Fernández, 
María

3.2.2 o/a empregado/a municipal 145,00 € 145,00 €

58
Gamundi 
Fernández, 
María

32681092R
López 
Gamundi, Sofía

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

58
Gamundi 
Fernández, 
María

32681092R
López 
Gamundi, Luis

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

59 García 
Agrelo, Rosa 

76965630V Blanco García, 
Santiago

1 Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 

895,00 € 895,00 €
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Isabel
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

59
García 
Agrelo, Rosa 
Isabel

76965630V
García Agrelo, 
Rosa Isabel

3.2.1 o/a empregado/a municipal 45,00 € 45,00 €

59
García 
Agrelo, Rosa 
Isabel

76965630V
Blanco García, 
Santiago

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

59
García 
Agrelo, Rosa 
Isabel

76965630V
Blanco García, 
Lucía

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

60
García 
Baliñas, Eva 
M.ª

44823920W
Regueiro 
García, David

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

85,00 € 85,00 €

60
García 
Baliñas, Eva 
M.ª

44823920W
Regueiro 
García, David

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

60
García 
Baliñas, Eva 
M.ª

44823920W
Regueiro 
García, María

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

61
García 
García, Eva 
M.ª

33272933Y
García García, 
Eva M.ª

5(4) o/a empregado/a municipal 500,00 € 500,00 €

61 García 
García, Eva 
M.ª

33272933Y Vieitez García, 
Natalia

6.1 Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 

84,23 € 84,23 €
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ou parella, que convive no domicilio 
familiar

61
García 
García, Eva 
M.ª

33272933Y
Vieitez García, 
Ariana

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

62
García 
Moure, José 
Manuel

33283192F
García Moure, 
José Manuel

3.2.1 o/a empregado/a municipal 85,00 € 85,00 €

62
García 
Moure, José 
Manuel

33283192F
Camiño Barca, 
Paula

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

31,50 € 31,50 €

62
García 
Moure, José 
Manuel

33283192F
García 
Camiño, Alex

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

64
García 
Patiño, M.ª 
Carmen

44807185B
García Patiño, 
M.ª Carmen

3.2.1 o/a empregado/a municipal 37,50 € 37,50 €

64
García 
Patiño, M.ª 
Carmen

44807185B
Pérez García, 
Sara

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

65
García 
Pouso, 
Mónica

44834091F
Gesto García, 
Celia

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €
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65
García 
Pouso, 
Mónica

44834091F
Gesto García, 
Clara

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

66
Garrido 
Moreira, 
Emilio

76362364H
Garrido 
Moreira, Emilio

3.2.1 o/a empregado/a municipal 25,00 € 25,00 €

66
Garrido 
Moreira, 
Emilio

76362364H
García Souto, 
Dolores

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

75,00 € 75,00 €

67
Gómez 
Seoane, 
Mónica

44817956H
Gómez 
Seoane, 
Mónica

3.2.1 o/a empregado/a municipal 72,50 € 72,50 €

67
Gómez 
Seoane, 
Mónica

44817956H
Caneda 
Gómez, 
Carmen

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

68
González 
Carracedo, 
Rosa M.ª

33285816D
González 
Carracedo, 
Rosa M.ª

3.2.1 o/a empregado/a municipal 16,50 € 16,50 €

68
González 
Carracedo, 
Rosa M.ª

33285816D
Rodríguez 
González, 
Paula

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

175,00 € 175,00 €
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68
González 
Carracedo, 
Rosa M.ª

33285816D
Rodríguez 
González, 
Óscar

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

80,00 € 80,00 €

68
González 
Carracedo, 
Rosa M.ª

33285816D
González 
Carracedo, 
Rosa M.ª

3.2.2 o/a empregado/a municipal 27,50 € 27,50 €

68
González 
Carracedo, 
Rosa M.ª

33285816D

Rodríguez 
Chao, 
Francisco 
Javier

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

180,00 € 180,00 €

68
González 
Carracedo, 
Rosa M.ª

33285816D
Rodríguez 
González, 
Óscar

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

106,98 € 106,98 €

69
González 
Fernández, 
Sara

34943258W
Balayo Beiro, 
Antonio

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

25,00 € 25,00 €

69
González 
Fernández, 
Sara

34943258W
Balayo 
González, 
Clara

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

37,50 € 37,50 €

69
González 
Fernández, 
Sara

34943258W
González 
Fernández, 
Sara

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

69
González 
Fernández, 
Sara

34943258W
Balayo 
González, 
Clara

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

90,00 € 90,00 €

69 González 34943258W Balayo 6.3 Fillo/a menor de idade ou non 201,54 € 201,54 €
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Fernández, 
Sara

González, 
Clara

emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

70

Herrero- 
Rincón 
González, 
Marta

02909209P
Ben Herrero-
Rincón, Yago

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

71

Iglesias 
Pardiñas, 
María 
Carmen

33289094K
Suárez 
Iglesias, Inés

1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

500,00 € 500,00 €

71

Iglesias 
Pardiñas, 
María 
Carmen

33289094K
Suárez 
Iglesias, Inés

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

27,00 € 27,00 €

71

Iglesias 
Pardiñas, 
María 
Carmen

33289094K
Iglesias 
Pardiñas, 
María Carmen

3.2.2 o/a empregado/a municipal 25,00 € 25,00 €

71

Iglesias 
Pardiñas, 
María 
Carmen

33289094K
Suárez 
Iglesias, Inés

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

71

Iglesias 
Pardiñas, 
María 
Carmen

33289094K
Suárez 
Iglesias, Pedro

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

106,98 € 106,98 €
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71

Iglesias 
Pardiñas, 
María 
Carmen

33289094K
Suárez 
Iglesias, Inés

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

126,35 € 126,35 €

72
Iglesias 
Santomé, 
Margarita 

33819738D
Iglesias 
Santomé, 
Margarita 

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

73
Jamardo 
Pardal, José 
Manuel

76868320C
Jamardo 
Pardal, José 
Manuel

3.2.1 o/a empregado/a municipal 22,50 € 22,50 €

73
Jamardo 
Pardal, José 
Manuel

76868320C
Vieites 
González, M.ª 
Jesús

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

22,50 € 22,50 €

73
Jamardo 
Pardal, José 
Manuel

76868320C
Jamardo 
Vieites, Noa

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

74
Labandeira 
Prado, José 
Ignacio

33298032N
Labandeira 
Prado, José 
Ignacio

3.2.1 o/a empregado/a municipal 17,50 € 17,50 €

74
Labandeira 
Prado, José 
Ignacio

33298032N
Labandeira 
Rodríguez, 
Inés

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

20,00 € 20,00 €

74
Labandeira 
Prado, José 
Ignacio

33298032N
Labandeira 
Rodríguez, 
Inés

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

74 Labandeira 33298032N Labandeira 6.1 Fillo/a menor de idade ou non 84,23 € 84,23 €
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Prado, José 
Ignacio

Rodríguez, Ana

emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

74
Labandeira 
Prado, José 
Ignacio

33298032N
Labandeira 
Prado, José 
Ignacio

6.4 o/a empregado/a municipal 135,62 € 135,62 €

75
Lacarra 
Cantullera, 
Yolanda

16557104W
Lacarra 
Cantullera, 
Yolanda

3.2.1 o/a empregado/a municipal 62,00 € 360,00 €

75
Lacarra 
Cantullera, 
Yolanda

16557104W
Alamayona 
Lacarra, María

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 0,00 €

75
Lacarra 
Cantullera, 
Yolanda

16557104W
Alamayona 
Lacarra, Yago

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 0,00 €

75
Lacarra 
Cantullera, 
Yolanda

16557104W
Alamayona 
Lacarra, María

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

82,88 € 82,88 €

75
Lacarra 
Cantullera, 
Yolanda

16557104W
Alamayona 
Lacarra, Yago

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

81,17 € 81,17 €

75
Lacarra 
Cantullera, 
Yolanda

16557104W
Alamayona 
Lacarra, Diego

6.3

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

379,05 € 379,05 €
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76
Lagares 
Piñeiro, José

33293953G
Lagares 
Piñeiro, José

3.2.2 o/a empregado/a municipal 40,95 € 40,95 €

76
Lagares 
Piñeiro, José

33293953G
Lagares 
Méndez, Joel

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

35,50 € 35,50 €

78
Lamelas 
Carballo, 
Ermitas

44457333N
Grandas Arias, 
José Antonio

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

25,00 € 25,00 €

78
Lamelas 
Carballo, 
Ermitas

44457333N
Lamelas 
Carballo, 
Ermitas

3.2.2 o/a empregado/a municipal 7,00 € 7,00 €

78
Lamelas 
Carballo, 
Ermitas

44457333N
Grandas Arias, 
José Antonio

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

29,40 € 29,40 €

78
Lamelas 
Carballo, 
Ermitas

44457333N
Grandas 
Lamelas, Brais

3.2.3

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

30,00 € 30,00 €

78
Lamelas 
Carballo, 
Ermitas

44457333N
Grandas 
Lamelas, 
Lucas

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

164,26 € 164,26 €

78
Lamelas 
Carballo, 
Ermitas

44457333N
Grandas 
Lamelas, 
Lucas

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

79 Lareo 33290875P Lareo Calviño, 3.2.1 o/a empregado/a municipal 73,00 € 73,00 €
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Calviño, 
Cristina

Cristina

79
Lareo 
Calviño, 
Cristina

33290875P
Lareo Calviño, 
Cristina

3.2.2 o/a empregado/a municipal 71,99 € 71,99 €

79
Lareo 
Calviño, 
Cristina

33290875P
Vieiro Lareo, 
Iván

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

79
Lareo 
Calviño, 
Cristina

33290875P
Vieiro Lareo, 
Iván

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

80
Lens Freire, 
Regina

44812879R
Sóñora Rey, 
Victoriano

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

55,00 € 55,00 €

81
Losada 
Quintela, 
Pilar

32770275J
Losada 
Quintela, Pilar

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

82
Marcos 
Mosquera, 
Martina

44829835Y
Galego 
Fernández, 
José Antonio

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

180,00 € 180,00 €
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82
Marcos 
Mosquera, 
Martina

44829835Y
Marcos 
Mosquera, 
Martina

3.2.2 o/a empregado/a municipal 22,50 € 22,50 €

82
Marcos 
Mosquera, 
Martina

44829835Y
Galego 
Marcos, Valeria

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

25,00 € 25,00 €

82
Marcos 
Mosquera, 
Martina

44829835Y
Galego 
Marcos, Valeria

3.2.3

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

125,00 € 125,00 €

82
Marcos 
Mosquera, 
Martina

44829835Y
Galego 
Marcos, Valeria

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

84
Martínez 
Lago, 
Rosalina

78795144L
Fernández 
Martínez, 
Rosana

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

30,00 € 30,00 €

84
Martínez 
Lago, 
Rosalina

78795144L
Fernández 
Martínez, 
María

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

101,50 € 101,50 €

84
Martínez 
Lago, 
Rosalina

78795144L
Fernández 
Martínez, 
Rosana

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

84,50 € 84,50 €

84
Martínez 
Lago, 
Rosalina

78795144L
Fernández 
Martínez, 
Rosana

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

84 Martínez 78795144L Fernández 6.1 Fillo/a menor de idade ou non 84,23 € 84,23 €
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Lago, 
Rosalina

Martínez, 
María

emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

85
Miramontes 
Cajade, José 
Ángel

33289288P
Miramontes 
Cajade, José 
Ángel

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

85
Miramontes 
Cajade, José 
Ángel

33289288P
Miramontes 
Vigo, Lucía

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

30,00 € 30,00 €

85
Miramontes 
Cajade, José 
Ángel

33289288P
Miramontes 
Vigo, Claudia

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

30,00 € 30,00 €

85
Miramontes 
Cajade, José 
Ángel

33289288P
Miramontes 
Vigo, Lucía

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

52,64 € 52,64 €

85
Miramontes 
Cajade, José 
Ángel

33289288P
Miramontes 
Vigo, Claudia

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

52,64 € 52,64 €

86
Moreiras 
Cuñarro, 
Rosa

76814819V
Moreiras 
Cuñarro, Rosa

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

86
Moreiras 
Cuñarro, 
Rosa

76814819V
Villanueva 
Cibeira, José

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

25,00 € 25,00 €

86 Moreiras 
Cuñarro, 

76814819V Moreiras 
Cuñarro, Rosa

3.2.2 o/a empregado/a municipal 59,00 € 59,00 €
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Rosa

86
Moreiras 
Cuñarro, 
Rosa

76814819V
Villanueva 
Moreiras, Xián

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

121,00 € 121,00 €

86
Moreiras 
Cuñarro, 
Rosa

76814819V
Villanueva 
Moreiras, Lois

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

95,00 € 95,00 €

86
Moreiras 
Cuñarro, 
Rosa

76814819V
Villanueva 
Moreiras, Lois

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

86
Moreiras 
Cuñarro, 
Rosa

76814819V
Villanueva 
Moreiras, Xián

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

126,35 € 126,35 €

87
Mosquera 
García, Marta

44820645Q
Mella 
Mosquera, 
Mauro

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

87
Mosquera 
García, Marta

44820645Q
Mella 
Mosquera, 
Alianza

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

87
Mosquera 
García, Marta

44820645Q
Mosquera 
García, Marta

5(2) o/a empregado/a municipal 500,00 € 500,00 €

87 Mosquera 
García, Marta

44820645Q Mella 
Mosquera, 
Mauro

6.1 Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 

84,23 € 84,23 €
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ou parella, que convive no domicilio 
familiar

88
Moure 
Barcia, Pablo

78792151Q
Bouzada 
Moure, 
Elizabeth

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

22,50 € 22,50 €

88
Moure 
Barcia, Pablo

78792151Q
Moure 
Bouzada, Anxo

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

88
Moure 
Barcia, Pablo

78792151Q
Bouzada 
Moure, 
Elizabeth

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

99,50 € 99,50 €

88
Moure 
Barcia, Pablo

78792151Q
Bouzada 
Moure, 
Elizabeth

3.2.3
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

80,00 € 80,00 €

88
Moure 
Barcia, Pablo

78792151Q
Moure 
Bouzada, Anxo

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

88
Moure 
Barcia, Pablo

78792151Q
Moure 
Bouzada, 
Daniela

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

89
Moure 
Oliveira, 
Sonia

35561318Y
Moure Oliveira,
Sonia

3.2 o/a empregado/a municipal 87,00 € 87,00 €
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89
Moure 
Oliveira, 
Sonia

35561318Y
Rojo Moure, 
Suevia

3.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

44,50 € 44,50 €

89
Moure 
Oliveira, 
Sonia

35561318Y
Rojo Moure, 
Suevia

6 

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

90
Nieto 
Camiño, 
Alicia

44828618P
Nieto Camiño, 
Alicia

3.2.1 o/a empregado/a municipal 45,00 € 45,00 €

90
Nieto 
Camiño, 
Alicia

44828618P
Sánchez Nieto,
Aroa

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

90
Nieto 
Camiño, 
Alicia

44828618P
Sánchez Nieto,
Aleixo

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

91
Noguera 
Couceiro, 
María do Mar

34891837D
Corral 
Noguera, Celia

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

92
Núñez Senín,
María del 
Pilar

35457283T
Casal Núñez, 
Pablo

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

58,50 € 58,50 €

93
Ojeros 
Barreiro, 
Marta

44837137V
Ojeros 
Barreiro, Marta

3.2.1 o/a empregado/a municipal 60,00 € 60,00 €

94 Otero Noya, 33240017A Otero Noya, 3.2.1 o/a empregado/a municipal 30,00 € 30,00 €
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María Teresa María Teresa

94
Otero Noya, 
María Teresa

33240017A
Otero Noya, 
María Teresa

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

95
Outeiro 
Suárez, 
Adriana

79320337F
Alonso Outeiro,
Alexandre

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

369,56 € 369,56 €

95
Outeiro 
Suárez, 
Adriana

79320337F
Alonso Outeiro,
Valeria

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

96
Outeiro 
Suárez, M.ª 
Carmen

76366150D
Outeiro 
Rodríguez, 
Luis

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

82,13 € 82,13 €

97
Pardal 
Pazos, 
Josefina

33271335H
Pardo Pardal, 
Rodrigo

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

155,00 € 155,00 €

97
Pardal 
Pazos, 
Josefina

33271335H
Pardo Pardal, 
Rodrigo

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

97
Pardal 
Pazos, 
Josefina

33271335H
Pardo Pardal, 
Candela

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €
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97
Pardal 
Pazos, 
Josefina

33271335H
Pardal Pazos, 
Josefina

6.2 o/a empregado/a municipal 76,65 € 76,65 €

98
Patiño Nimo, 
M.ª Teresa

44811055V
Raña Patiño, 
Xián

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

71,33 € 71,33 €

98
Patiño Nimo, 
M.ª Teresa

44811055V
Raña Patiño, 
Óscar

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

71,33 € 71,33 €

99
Pedrosa 
Rodríguez, 
Lara

36132088P
Represa 
Garazo, 
Alfonso

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

42,75 € 42,75 €

99
Pedrosa 
Rodríguez, 
Lara

36132088P
Represa 
Pedrosa, Jaime

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

78,84 € 78,84 €

99
Pedrosa 
Rodríguez, 
Lara

36132088P
Represa 
Pedrosa, 
Alfonso

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

99
Pedrosa 
Rodríguez, 
Lara

36132088P
Represa 
Pedrosa, 
Martín

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

126,35 € 126,35 €
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100
Pena 
Couceiro, 
Leonardo

32661611R
Pena Couceiro,
Leonardo

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

101
Pereira 
Cutrín, Iván

44833896L
Pereira Cutrín, 
Iván

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

101
Pereira 
Cutrín, Iván

44833896L
Seoane Ferro, 
Andrea

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

180,00 € 180,00 €

101
Pereira 
Cutrín, Iván

44833896L
Pereira 
Seoane, 
Carlota

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

369,56 € 369,56 €

102
Pérez Lijó, 
Xoán Manuel

52451696N
Pérez Lijó, 
Xoán Manuel

3.2.1 o/a empregado/a municipal 40,00 € 40,00 €

102
Pérez Lijó, 
Xoán Manuel

52451696N
Moscoso 
Caserio, Rafael

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

20,00 € 20,00 €

103
Porto 
Miramontes, 
Ana María

33288086W
Porto 
Miramontes, 
Ana María

3.2.1 o/a empregado/a municipal 17,50 € 17,50 €

103
Porto 
Miramontes, 
Ana María

33288086W
Redondo 
Porto, Marta

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

17,50 € 17,50 €

103 Porto 33288086W Redondo 3.2.1 Fillo/a menor de idade do/a 10,00 € 10,00 €
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Miramontes, 
Ana María

Porto, Carla
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

103
Porto 
Miramontes, 
Ana María

33288086W
Redondo 
Montero, Jesús

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

180,00 € 180,00 €

103
Porto 
Miramontes, 
Ana María

33288086W
Redondo 
Porto, Marta

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

79,50 € 79,50 €

103
Porto 
Miramontes, 
Ana María

33288086W
Redondo 
Porto, Carla

3.2.3

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

150,00 € 150,00 €

103
Porto 
Miramontes, 
Ana María

33288086W
Redondo 
Porto, Carla

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

104
Prada 
Queipo, Rosa
Ana

10869361K
Prada Queipo, 
Rosa Ana

5(4) o/a empregado/a municipal 500,00 € 500,00 €

105
Quintáns 
Pacheco, 
Manuel

33224942Q
Quintáns Lago,
Manuel

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

82,00 € 82,00 €

105
Quintáns 
Pacheco, 
Manuel

33224942Q
Quintáns Lago,
Manuel

6.3

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

174,53 € 174,53 €

106 Quintáns 
Ríos, M.ª 

33279554A Quintáns Ríos, 
M.ª Isabel

3.2.2 o/a empregado/a municipal 48,25 € 48,25 €
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Isabel

108
Ramos 
Domínguez, 
Rubén

78795613M
Ramos 
Domínguez, 
Rubén

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

108
Ramos 
Domínguez, 
Rubén

78795613M
Ramos Rial, 
Marco

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

108
Ramos 
Domínguez, 
Rubén

78795613M
Ramos Rial, 
Hugo

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

110
Recarey 
Nieto, 
Manuela

33275295E
Fraga Recarey,
Irene

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

107,50 € 107,50 €

110
Recarey 
Nieto, 
Manuela

33275295E
Recarey Nieto, 
Manuela

3.2.2 o/a empregado/a municipal 69,00 € 69,00 €

110
Recarey 
Nieto, 
Manuela

33275295E
Fraga Recarey,
Irene

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

80,00 € 80,00 €

111
Regueiro 
Balsa, Lucía

44813980K
Cacho 
Regueiro, 
Carmen

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €
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112
Rendal 
Pampín, 
Guadalupe

46899072W
Rendal 
Pampín, 
Guadalupe

3.2.1 o/a empregado/a municipal 20,00 € 20,00 €

112
Rendal 
Pampín, 
Guadalupe

46899072W
Barreal Prado, 
Victor

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

45,00 € 45,00 €

112
Rendal 
Pampín, 
Guadalupe

46899072W
Barreal Rendal,
Iván

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

112
Rendal 
Pampín, 
Guadalupe

46899072W
Barreal Rendal,
Iván

3.2.3

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

23,00 € 23,00 €

112
Rendal 
Pampín, 
Guadalupe

46899072W
Barreal Rendal,
Lucía

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

112
Rendal 
Pampín, 
Guadalupe

46899072W
Barreal Rendal,
Iván

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

47,41 € 47,41 €

113
Rey 
Rodríguez, 
Mónica

33296531Y
Rey Rodríguez,
Mónica

3.2.1 o/a empregado/a municipal 164,00 € 164,00 €

114
Rey Teixeira, 
M.ª del 
Carmen

32661719V
Loureiro Rey, 
Martina 
Concepción

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

45,00 € 45,00 €

114 Rey Teixeira, 32661719V Loureiro Rey, 6.3 Fillo/a menor de idade ou non 39,40 € 39,40 €

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

43/82



                                                                 

                                                             

M.ª del 
Carmen

Martina 
Concepción

emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

114
Rey Teixeira, 
M.ª del 
Carmen

32661719V
Loureiro Rey, 
Francisco

6.3

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

92,84 € 92,84 €

115
Rial 
Fernández, 
María Rosa

33291737L
Capeáns Rial, 
Mateo

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

55,86 € 55,86 €

115
Rial 
Fernández, 
María Rosa

33291737L
Capeáns Rial, 
Mario

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

36,68 € 36,68 €

116
Rico Teo, 
Araceli

44819169N
Rico Teo, 
Araceli

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

116
Rico Teo, 
Araceli

44819169N
Rico Teo, 
Araceli

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

117
Rodríguez 
Freire, José 
Antonio

33251171W
Rodríguez 
Freire, José 
Antonio

3.2.1 o/a empregado/a municipal 36,50 € 36,50 €

117
Rodríguez 
Freire, José 
Antonio

33251171W
Casais Antelo 
María

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

180,00 € 180,00 €

117 Rodríguez 
Freire, José 

33251171W Rodríguez 
Freire, José 

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €
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Antonio Antonio

118
Rodríguez 
Freire, Juan 
José

78792551W
Barbazán 
Lueiro, M.ª 
Carmen

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

180,00 € 180,00 €

118
Rodríguez 
Freire, Juan 
José

78792551W
Rodríguez 
Barbazán, 
Marta

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

85,00 € 85,00 €

118
Rodríguez 
Freire, Juan 
José

78792551W
Rodríguez 
Barbazán, 
Marta

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

119
Rodríguez 
Vázquez, 
Patricia

32845048J
Vázquez 
Lamas, María 
Genoveva

3.2.1

Ascendente que reside no domicilio 
familiar e sen ingresos superiores ao 
salario mínimo interprofesional e que 
depende economicamente do/a 
empregado/a

180,00 € 180,00 €

119
Rodríguez 
Vázquez, 
Patricia

32845048J
Rodríguez 
Vázquez, 
Patricia

3.2.2 o/a empregado/a municipal 63,17 € 63,17 €

119
Rodríguez 
Vázquez, 
Patricia

32845048J
Cornado 
Rodríguez, 
Lucía

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

88,45 € 88,45 €

119
Rodríguez 
Vázquez, 
Patricia

32845048J
Cornado 
Rodríguez, 
Milán

6.3

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

297,61 € 297,61 €
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120
Rozados 
Sánchez, M. 
Antonio

76827121Z
Rozados 
Sánchez, M. 
Antonio

3.2.1 o/a empregado/a municipal 98,11 € 98,11 €

120
Rozados 
Sánchez, M. 
Antonio

76827121Z
Rozados 
Garea, Raúl

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

82,13 € 82,13 €

120
Rozados 
Sánchez, M. 
Antonio

76827121Z
Rozados 
Garea, Miguel

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

82,13 € 82,13 €

120
Rozados 
Sánchez, M. 
Antonio

76827121Z
Rozados 
Sánchez, M. 
Antonio

6.4 o/a empregado/a municipal 103,48 € 103,48 €

122
Santiago 
Campaña, 
Belén

52452333M
Durán 
Santiago, 
Manuel Antonio

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

122
Santiago 
Campaña, 
Belén

52452333M
Santiago 
Campaña, 
Belén

3.2.2 o/a empregado/a municipal 105,00 € 105,00 €

122
Santiago 
Campaña, 
Belén

52452333M
Durán 
Santiago, 
Manuel Antonio

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

123

Santos 
Martínez, 
Carmen 
Lourdes

33280357R

Santos 
Martínez, 
Carmen 
Lourdes

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

124 Sebe Núñez, 33285349W Viqueira Sebe, 3.2.1 Fillo/a menor de idade do/a 180,00 € 180,00 €

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

46/82



                                                                 

                                                             

María Luisa Diego
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

124
Sebe Núñez, 
María Luisa

33285349W
Viqueira Sebe, 
Diego

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

90,00 € 90,00 €

124
Sebe Núñez, 
María Luisa

33285349W
Viqueira 
Caamaño, Julio

6.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

88,45 € 88,45 €

124
Sebe Núñez, 
María Luisa

33285349W
Viqueira Sebe, 
Diego

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

126,35 € 126,35 €

125
Seoane 
Antelo, María
Elena

44816620Q
Mosquera 
Seoane, María

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

20,00 € 20,00 €

125
Seoane 
Antelo, María
Elena

44816620Q
Mosquera 
Seoane, Brais

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

100,00 € 100,00 €

125
Seoane 
Antelo, María
Elena

44816620Q
Mosquera 
Seoane, Sara

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

125
Seoane 
Antelo, María
Elena

44816620Q
Mosquera 
Seoane, María

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

48,54 € 48,54 €

125 Seoane 
Antelo, María

44816620Q Mosquera 
Seoane, Brais

6.1 Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 

48,54 € 48,54 €
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Elena
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

126
Seoane 
Antelo, 
Susana

44816621V
Seoane Antelo,
Susana

3.2.1 o/a empregado/a municipal 40,00 € 40,00 €

126
Seoane 
Antelo, 
Susana

44816621V
Raña 
Villasenín, 
Felipe

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

5,00 € 5,00 €

126
Seoane 
Antelo, 
Susana

44816621V
Raña Seoane, 
Diego

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

35,00 € 35,00 €

126
Seoane 
Antelo, 
Susana

44816621V
Raña Seoane, 
Irene

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

35,00 € 35,00 €

126
Seoane 
Antelo, 
Susana

44816621V
Raña Seoane, 
Helena

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

35,00 € 35,00 €

126
Seoane 
Antelo, 
Susana

44816621V
Raña Seoane, 
Diego

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

126
Seoane 
Antelo, 
Susana

44816621V
Raña Seoane, 
Irene

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

126 Seoane 
Antelo, 
Susana

44816621V Raña Seoane, 
Helena

6.1 Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 

84,23 € 84,23 €
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ou parella, que convive no domicilio 
familiar

127
Silva 
Regueira, 
Juan Luis

79315396B
Silva Bello, 
Manuela

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

328,50 € 328,50 €

128
Sóñora Rey, 
M.ª Carmen

33244636E
Sóñora Rey, 
M.ª Carmen

3.2.1 o/a empregado/a municipal 36,50 € 36,50 €

128
Sóñora Rey, 
M.ª Carmen

33244636E
Suárez Sóñora,
Daniel

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

69,50 € 69,50 €

128
Sóñora Rey, 
M.ª Carmen

33244636E
Suárez Sóñora,
Daniel

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

129
Soto Soto, 
Montserrat

32676044J
Dopico Pita, 
Rafael

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

69,50 € 69,50 €

130
Souto 
Crespo, M.ª 
Pilar

33293359P
Souto Crespo, 
M.ª Pilar

3.2.1 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

130
Souto 
Crespo, M.ª 
Pilar

33293359P
Hombre Souto,
Inés

3.2.3

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

100,00 € 100,00 €
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132
Souto 
Vázquez, 
Alberto

78788550A
Souto 
Vázquez, 
Alberto

3.2.1 o/a empregado/a municipal 25,00 € 25,00 €

132
Souto 
Vázquez, 
Alberto

78788550A
Miguez Rey, 
Vanesa

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

150,00 € 150,00 €

132
Souto 
Vázquez, 
Alberto

78788550A
Souto 
Vázquez, 
Alberto

3.2.2 o/a empregado/a municipal 150,00 € 150,00 €

132
Souto 
Vázquez, 
Alberto

78788550A
Souto Míguez, 
Amaia

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

132
Souto 
Vázquez, 
Alberto

78788550A
Souto Míguez, 
Xavi

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

133
Suárez 
Silveira, 
Isabel

78792006D
Nimo Suárez, 
Julia

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

134
Tato Pintos, 
M.ª Dolores

33260900W
Tato Pintos, 
M.ª Dolores

3.2.1 o/a empregado/a municipal 81,00 € 360,00 €

134
Tato Pintos, 
M.ª Dolores

33260900W
Castro Dans, 
José Manuel

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

180,00 € 0,00 €

134 Tato Pintos, 33260900W Castro Tato, 3.2.1 Fillo/a maior de idade do/a 134,00 € 0,00 €
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M.ª Dolores María
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

134
Tato Pintos, 
M.ª Dolores

33260900W
Castro Tato, 
María

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

167,00 € 167,00 €

134
Tato Pintos, 
M.ª Dolores

33260900W
Castro Tato, 
María

6.3

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

61,65 € 61,65 €

135
Tato Rial, 
Jesús

33298567H
Tato Cendón, 
Adrián

1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

1.500,00 € 1.500,00 €

135
Tato Rial, 
Jesús

33298567H
Tato Rial, 
Jesús

3.2.1 o/a empregado/a municipal 50,00 € 50,00 €

135
Tato Rial, 
Jesús

33298567H
Cendón Seijo, 
Yolanda

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

75,00 € 75,00 €

135
Tato Rial, 
Jesús

33298567H
Tato Rial, 
Jesús

3.2.2 o/a empregado/a municipal 79,90 € 79,90 €

135
Tato Rial, 
Jesús

33298567H
Cendón Seijo, 
Yolanda

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

40,00 € 40,00 €

135 Tato Rial, 
Jesús

33298567H Tato Cendón, 
Anxo

6.1 Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 

84,23 € 84,23 €
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municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

136
Tuñas 
Negreira, 
José Manuel

33254107V
Tuñas 
Negreira, José 
Manuel

3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €

136
Tuñas 
Negreira, 
José Manuel

33254107V
Gesto Turnes, 
M.ª Dolores

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

105,00 € 105,00 €

137
Valiña Rial, 
Lidia

76367322P
Vidal Valiña, 
Pablo

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

328,50 € 328,50 €

137
Valiña Rial, 
Lidia

76367322P
Vidal Valiña, 
Eva

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

138
Varela Casal,
Milagros

33276834C
Varela Casal, 
Milagros

3.2.1 o/a empregado/a municipal 75,00 € 75,00 €

139
Vázquez 
Bermúdez, 
M.ª José

78782702C
Vázquez 
Bermúdez, M.ª 
José

3.2.1 o/a empregado/a municipal 105,00 € 105,00 €

139
Vázquez 
Bermúdez, 
M.ª José

78782702C
Vázquez 
Bermúdez, M.ª 
José

3.2.2 o/a empregado/a municipal 60,00 € 60,00 €

139 Vázquez 
Bermúdez, 
M.ª José

78782702C Louro 
Vázquez, 
Laura

3.2.2 Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 

50,00 € 50,00 €
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convive no domicilio familiar

139
Vázquez 
Bermúdez, 
M.ª José

78782702C
Vázquez 
Bermúdez, M.ª 
José

6.2 o/a empregado/a municipal 47,34 € 47,34 €

139
Vázquez 
Bermúdez, 
M.ª José

78782702C
Louro 
Vázquez, 
Laura

6.3

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

379,05 € 379,05 €

139
Vázquez 
Bermúdez, 
M.ª José

78782702C
Vázquez 
Bermúdez, M.ª 
José

6.4 o/a empregado/a municipal 673,87 € 673,87 €

140
Vázquez 
Otero, 
Dolores

33270880T
Vázquez Otero,
Dolores

3.2.2 o/a empregado/a municipal 129,50 € 129,50 €

141
Veiras 
Gende, 
Miguel

44826369J
Veiras Gende, 
Miguel

3.2.1 o/a empregado/a municipal 30,00 € 30,00 €

141
Veiras 
Gende, 
Miguel

44826369J
González 
Puga, 
Concepción

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

22,50 € 22,50 €

141
Veiras 
Gende, 
Miguel

44826369J
Veiras 
González, Sara

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €
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141
Veiras 
Gende, 
Miguel

44826369J
González 
Puga, 
Concepción

3.2.2
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

132,50 € 132,50 €

141
Veiras 
Gende, 
Miguel

44826369J
Veiras 
González, 
Paula

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

141
Veiras 
Gende, 
Miguel

44826369J
Veiras 
González, Sara

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

141
Veiras 
Gende, 
Miguel

44826369J
Veiras 
González, 
Paula

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

142
Viaño Moure,
Alberto

44814277L
Viaño Moure, 
Alberto

3.2.1 o/a empregado/a municipal 179,25 € 179,25 €

143
Viaño Nieto, 
María 
Dolores

33298452H
Viaño Nieto, 
María Dolores

3.2.1 o/a empregado/a municipal 80,00 € 80,00 €

143
Viaño Nieto, 
María 
Dolores

33298452H
Rendo Viaño, 
Mara

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

144
Vieites Brea, 
Emilia

33233017H
Vieites Brea, 
Emilia

3.2.1 o/a empregado/a municipal 55,00 € 55,00 €

144 Vieites Brea, 33233017H Vieites Brea, 3.2.2 o/a empregado/a municipal 180,00 € 180,00 €
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Emilia Emilia

145
Vilas 
Cantelar, 
Concepción

34898478A
Vilas Cantelar, 
Concepción

3.2.1 o/a empregado/a municipal 50,00 € 50,00 €

145
Vilas 
Cantelar, 
Concepción

34898478A
Gómez Vilas, 
Carla

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

180,00 € 180,00 €

145
Vilas 
Cantelar, 
Concepción

34898478A
Vilas Cantelar, 
Concepción

3.2.2 o/a empregado/a municipal 40,00 € 40,00 €

145
Vilas 
Cantelar, 
Concepción

34898478A
Gómez Vilas, 
Carla

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

145
Vilas 
Cantelar, 
Concepción

34898478A
Gómez Vilas, 
Lia

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

146
Villar 
Martínez, 
Milagros

44818251Z
Blanco Villar, 
Doa

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

135,00 € 135,00 €

146
Villar 
Martínez, 
Milagros

44818251Z
Villar Martínez, 
Milagros

3.2.2 o/a empregado/a municipal 47,00 € 47,00 €

146 Villar 
Martínez, 

44818251Z Blanco Villar, 
Doa

6.1 Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 

84,23 € 84,23 €
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Milagros
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

146
Villar 
Martínez, 
Milagros

44818251Z
Blanco Villar, 
Paio

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

147
Villaverde 
Cutrín, Pilar

44821602F
Cao Villaverde,
Mauro

4

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

410,62 € 410,62 €

147
Villaverde 
Cutrín, Pilar

44821602F
Villaverde 
Cutrín, Pilar

3.2.1 o/a empregado/a municipal 25,00 € 25,00 €

147
Villaverde 
Cutrín, Pilar

44821602F
Cao Lema, 
Manuel

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

139,50 € 139,50 €

147
Villaverde 
Cutrín, Pilar

44821602F
Cao Villaverde,
Martina

6.1

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

84,23 € 84,23 €

149
Viqueira 
Pombo, M.ª 
Teresa

33280323J
Olveira Graña, 
José Ángel

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a empregado/
a munincipal

65,00 € 65,00 €

149
Viqueira 
Pombo, M.ª 
Teresa

33280323J
Viqueira 
Pombo, M.ª 
Teresa

3.2.2 o/a empregado/a municipal 132,00 € 132,00 €

149 Viqueira 
Pombo, M.ª 
Teresa

33280323J Olveira 
Viqueira, 
Raquel

6.1 Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 

84,23 € 84,23 €
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ou parella, que convive no domicilio 
familiar

149
Viqueira 
Pombo, M.ª 
Teresa

33280323J
Olveira 
Viqueira, Óscar

6.2

Fillo/a menor de idade ou non 
emancipado do/a empregado/a 
municipal ou do/a seu/súa cónxuxe 
ou parella, que convive no domicilio 
familiar

126,35 € 126,35 €

150
Zapata 
Calderón, M.ª
Teresa

33234375L
Zapata 
Calderón, M.ª 
Teresa

3.2.2 o/a empregado/a municipal 77,50 € 77,50 €

ANEXO II

Exped Solicitante Beneficiario
Sección

(1) 

Relación Co
Empregado/A

Municipal
Denégase Motivo Denegación

10
Aniceto 
Vázquez, 
Diego

Aniceto 
Vázquez, 
Diego

5(5)
o/a empregado/a 
municipal

Esta sería a quinta anualidade que se
solicita por este concepto, cando o máximo

son catro anualidades

10
Aniceto 
Vázquez, 
Diego

Aniceto 
Martínez, Uxía

6.1

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Non entregar a documentación requirida

12
Añón 
Remuiñán, 
Soraya

Messina Añón,
Miguel

6.2

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

non presentar a documentación requirida

13
Ares Gómez, 
Susana

Ares Gómez, 
Susana

Solicitude presentada fora de prazo

17
Arufe 
Vázquez, M.ª 
Victoria

Arufe 
Vázquez, M.ª 
Victoria

5(5)
o/a empregado/a 
municipal

A subvención consiste nunha cantidade
todal de 2000euros, a percibir nas

anualidades necesasrias, cun tope anual
de 500€. A empregada xa recibiu por este

concepto os 2000€ repartidos en catro
anualidades de 500€

19 Becerra 
Gómez, 
Mónica

Sebe Becerra, 
Sara

6.3 Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe

Xustificante de pago de data posterior ao
período que se subvenciona, entraría para

a seguinte convocatoria do FAS
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ou parella, que convive 
no domicilio familiar

22
Blanco 
Gómez, Ana 
Isabel

Blanco 
Gómez, Ana 
Isabel

3.1
o/a empregado/a 
municipal

Factura núm. 63
emitida o

30/10/2018 por
Rita Piñeiro
Vázquez por

importe de 1750€

No informe médico que se achega non se
indica que o tratamento non estea cuberto

pola sanidade pública

30
Calabria 
García, Noelia

Calabria 
García, Noelia

6.4
o/a empregado/a 
municipal

Factura núm. 
16524 emitida 
pola UNED con 
data de emisión 
25/08/2018 e 
importe de 261,73

Na data de emisión desta factura Noelia 
Calabria non era empregada do Concello.

31
Calvo Ares 
Bibiana

Calvo Ares 
Bibiana

6.4
o/a empregado/a 
municipal

Cursos A lectura
nas primeiras

idades e Como
atender ao
usuario nas

bibliotecas da
universidade

privada UEMC

Esta mesma oferta educativa é impartida
por adminIstracións públicas tales como a

EGAP e a Diputación.

35
Campos 
Crespo, Sofía

Campos 
Crespo, Sofía

3.1
o/a empregado/a 
municipal

Factura núm.
18107389 emitida
por “La Rosaleda”
con data  11-10-
2018 de importe

90€

Non achegar a documentación requirida

38
Carreja 
Iglesias, Juan 
Carlos

Castreje Insúa,
Eduarda

3.2
o/a cónxuxe/parella do/a 
empregado/a munincipal

Non entregar a documentación requirida

38
Carreja 
Iglesias, Juan 
Carlos

Carreja 
Castreje, 
Laura

3.2

Fillo/a maior de idade  
do/a empregado/a 
municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou 
parella, que convive no 
domicilio familiar e non 
percibe ingresos

Non entregar a documentación requirida

38
Carreja 
Iglesias, Juan 
Carlos

Carreja 
Castreje, 
Laura

6.3

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Non entregar a documentación requirida
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39
Castro 
Castelao, 
Isabel

Castelao 
Estévez, Isabel
Jesusa

1

Ascendente que reside 
no domicilio familiar e 
sen ingresos superiores 
ao salario mínimo 
interprofesional e que 
depende 
economicamente do/a 
empregado/a

Non entregar a documentación requirida

39
Castro 
Castelao, 
Isabel

Porto Castro, 
Paloma

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/
a empregado/a municipal
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Non entregar a documentación requirida

40
Castro dos 
Santos, 
Enrique

Castro 
Dacosta, 
Enrique

6.1

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Factura núm.
6/02014 emitida
por Material de
Oficina Senra,
SLL de data de

emisión
13/11/2018 e

importe de 50,02€

A data de emisión da factura é dunha data
posterior ao período que se subvenciona

46
Couñago 
Castro, Jorge

Couñago 
Castro, Jorge

5(5)
o/a empregado/a 
municipal

A subvención consiste nunha cantidade
todal de 2000euros, a percibir nas

anualidades necesasrias, cun tope anual
de 500€. A empregada xa recibiu por este

concepto os 2000€ repartidos en catro
anualidades de 500€

51
Fernández 
Canosa, Flor 
Divina

Mallón 
Paredes, 
Francisco

3.2.1
o/a empregado/a 
municipal

51
Fernández 
Canosa, Flor 
Divina

Fernández 
Canosa, Flor 
Divina

6.4
o/a empregado/a 
municipal

Cursos A lectura
nas primeiras

idades e Como
atender ao
usuario nas

bibliotecas da
universidade

privada UEMC

Esta mesma oferta educativa é impartida
por adminstracións públicas tales como a

EGAP e a Diputación.

54
Fojo López, 
Gloria M.ª

Míguez Fojo, 
Lidia

6.3

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

No momento de efectuar o pago
(27/08/2018) a solicitante non era

traballadora do Concello. Conforme ao
artigo 4A.1) do Regulamento do FAS non
cumpre os requisitos para ser beneficiaria

da axuda

56
Freiría 
Iglesias, Alba 
Inés

López Freiría, 
Silvia

6.1

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Factura núm.
ME18/071 de

Librería Os Tilos
de data de

emisión
15/11/2018 e

importe de 53,65€

Data de emisión da factura de período
posterior ao período que se subvenciona.

56 Freiría 
Iglesias, Alba 
Inés

López Freiría, 
Martina

6.1 Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 

Factura núm. 68/
G de A vagoneta
educativa de data

Data de emisión da factura de período
posterior ao período que se subvenciona
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ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

de emisión
15/11/2018 e

importe de 23,99

68
González 
Carracedo, 
Rosa M.ª

Rodríguez 
Chao, 
Francisco 
Javier

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a 
empregado/a munincipal

Factura núm.
218/2017/00

emitida por clínica
implante oral de
data de emisión

27/06/2017 e
importe de 80€

Data de emisión da factura de data anterior
ao período que se subvenciona

77
Laíño 
Vázquez, 
Ramón

Laíño 
Vázquez, 
Ramón

3.2.1
o/a empregado/a 
municipal

Non entregar a documentación requirida

77
Laíño 
Vázquez, 
Ramón

Laíño Pérez, 
Sara

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/
a empregado/a municipal
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Non entregar a documentación requirida

77
Laíño 
Vázquez, 
Ramón

Laíño Pérez, 
Sara

6.3

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Non entregar a documentación requirida

79
Lareo Calviño,
Cristina

Vieiro Lareo, 
Iván

3.1

Fillo/a menor de idade  
do/a empregado/a 
municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou 
parella, que convive no 
domicilio familiar

Facturas 1/2018 
emitida o 
03/01/2018 por 
Farmacia María 
del Carmen 
García Pose, por 
importe de 
110,10€ 

Segundo o artigo 21 do Regulamento do
Fondo de Acción Social só poderán ser
beneficiarios desta axuda o persoal en

activo do Concello. Quedan excluídos  os
membros da unidade familiar.

80
Lens Freire, 
Regina

Sóñora Lens, 
Fátima

3.2.1

Fillo/a maior de idade  
do/a empregado/a 
municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou 
parella, que convive no 
domicilio familiar

Non entregar a documentación requirida

80 Lens Freire, 
Regina

Sóñora Lens, 
Fátima

3.2.2 Fillo/a maior de idade  
do/a empregado/a 
municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou 

Non entregar a documentación requirida
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parella, que convive no 
domicilio familiar

97
Pardal Pazos, 
Josefina

Pardo Pardal, 
Alberto

6.1

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Non presenta documentacion (factura de
gastos)

105
Quintáns 
Pacheco, 
Manuel

Lago 
Calderón, 
Violeta

3.2
o/a cónxuxe/parella do/a 
empregado/a munincipal

Non entregar a documentación requirida

106
Quintáns Ríos,
M.ª Isabel

Quintáns Ríos,
M.ª Isabel

3.2.2
o/a empregado/a 
municipal

Factura núm.
D/681 expedida
por Dr. Fandiño

SL e data de
emisión

12/11/2018

A data de emisión da factura é dunha data
posterior ao período que se subvenciona

107
Quinteiro 
Consuegra, 
Amaury

Quinteiro 
Consuegra, 
Amaury

5
o/a empregado/a 
municipal

A documentación pola que solicita a axuda
é de período anterior ao subvencionado

107
Quinteiro 
Consuegra, 
Amaury

Quinteiro 
Suárez, Aaron

6.1

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Factura núm.
144/2018 emitida

polo CPR
plurilingüe “La
Gran Obra de

Atocha” de data
de emisión
21/11/2018

A data de emisión da factura é dunha data
posterior ao período que se subvenciona

109
Reboreda 
Cigarrán, 
Patricia

3.2

Fillo/a maior de idade  
do/a empregado/a 
municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou 
parella, que convive no 
domicilio familiar

Non entregar a documentación requirida

113
Rey 
Rodríguez, 
Mónica

Rey 
Rodríguez, 
Mónica

3.2.1
o/a empregado/a 
municipal

Factura núm. 2-
25.2018 e 2-

164.2018 emitidas
por Dr. Luis Pías
Villamor de datas

08/01/2018 e
01/03/2018 por

importe de 48€ e
55€ cada unha 

Na data de emisión das facturas Mónica
Rey non era empregada do Concello de

Ames
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113
Rey 
Rodríguez, 
Mónica

Rey 
Rodríguez, 
Mónica

6.2
o/a empregado/a 
municipal

Matrícula da EOI
expedida e

acreditado o pago
con data 13-09-

2017

A data de emisión do pago da matrícula é
anterior ao período que se subvenciona

114
Rey Teixeira, 
M.ª del 
Carmen

Rey Teixeira, 
M.ª del 
Carmen

3.2.1
o/a empregado/a 
municipal

Non entregar a documentación requirida

114
Rey Teixeira, 
M.ª del 
Carmen

Loureiro Rey, 
Martina 
Concepción

3.2.2

Fillo/a maior de idade  
do/a empregado/a 
municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou 
parella, que convive no 
domicilio familiar

Facturas núm. 
10.3/2017002290,
10.3/2017001728 
e 
10.3/2017001012 
de data de 
emisión, 
respectivamente, 
23-10-2017, 31-
07-2017 e 16-05-
2017 por importe 
total de 183,80€
Factura núm. 
10.3/2017000876 
de data de 
emisión 25-04-
2017 e importe 
115€

Data de emisión das facturas anterior ao
período que se subvenciona

119
Rodríguez 
Vázquez, 
Patricia

Cornado 
Rodríguez, 
Lucía

6.3

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

122
Santiago 
Campaña, 
Belén

Santiago 
Campaña, 
Belén

3.1
o/a empregado/a 
municipal

Factura núm.
126/18 emitida

por Antonio
Caamaño

Monteagudo en
data 14/11/2018

por prestación de
servizos de

osteopatía por
importe de 188€

No informe médico que se achega non se
indica que o tratamento sexa necesario, só

se fai referencia a que é recomendable

131
Souto Fraga, 
Fernando

Souto Fraga, 
Fernando

3.1
o/a empregado/a 
municipal

Non entregar a documentación requirida

131
Souto Fraga, 
Fernando

Souto Fraga, 
Fernando

3.2.3
o/a empregado/a 
municipal

Non entregar a documentación requirida
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137
Valiña Rial, 
Lidia

Vidal Valiña, 
Pablo

3.2.1

Fillo/a menor de idade  
do/a empregado/a 
municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou 
parella, que convive no 
domicilio familiar

Factura núm. S-
3058.2018

emitida por Elena
Castedo SLU de
data 21/11/2018

Data de emisión da factura posterior ao
período que se subvenciona

137
Valiña Rial, 
Lidia

Vidal Valiña, 
Eva

6.1

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Factura núm.
1507 emitida por

Colexio Lasalle de
data 14-11-2018

Data de emisión da factura posterior ao
período que se subvenciona

137
Valiña Rial, 
Lidia

Vidal Valiña, 
Pablo

6.1

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Factura núm.
1508 emitida por

Colexio Lasalle de
data 14-11-2018

Data de emisión da factura posterior ao
período que se subvenciona

142
Viaño Moure, 
Alberto

Viaño Moure, 
Alberto

6.4
o/a empregado/a 
municipal

Non entregar a documentación requirida

146
Villar Martínez,
Milagros

Villar Martínez,
Milagros

5 (5)
o/a empregado/a 
municipal

A subvención consiste nunha cantidade
todal de 2000euros, a percibir nas

anualidades necesasrias, cun tope anual
de 500€. A empregada xa recibiu por este

concepto os 2000€ repartidos en catro
anualidades de 500€

148
Villaverde 
Pena, Alberto

Villaverde 
Martínez, Ruth

3.2.2

Fillo/a menor de idade  
do/a empregado/a 
municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe ou 
parella, que convive no 
domicilio familiar

Factura núm.
S2018001404

emitida por Optica
Hermo de data

13/09/2018

Na data de emisión da factura Alberto
Villaverde Pena non era empregado do

Concello de Ames

148
Villaverde 
Pena, Alberto

Villaverde 
Martínez, Ruth

6.1

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Factura simpl.
1/4330 emitida po

Mainomen de
data 07/09/2018

Na data de emisión da factura Alberto
Villaverde Pena non era empregado do

Concello de Ames

148
Villaverde 
Pena, Alberto

Villaverde 
Martínez, Uxía

6.1

Fillo/a menor de idade ou
non emancipado do/a 
empregado/a municipal 
ou do/a seu/súa cónxuxe
ou parella, que convive 
no domicilio familiar

Factura núm.
181102700647

emitida por
Alcampo de data

28/11/2018

Data de emisión da factura de data
posterior ao período que se subvenciona
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ANEXO III

Expd Solicitante Beneficiario

Seccion
Pola Que
Solicita

(1)

Relación Co
Empregado/A

Municipal
Reclama Observacións

Proposta
Resolución

0,00 €

29
Campos 
Crespo, Sofía

González 
Martínez, 
Francisco

3.2.1

o/a 
cónxuxe/parella 
do/a empregado/a
munincipal

Achegou unha
factura de 1500€
e denegouselle
por ter data de

emisión posterior
ao período que

se
subvencionaba

Factura de data de emisión
30/11/2018, pero no

concepto especifícase que
os servizos foron

realizados o16/03/2017.
Segundo os criteriros do

FAS pódense aceptar
facturas sempre que se

especifique que os servizos
foron prestados dentro do

período

Acéptase 180,00 €

132
Valiña Rial, 
Lidia

Vidal Valiña, 
Pablo

4

Fillo/a menor de 
idade  do/a 
empregado/a 
municpal ou do/a 
seu/súa cónxuxe 
ou parella, que 
convive no 
domicilio familiar

Concédeuselle 
para o seu fillo 
Pablo unha 
axuda de 
estudos da 
sección 6.1 por 
importe de 100€ 
cando a 
solicitude era 
para a sección 4 
e non a sección 
6. 

Efectivametne a resolución 
pola sección 6 esta mal 
feita debendo realizarse 
pola sección 4.
Presenta 7 meses de 
gardería, cada un por 
importe superior a 
50€/mes, polo que lle 
correspondería 350€.
Non obstante a sección 4, 
o ano pasado, tivo unha 
minoración do 18,10% por 
exceder a contía destinada 
á partida do FAS, polo que 
lle houberan correspondido
286,65€. Como pola 
sección 6.1 lle foron 
concedidos erróneamente 
100€, o concello ten que 
aboar 186,65€

Acéptase 186,65 €

ANEXO IV

Exped Solicitante
NIF

solicitante
Beneficiario

Sección
(1) Relación co/a empregado/a 0,00 € 0,00 € Observacións

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, Afife
Sofía

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

12,50 € 12,50 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, 
Carla

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

180,00 € 180,00 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante
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43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, Afife
Sofía

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

64,50 € 64,50 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, 
Carla

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

59,50 € 59,50 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

5(4) o/a empregado/a municipal 500,00 € 500,00 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, 
Carla

6.1

Fillo/a menor de idade ou non
emancipado do/a empregado/
a municipal ou do/a seu/súa 
cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

62,72 € 62,72 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, Afife
Sofía

6.2

Fillo/a menor de idade ou non
emancipado do/a empregado/
a municipal ou do/a seu/súa 
cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

79,08 € 79,08 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome do

solicitante

63

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

44811227M

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

3.2.1 o/a empregado/a municipal 157,50 € 157,50 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome do

solicitante

63

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

44811227M

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

3.2.2 o/a empregado/a municipal 45,00 € 45,00 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome do

solicitante
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63

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

44811227M

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

5(4) o/a empregado/a municipal 500,00 € 500,00 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome do

solicitante

121
Sánchez 
Míguez, Eva 
María

52307862C
Costa 
Sánchez, 
Adrián

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

95,00 € 95,00 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

121
Sánchez 
Míguez, Eva 
María

52307862C
Costa 
Sánchez, 
Adrián

6.1

Fillo/a menor de idade ou non
emancipado do/a empregado/
a municipal ou do/a seu/súa 
cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

80,69 € 80,69 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

121
Sánchez 
Míguez, Eva 
María

52307862C
Costa 
Sánchez, 
Verónica

6.1

Fillo/a menor de idade ou non
emancipado do/a empregado/
a municipal ou do/a seu/súa 
cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

80,69 € 80,69 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

83
Martínez 
Jiménez, 
Pilar

16572074E
Martínez 
Jiménez, 
Pilar

6.4 o/a empregado/a municipal 543,31 € 543,31 €

Existe unha
débeda ca AEAT

a nome da
solicitante

96
Outeiro 
Suárez, M.ª 
Carmen

76366150D
Rodríguez 
Rodríguez, 
Luis

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a 
empregado/a munincipal

180,00 € 180,00 €

Existe unha
débeda ca AEAT

a nome do
beneficiario

15
Arufe 
Mariño, 
Nicanor J.

33268415L
Arufe Ríos, 
Cristina

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

60,00 € 60,00 €

Existe unha
débeda ca AEAT

a nome da
beneficiaria
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15
Arufe 
Mariño, 
Nicanor J.

33268415L
Arufe Ríos, 
Cristina

6.3

Fillo/a menor de idade ou non
emancipado do/a empregado/
a municipal ou do/a seu/súa 
cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

91,12 € 91,12 €

Existe unha
débeda ca AEAT

a nome da
beneficiaria

ANEXO IV

Exped Solicitante
NIF

solicitante
Beneficiario

Sección
(1) Relación co/a empregado/a 0,00 € 0,00 € Observacións

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, Afife
Sofía

3.2.1

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

12,50 € 12,50 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, 
Carla

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

180,00 € 180,00 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, Afife
Sofía

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

64,50 € 64,50 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, 
Carla

3.2.2

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

59,50 € 59,50 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

5(4) o/a empregado/a municipal 500,00 € 500,00 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

67/82



                                                                 

                                                             

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, 
Carla

6.1

Fillo/a menor de idade ou non
emancipado do/a empregado/
a municipal ou do/a seu/súa 
cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

62,72 € 62,72 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

43
Cornejo 
Ardións, 
Sofía M.ª

45909193C
Guzmán 
Cornejo, Afife
Sofía

6.2

Fillo/a menor de idade ou non
emancipado do/a empregado/
a municipal ou do/a seu/súa 
cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

79,08 € 79,08 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome do

solicitante

63

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

44811227M

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

3.2.1 o/a empregado/a municipal 157,50 € 157,50 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome do

solicitante

63

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

44811227M

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

3.2.2 o/a empregado/a municipal 45,00 € 45,00 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome do

solicitante

63

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

44811227M

García 
Pampín, 
Carlos 
Alejandro

5(4) o/a empregado/a municipal 500,00 € 500,00 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome do

solicitante

121
Sánchez 
Míguez, Eva 
María

52307862C
Costa 
Sánchez, 
Adrián

3.2.1

Fillo/a menor de idade do/a 
empregado/a municpal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

95,00 € 95,00 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

121
Sánchez 
Míguez, Eva 
María

52307862C
Costa 
Sánchez, 
Adrián

6.1

Fillo/a menor de idade ou non
emancipado do/a empregado/
a municipal ou do/a seu/súa 
cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

80,69 € 80,69 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante
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121
Sánchez 
Míguez, Eva 
María

52307862C
Costa 
Sánchez, 
Verónica

6.1

Fillo/a menor de idade ou non
emancipado do/a empregado/
a municipal ou do/a seu/súa 
cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

80,69 € 80,69 €

Existe unha
débeda co

Concello de
Ames a nome da

solicitante

83
Martínez 
Jiménez, 
Pilar

16572074E
Martínez 
Jiménez, 
Pilar

6.4 o/a empregado/a municipal 543,31 € 543,31 €

Existe unha
débeda ca AEAT

a nome da
solicitante

96
Outeiro 
Suárez, M.ª 
Carmen

76366150D
Rodríguez 
Rodríguez, 
Luis

3.2.1
o/a cónxuxe/parella do/a 
empregado/a munincipal

180,00 € 180,00 €

Existe unha
débeda ca AEAT

a nome do
beneficiario

15
Arufe 
Mariño, 
Nicanor J.

33268415L
Arufe Ríos, 
Cristina

3.2.2

Fillo/a maior de idade do/a 
empregado/a municipal ou do/
a seu/súa cónxuxe ou parella,
que convive no domicilio 
familiar

60,00 € 60,00 €

Existe unha
débeda ca AEAT

a nome da
beneficiaria

15
Arufe 
Mariño, 
Nicanor J.

33268415L
Arufe Ríos, 
Cristina

6.3

Fillo/a menor de idade ou non
emancipado do/a empregado/
a municipal ou do/a seu/súa 
cónxuxe ou parella, que 
convive no domicilio familiar

91,12 € 91,12 €

Existe unha
débeda ca AEAT

a nome da
beneficiaria

(1)

Sección 1. Axudas para gastos derivados da condición de discapacidade física, psíquica ou sensorial e persoas en situación de dependencia

Sección 2. Axudas en caso de falecemento 
Sección 3.1Axudas para tratamentos médicos especiais
Sección 3.2.1 Axudas para próteses dentais
Sección 3.2.2 Axudas para próteses de visión
Sección 3.2.3 Axudas para outras próteses, órteses e similares
Sección 4 Axudas para gastos de escolas infantís
Sección 5 Axudas para adquisición de vivenda habitual
Sección 6.1 Axudas para estudos oficiais: educación infantil, educación primaria, ESO
Sección 6.2 Axudas para estudos oficiais: FP, Bacharelato ou EOI 
Sección 6.3 Universidade para fillos ou cónxuxes/convivintes dos empregados municipais

Sección 6.4 Universidade para os/as empregados/as municipais

PUNTO TERCEIRO.- MODIFICACIÓN DE PRAZO DE EXECUCIÓN PARCIAL DAS OBRAS
DE CAMIÑO DE FIRMISTÁNS Á ESTRADA DE TARRIO E CAMIÑO A ÍNSUA INCLUÍDAS NO
PLAN DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2020.

Expediente: 2019/C003/000004

A Xunta de Goberno Local na súa sesión do día 4 de xullo de 2019 aprobou o expediente de
licitación para a contratación mediante procedemento aberto simplificado cun único criterio de
valoración  (factor  prezo)  mediante  lotes  das  obras  incluídas  no  proxecto  de CAMIÑO  DE
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FIRMISTÁNS A ESTRADA DE TARRÍO E CAMIÑO A INSUA (PRAIA FLUVIAL DE TAPIA),
obras incluídas e financiadas parcialmente a través do Plan de Mellora de Camiños Municipais
2019-2020 da Axencia Galega de desenvolvemento rural (AGADER). 

A subvención concedida por AGADER ascende a contía total de 43.182.- euros divididos en
dúas anualidades (2019 e 2020), de 21.591.- euros cada unha de elas. 

O  prazo  establecido  pola  convocatoria  das  axudas  para  xustificación  da  anualidade
correspondente ao 2019 era inicialmente e, no momento de aprobarse o expediente de licitación
das obras, o  16 de setembro de 2019,  o cal  implicaba que a esa data a  metade da obra
(anualidade  2019)  debería  estar  executada,  pagada  ao  contratista  e  presentada  a
correspondente documentación xustificativa ante o AGADER. 

Por  este motivo,  e co  fin  de poder  xustificar  a  axuda no prazo inicialmente estipulado nos
pregos  que  rexían  a  licitación  estableceuse  textualmente  o  seguinte  respecto  ao prazo  de
execución TOTAL: FIXADO NO PROXECTO: (6 meses). Prazo de execución parcial: Antes do 10 de setembro de
2019 deberá terse executado alomenos a metade do importe total da adxudicación, ao fin de poder xustificar en
prazo  a  axuda  concedida  para  a  primeira  anualidade  pola  Axencia  Galega  de  Desenvolvemento  Rural  para
realización desta actuación.

Unha vez que xa se iniciará o prazo de presentación de proposicións da licitación, no Diario
Oficial de Galicia nº 132, do 12 de xullo de 2019, publicase Resolución do director xeral de
AGADER “...debido as posibles demoras na tramitación dos procedementos contractuais como consecuencia da
renovación dos órganos de goberno municipais despois da celebración das pasadas eleccións municipais.....” acorda
modificar o prazo de xustificación das inversións correspondentes a anualidade 2019 establecendo como novo prazo
para executar e xustificar as inversións o 30 de decembro de 2019, substituíndo o inicialmente establecido (16
setembro).

Considerando  o  anteriormente  exposto  e  a  vista  dos  novos  prazos  establecidos  para
xustificación da axuda concedida polo  AGADER,  e  vista  a proposta do xefe  do servizo  de
contratación,  a Xunta de Goberno Local,  previa delegación do alcalde ( decreto 1776/2019)
adopta os seguintes acordos por unanimidade dos seus membros presentes:

Primeiro.- Modificar o prazo de execución parcial inicialmente establecido (10 de setembro de
2019) ampliándoo ata o 16 de decembro de 2019, co fin de que dende esa data ata o 30 de
decembro de 2019 (data final para presentación da xustificación), se poida realizar á aprobación
das certificacións de obra, efectuar os pagos ao contratista, aprobación da conta xustificativa e
demais trámites necesarios para a correcta xustificación da anualidade 2019 correspondente a
axuda concedida polo AGADER.

Segundo.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DO  REFUNDIDO DA MODIFICACIÓN DO
PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO APE B7-06, “REGO DOS PASOS SUR IV” .

Expediente:  2016/213/000002

A Xunta de Goberno Local do 15 de setembro de 2011 aprobou definitivamente o proxecto de
urbanización do Polígono B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”.

Con data de 14 de setembro do 2016 a Xunta de Compensación do APE B7-06 “Rego dos
Pasos Sur IV”, solicita a tramitación do documento técnico “Modificación Puntual do proxecto de
urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”, redactado polo arquitecto superior Carlos
Landeira Caamaño.

A Xunta de Goberno Local de 15 de setembro de 2016, aproba inicialmente a Modificación
Puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”, someténdoo a
trámite de información pública  (BOP nº 185 do 28 de setembro de 2016), Correo Gallego, 26-9-
2016) e notificación persoal aos interesados.
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No trámite de exposición pública preséntase unha única alegación en data de 3 de novembro de
2016,  por  parte  dos  xuntacompensantes  Gsd  Inversiones  Rego  Dos  Pasos  SL,  Reconser
Galicia  Sl,  Norgal  SL,  Marcial  García SL e  Isabel  Iglesias Santos  ,  que representan unha
porcentaxe conxunta de participación do 24,06%, que ademais interpoñen recurso de reposición
fronte ao acordo da Xunta de Goberno Local do 15 de setembro de 2016, polo que se acordara
a aprobación inicial da Modificación Puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego
dos Pasos Sur IV”.

O 31 de xaneiro de 2017, a Xunta de Compensación APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”
presenta  documento  para  aprobación  definitiva  da  Modificación  Puntual  do  proxecto  de
urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”.

O concello remite o documento Modificación puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06
“Rego dos Pasos Sur IV” de data xaneiro de 2.017 a  Augas de Galicia, solicitando informe
respecto da incorporación á carón do cauce da puntual contención de terras “coieira–escollera”
no documento presentado.

Mediante  Decreto  de  Alcaldía  947/2017  do  19  de  abril  de  2017,  previo  informe  técnico,
resólvese  acordar  a  suspensión  do  procedemento,  á  espera  do  dito  informe preceptivo  de
Augas de Galicia.

O 08 de xullo de 2019, Augas de Galicia remite ao Concello resolución de autorización das
obras de modificación do proxecto de urbanización do Polígono P.B7.06, de 30 de xuño de
2.019, onde se sinala as obras que se legalizan, as definidas na documentación técnica de
expediente  de Clave DH.W 15.63380.

O  10  de  xullo  de  2019  o  concello  solicita  á  Xunta  de  Compensación  que  aporten  a
documentación técnica referida de (Clave DH.W 15.63380) autorizada por Augas de Galicia,
para  incorporar  ao  expediente  para  a  aprobación  definitiva  do  modificado  do  proxecto  de
urbanización  .Esta  documentación  técnica  entrégase  no  concello  de  Ames  pola  Xunta  de
Compensación o 19 de xullo de 2019 (nº 201999900001656).

Con data de 18 de setembro de 2019, a Xunta de Compensación do Polígono APE B7-06 “Rego
dos Pasos Sur IV”, fai entrega do “Documento refundido da Modificación Puntual do proxecto de
urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”, solicitando a súa aprobación definitiva, e
se proceda á recepción definitiva da urbanización do APE B7-06.

Figura no expediente informe  da arquitecta municipal do seguinte teor:

“ Asunto:  Urbanización do Polígono B7-06 “Rego Dos Pasos Sur IV”

Expediente: 2016/213/000002

Data: 7 de outubro 2019

                       ANTECEDENTES DE TRAMITACIÓN                                                                                                                                                                        

Acordo da XGL 

de data 15.09.2011                                       Aprobación definitiva do Proxecto de urbanización do PB7-06   

Promotora das obras.- Xunta de Compensación do polígono PB7-06

Presidente.- José Mallón Vilas.

Dirección facultativa.- Carlos Landeira Caamaño, arquitecto.

Solicitude de recepción. 3-maio-2016 (aportada 6 de maio documentación fin de obra)

Decreto 1454/2016  

de data 29-7-2016.- Denega a recepción e puntualiza deficiencias.

Modificación puntual do proxecto de urbanización.                                                                                                                             

Acordo da XGL 

de data 15.09.2016 Aprobación inicial da “Modificación puntual do proxecto de 
urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” de data setembro de 2.016 

Exposición pública.- Publicación BOP 28-9-2016
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Correo gallego 26-9-2016

Notificacións aos interesados

Traslado á concesionaria do ciclo integral da auga.

Alegacións.- RE nº004/1323 de 03.11.2016

RE nº004/1474 de 27.12.2016

D. Jose Fontenla Torres, en representación de GSD Inversiones Rego dos Pasos SL, Reconser Galicia SL e Dna. Isabel Iglesias Santos e Residenciales Norgal SL
e otros presentan as alegacións que incorporan sendos informes periciais do arquitecto D. Iago Pena Marichalar. Os aspectos técnicos quedan reflectidos de xeito completo no
segundo informe redactado polo arquitecto en 16 de novembro de 2.016, aportado co recurso, que inclúe os aspectos relacionados no informe da alegación.

Solicitudes de aprobación definitiva.-

O 31.01.2017, Re nº004/83, a Xunta de Compensación do polígono PB7-06 solicita aprobación definitiva do documento técnico de nome Modificación puntual do
proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” de data xaneiro de 2.017 Documento para aprobación definitiva. A tramitación queda nese intre pendente do
informe preceptivo de Augas de Galicia.

 O 18.09.2019, Re nº004/83, a Xunta de Compensación do polígono PB7-06 entrega e solicita  a aprobación definitiva do documento técnico de nome Documento
Refundido da Modificación Puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” asinado polo redactor, o arquitecto Carlos Landeira Caamaño o
16.09.2019. Este documento incorpora a tramitación en Augas de Galicia ata acadar  resolución favorable.

                       INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                     

Para aprobación definitiva da Modificación puntual  do proxecto de urbanización do APE B7-06 Rego dos Pasos Sur IV” compre analizar,  no seu caso,  as
modificacións acaídas entre o documento aprobado inicialmente e o último documento refundido obxecto de informe.

Compre suliñar que o documento de xaneiro de 2.017 reflicte na páxina 6 coma “Mellora sobre o proxecto de urbanización” o que nomea “Coieira no bordo do
paseo fluvial co Río Sarela” aspecto que foi obxecto de posterior remisión á administración sectorial competente para tramitación.

O informe pericial de D. Iago Pena Marichalar divídese en tres partes:

1- Verificación do estado das obras de urbanización en relación ao proxecto aprobado.

2- Análise do documento Modificado en exposición pública. (asunto obxecto de alegación)

3- Análise das certificacións emitidas por Hnos. Mallón á  Xunta de Compensación.

Recolle  o elemento constructivo “escollera de contención de tierras” no punto 1 e corrobora a falla  de
definición no proxecto de urbanización que desenvolve con texto e imaxes a súa descripción, insistindo na deficiente
execución. 

Á vista deste novo elemento COIEIRA–ESCOLLERA para establecer a envergadura da modificación reviso
o  proxecto  de  urbanización  aprobado  para  analizar  as  deficiencias  na  definición  deste  elemento  pero  non hai
referencia algunha en todo o proxecto. Polo tanto, non consiste nunha cuestión de falta de definición na descrición
das características do elemento constructivo (en memoria, planos, prego ou orzamento). 

A execución dun elemento de contención de terras á carón do cauce “coieira–escollera” non estaba previsto
no proxecto aprobado que si tiña informe favorable de Augas de Galicia, xa que prevé obras á carón do cauce fluvial.
Polo tanto, para tramitar unha modificación deste proxecto e dado que recolle un elemento non previsto (emprazado
á carón do cauce do Sar) no documento que obtivo informe favorable, compre acadar novo informe deste organo
sectorial.

O concello  remite o documento Modificación puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos
Pasos Sur IV” de data xaneiro de 2.017 a  Augas de Galicia coa solicitude de informe respecto da incorporación á
carón do cauce da puntual contención de terras “coieira–escollera”.

A tramitación en Augas de Galicia acada finalmente autorización e supón a incorporación da documentación
engadida ao expediente de modificación do proxecto de urbanización.

O 08.07.2019, Re nº 000/1811, Augas de Galicia remite ao Concello resolución de autorización das obras de
modificación do proxecto de urbanización do Polígono P.B7.06, de 30 de xuño de 2.019 e sinala as obras que se
legalizan, as definidas na documentación técnica de expediente  de Clave DH.W 15.63380

O 10.07.2019 o concello solicita á Junta de Compensación que aporten a documentación técnica referida de (Clave
DH.W 15.63380) autorizada por Augas de Galicia, para incorporar ao expediente para a aprobación definitiva do
modificado do proxecto de urbanización.
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En data 19.07.2019, Re nº999/1656, D. Juan Jose Mallón Sande, en representación da Xunta de Compensación do
polígono PB7-06 incorpora documentación técnica referida ás obras das escolleras á carón do cauce e entrega baixo
o nome de Documento para aprobación definitiva de modificación do proxecto de urbanización do Polígono P.B7.06 a
redactada  o  17  de  xullo  de  2.017  polo  arquitecto  Carlos  Landeira  Caamaño,  que  completar  o  documento  de
Modificación puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” de data xaneiro de 2.017
xunto co  traballo redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos Fernando Mateos Fuentes, de Novotec en
Maio de 2.019 de correspondencia coas obras definidas na documentación técnica que consta no expediente de
Clave DH.W 15.63380 que legaliza Augas de Galicia. Os documentos aportados non levan sinatura dixital nin física
dos técnicos.

 O 18.09.2019, Re nº004/83, D. Juan Jose Mallón Sande, en representación da Xunta de Compensación do polígono
PB7-06  entrega  e  solicita   a  aprobación  definitiva  do  documento  técnico  de  nome  Documento  Refundido  da
Modificación Puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” de setembro de 2.019 coa
sinatura dixital do redactor de data 16.09.2019 o arquitecto Carlos Landeira Caamaño, obxecto deste informe.

Asemade,  este último documento refundido de setembro de 2.019 recolle  outras alteracións de orde menor  da
verdadeira execución das obras, non sustanciais, con respecto do documento técnico aprobado, que engade ás dúas
modificacións de relevancia que motivaron a tramitación do modificado; isto é; a “coieira–escollera” e as canles de
saneamento e pluviais.

Proposta de resolución de alegacións.

En relación ao informe pericial de D. Iago Pena Marichalar, e dado que recolle tres partes:

1- Verificación do estado das obras de urbanización en relación ao proxecto aprobado.

Verificar o estado das obras de urbanización será obxecto de consideración moi detallada para a recepción da obra
urbanizadora e non se considera alegación ao obxecto deste expediente, que é a tramitación da modificación do
Proxecto de Urbanización. Non obstante, o documento refundido de setembro de 2.019 recolle outras alteracións de
orde menor  da verdadeira execución das obras,  que analizadas se entenden non sustanciais,  con respecto do
documento técnico aprobado.

2- Análise do documento Modificado en exposición pública (asunto obxecto de alegación)

As  obras  concretas  obxecto  de  alegación,  a  escollera  á  carón  do  rego,  quedan  recollidas  na  documentación
incorporada na tramitación e definidas na documentación técnica redactada polo enxeñeiro de Camiños, Canles e
Portos Fernando Mateos Fuentes, de Novotec en Maio de 2.019 que consta no expediente de Clave DH.W 15.63380
que remata en autorización expresa de Augas de Galicia previo informe técnico favorable que é órgano sectorial
competente ao efectos, sen que consten alteracións substanciais respecto do previsto no modificado do proxecto de
urbanización obxecto de exposición pública polo que procede desestimar a alegación. 

3- Análise das certificacións emitidas por Hnos. Mallón á  Xunta de Compensación.

Non se consideran alegacións ao obxecto deste expediente, que é  tramitación da modificación do Proxecto de
Urbanización.

Polo exposto, procede incorporar ao expediente ademais do Refundido da modificación do proxecto de urbanización
do APE B7-06, “Rego dos Pasos Sur IV”, de conformidade co proxecto redactado polo arquitecto Carlos Landeira
Caamaño, col. nº 2877 do COAG e asinado dixitalmente o 16.09.2019. a documentación en pdf coa sinatura dixital
coma os arquivos de traballo (doc ou compatible das memorias e dwg ou compatible de planos e bc3 de orzamento)
do referido traballo e copia en papel dos planos necesarios para posibilitar as inspeccións para recepción redactada
polo enxeñeiro de camiños, canles e portos de Novotec, Fernando Mateos Fuentes, en maio de 2.019.

Polo exposto anteriormente e consonte co artigo 175 do RD 2568/1986 do 28 de novembro, de regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, (ROF), e demais normativa de aplicación, proponse á Xunta de Goberno Local, previa delegación de Alcaldía en virtude do Decreto Nº 1776/2019, a adopción do
seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- 

Polo tanto, propoño á Xunta de Goberno Local desestimar as alegacións de RE nº004/1323 de 3 de novembro de 2.016 e RE nº004/1474 de 27 de decembro de 2.016
presentadas por  D. Jose Fontenla Torres, en representación de GSD Inversiones Rego dos Pasos SL, Reconser Galicia SL e Dna. Isabel Iglesias Santos e Residenciales
Norgal SL e otros.

SEGUNDO.- 

Aprobar definitivamente o Refundido da modificación do proxecto de urbanización do APE B7-06, “Rego dos Pasos Sur IV”, de conformidade co proxecto redactado polo
arquitecto Carlos Landeira Caamaño, col. nº 2877 do COAG, de setembro de 2.019, asinado dixitalmente o 16.09.2019.

Aportarán ademais dos pdf coa sinatura dixital, os arquivos de traballo (doc ou compatible das memorias e dwg ou compatible de planos e bc3 de orzamento) do referido
traballo e copia en papel dos planos necesarios para posibilitar as inspeccións para recepción, así coma copia asinada da documentación redactada polo Enxeñeiro de
Camiños, Canles e Portos de Novotec, Fernando Mateos Fuentes, de maio de 2.019 obxecto do expediente de clave DH.W15.63380 con autorización de Augas de Galicia, en
todo caso, con carácter previo á recepción das obras.

TERCEIRO.- Ordenar a publicación do presente Acordo no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 54.1.a) da Lei 39/2016, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas, (LPAC), así como a notificación individual aos interesados en cumprimento do disposto no artigo 21.1, 40.1 e
41 da LPAC. 

Ames, a arquitecta

Marta Bellas Rodríguez “
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Figura informe da asesoría xurídica de urbanismo do seguinte teor literal:

INFORME DO SERVIZO XURÍDICO DE URBANISMO

ASUNTO: MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO APE B7.06, “REGOS DOS PASOS SUR IV”. DOCUMENTO REFUNDIDO PARA
APROBACIÓN DEFINITIVA.

INTERESADO: XUNTA DE COMPENSACIÓN DO APE B7.06 “REGO DOS PASOS SUR IV” (CIF G15999774)
EXPEDIENTE: 2016/213/000002

ANTECEDENTES

1. Mediante Acordo de Xunta de Goberno Local do 15 de setembro de 2011 aprobouse definitivamente o proxecto de urbanización do Polígono B7-06 “Rego dos Pasos Sur
IV”.

2.  Consta no expediente a presentación de avais por un total de 418.042,31 €, correspondente ao 20% do orzamento de execución material do Proxecto de Urbanización APE
B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” aprobado definitivamente o 15 de setembro de 2011. 

3. Con data de 14 de setembro do 2016 (r.e. 9279) preséntase pola Xunta de Compensación do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” solicitude de tramitación do documento
técnico “Modificación Puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”, redactado polo arquitecto superior Carlos Landeira Caamaño.

4. En sesión celebrada o 15 de setembro de 2016, a Xunta de Goberno Local aproba inicialmente a Modificación Puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego
dos Pasos Sur IV”, someténdoo a trámite de información pública mediante a súa publicación no BOP nº 185 do 28 de setembro de 2016, e anuncio publicado no diario “El
Correo Gallego” do luns 26 de setembro de 2016, así como realizando as pertinentes notificacións individuais.

5.  No trámite de exposición pública preséntase unha única alegación en data de 3 de novembro de 2016 (r.e. 004/1323) por don José Fontenla Torres, actuando en nome y
representación de GSD INVERSIONES REGO DOS PASOS SL, RECONSER GALICIA SL, NORGAL SL, MARCIAL GARCÍA SL e dona Isabel Iglesias Santos, como membros
da Xunta de Compensación do Polígono  APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”, cun porcentaxe conxunto de participación do 24,06%.

Asemade, o 27 de decembro de 2016, don José Fontenla Torres, actuando en representación dos xuntacompensantes antes mencionados, interpón recurso de reposición
fronte ao Acordo da Xunta de Goberno Local do 15 de setembro de 2016 polo que se acorda a aprobación inicial da Modificación Puntual do proxecto de urbanización do APE
B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”, no que se reproduce o contido da alegación presentada no período de exposición pública e achega informe do arquitecto superior Iago Pena
Marichalar, (Col. 3654 COAG). (r.e. 004/1474). Non se aporta acreditación da representación.

6. O 31 de xaneiro de 2017 (r.e. 004/83), a Xunta de Compensación APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” presenta documento para aprobación definitiva da Modificación
Puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”.

7. O concello remite o documento Modificación puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” de data xaneiro de 2.017 a  Augas de Galicia coa
solicitude de informe respecto da incorporación á carón do cauce da puntual contención de terras “coieira–escollera” no documento presentado (r.e. 004/83). Mediante Decreto
de Alcaldía 947/2017 do 19 de abril de 2017, en base a informe emitido pola arquitecta municipal do 14 de marzo, resólvese acordar a suspensión do procedemento de
aprobación da modificación puntual do proxecto de urbanización APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” ata a obtención do informe preceptivo de Augas de Galicia.

8. O 08 de xullo de 2019, Re nº 000/1811, Augas de Galicia remite ao Concello resolución de autorización das obras de modificación do proxecto de urbanización do Polígono
P.B7.06, de 30 de xuño de 2.019 e sinala as obras que se legalizan, as definidas na documentación técnica de expediente  de Clave DH.W 15.63380.

9. O 10 de xullo de 2019 o concello solicita á Xunta de Compensación que aporten a documentación técnica referida de (Clave DH.W 15.63380) autorizada por Augas de
Galicia, para incorporar ao expediente para a aprobación definitiva do modificado do proxecto de urbanización..

Esta documentación técnica entrégase no concello de Ames pola Xunta de Compensación o 19 de xullo de 2019 (nº 201999900001656).

10. En data 19 de xullo de 2019, Re nº999/1656, D. Juan Jose Mallón Sande, en representación da Xunta de Compensación do polígono PB7-06 incorpora documentación
técnica referida ás obras das escolleras á carón do cauce e entrega baixo o nome de Documento para aprobación definitiva de modificación do proxecto de urbanización do
Polígono P.B7.06 a redactada o 17 de xullo  de 2.017 polo arquitecto Carlos  Landeira Caamaño,  que completa o documento de Modificación puntual  do proxecto de
urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” de data xaneiro de 2.017 xunto co  traballo redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos Fernando Mateos
Fuentes, de Novotec en Maio de 2.019 de correspondencia coas obras definidas na documentación técnica que consta no expediente de Clave DH.W 15.63380 que legaliza
Augas de Galicia. Os documentos aportados non levan sinatura dixital nin física dos técnicos.

11. Con data de 18 de setembro de 2019, don Juan José Mallón Sande (NIF 33285038J), en representación da Xunta de Compensación do Polígono APE B7-06 “Rego dos
Pasos Sur IV”, entrega “Documento refundido da Modificación Puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” para a súa aprobación definitiva,
redactado polo arquitecto Carlos Landeira Caamaño, arquitecto colexiado nº 2877 do COAG e asinado dixitalmente en data de 16 de setembro de 2019, solicitando se teña por
presentado e se proceda á recepción definitiva da urbanización do APE B7-06 (r.e. 201999900002100).

12. Con data de 7 de outubro de 2019 emítese informe pola arquitecta municipal do seguinte teor:

“ANTECEDENTES DE TRAMITACIÓN [...]

INFORME:

Para aprobación definitiva da Modificación puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 Rego dos Pasos Sur IV” compre analizar, no seu caso, as modificacións acaidas
entre o documento aprobado inicialmente e o último documento refundido obxecto de informe.

Compre suliñar que o documento de xaneiro de 2.017 reflicte na páxina 6 coma “Mellora sobre o proxecto de urbanización” o que nomea “Coieira no bordo do paseo fluvial co
Río Sarela” aspecto que foi obxecto de posterior remisión á administración sectorial competente para tramitación.

O informe pericial de D. Iago Pena Marichalar divídese en tres partes:
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1- Verificación do estado das obras de urbanización en relación ao proxecto aprobado.

2- Análise do documento Modificado en exposición pública. (asunto obxecto de alegación)

3- Análise das certificacións emitidas por Hnos. Mallón á  Xunta de Compensación.

Recolle o elemento construtivo “escollera de contención de terras” no punto 1 e corrobora a falta de definición no proxecto de urbanización que desenvolve con texto e
imaxes a súa descrición, insistindo na deficiente execución.

Á vista deste novo elemento COIEIRA–ESCOLLERA para establecer a envergadura da modificación reviso o proxecto de urbanización aprobado para analizar as
deficiencias na definición deste elemento pero non hai referencia algunha en todo o proxecto. Polo tanto, non consiste nunha cuestión de falta de definición na descrición
das características do elemento construtivo (en memoria, planos, prego ou orzamento). 

A execución dun elemento de contención de terras á carón do cauce “coieira–escollera” non estaba previsto no proxecto aprobado que si tiña informe favorable de Augas
de Galicia,  xa que prevé obras á carón do cauce fluvial.  Polo tanto, para tramitar unha modificación deste proxecto e dado que recolle un elemento non previsto
(emprazado á carón do cauce do Sar) no documento que obtivo informe favorable, compre acadar novo informe deste órgano sectorial.

O concello remite o documento Modificación puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” de data xaneiro de 2.017 a  Augas de Galicia
coa solicitude de informe respecto da incorporación á carón do cauce da puntual contención de terras “coieira–escollera”.

A tramitación en Augas de Galicia acada finalmente autorización e supón a incorporación da documentación engadida ao expediente de modificación do proxecto de
urbanización.

O 08.07.2019, Re nº 000/1811, Augas de Galicia remite ao Concello resolución de autorización das obras de modificación do proxecto de urbanización do Polígono
P.B7.06, de 30 de xuño de 2.019 e sinala as obras que se legalizan, as definidas na documentación técnica de expediente  de Clave DH.W 15.63380

O 10.07.2019 o concello solicita á Xunta de Compensación que aporten a documentación técnica referida de (Clave DH.W 15.63380) autorizada por Augas de Galicia,
para incorporar ao expediente para a aprobación definitiva do modificado do proxecto de urbanización.

En data 19.07.2019, Re nº999/1656, D. Juan Jose Mallón Sande, en representación da Xunta de Compensación do polígono PB7-06 incorpora documentación técnica
referida ás obras das escolleras á carón do cauce e entrega baixo o nome de Documento para aprobación definitiva de modificación do proxecto de urbanización do
Polígono P.B7.06 a redactada o 17 de xullo de 2.017 polo arquitecto Carlos Landeira Caamaño, que completa o documento de Modificación puntual do proxecto de
urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” de data xaneiro de 2.017 xunto co  traballo redactado polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos Fernando
Mateos Fuentes, de Novotec en Maio de 2.019 de correspondencia coas obras definidas na documentación técnica que consta no expediente de Clave DH.W 15.63380
que legaliza Augas de Galicia. Os documentos aportados non levan sinatura dixital nin física dos técnicos.

 O 18.09.2019, Re nº004/83, D. Juan Jose Mallón Sande, en representación da Xunta de Compensación do polígono PB7-06 entrega e solicita a aprobación definitiva do
documento técnico de nome Documento Refundido da Modificación Puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” de setembro de 2.019
coa sinatura dixital do redactor de data 16.09.2019 o arquitecto Carlos Landeira Caamaño, obxecto deste informe.

Asemade, este último documento refundido de setembro de 2.019 recolle outras alteracións de orde menor da verdadeira execución das obras, non substanciais, con
respecto do documento técnico aprobado, que engade ás dúas modificacións de relevancia que motivaron a tramitación do modificado; isto é; a “coieira–escollera” e as
canles de saneamento e pluviais.

Proposta de resolución de alegacións.

 En relación ao informe pericial de D. Iago Pena Marichalar, e dado que recolle tres partes:

1- Verificación do estado das obras de urbanización en relación ao proxecto aprobado.

Verificar o estado das obras de urbanización será obxecto de consideración moi detallada para a recepción da obra urbanizadora e non se considera alegación ao
obxecto deste expediente, que é a tramitación da modificación do Proxecto de Urbanización. Non obstante, o documento refundido de setembro de 2.019 recolle outras
alteracións de orde menor da verdadeira execución das obras, que analizadas se entenden non substanciais, con respecto do documento técnico aprobado.

2- Análise do documento Modificado en exposición pública (asunto obxecto de alegación)

As obras concretas obxecto de alegación, a escollera á carón do rego, quedan recollidas na documentación incorporada na tramitación e definidas na documentación
técnica redactada polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos Fernando Mateos Fuentes, de Novotec en Maio de 2.019 que consta no expediente de Clave DH.W
15.63380 que remata en autorización expresa de Augas de Galicia previo informe técnico favorable que é órgano sectorial competente ao efectos, sen que consten
alteracións substanciais respecto do previsto no modificado do proxecto de urbanización obxecto de exposición pública polo que procede desestimar a alegación. 

3- Análise das certificacións emitidas por Hnos. Mallón á  Xunta de Compensación.

Non se consideran alegacións ao obxecto deste expediente, que é  tramitación da modificación do Proxecto de Urbanización.

Polo exposto,  procede incorporar ao expediente ademais do Refundido da modificación do proxecto de urbanización do APE B7-06, “Rego dos Pasos Sur IV”, de
conformidade co proxecto redactado polo arquitecto Carlos Landeira Caamaño, col. nº 2877 do COAG e asinado dixitalmente o 16.09.2019. a documentación en pdf coa
sinatura dixital coma os arquivos de traballo (doc ou compatible das memorias e dwg ou compatible de planos e bc3 de orzamento) do referido traballo e copia en papel
dos planos necesarios para posibilitar as inspeccións para recepción, redactada polo enxeñeiro de camiños, canles e portos de Novotec, Fernando Mateos Fuentes, en
maio de 2.019.

Polo exposto anteriormente e consonte co artigo 175 do RD 2568/1986 do 28 de novembro, de regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, (ROF), e demais normativa de aplicación, proponse á Xunta de Goberno Local, previa delegación de Alcaldía en virtude do Decreto Nº 1776/2019, a
adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- 

Polo tanto, propoño á Xunta de Goberno Local desestimar as alegacións de RE nº004/1323 de 3 de novembro de 2.016 e RE nº004/1474 de 27 de decembro de 2.016
presentadas por D. Jose Fontenla Torres, en representación de GSD Inversiones Rego dos Pasos SL, Reconser Galicia SL e Dna. Isabel Iglesias Santos e Residenciales
Norgal SL e outros.

SEGUNDO.- 

Aprobar definitivamente o Refundido da modificación do proxecto de urbanización do APE B7-06, “Rego dos Pasos Sur IV”, de conformidade co proxecto redactado polo
arquitecto Carlos Landeira Caamaño, col. nº 2877 do COAG, de setembro de 2.019, asinado dixitalmente o 16.09.2019.

Aportarán ademais dos pdf coa sinatura dixital, os arquivos de traballo (doc ou compatible das memorias e dwg ou compatible de planos e bc3 de orzamento) do referido
traballo e copia en papel dos planos necesarios para posibilitar as inspeccións para recepción, así coma copia asinada da documentación redactada polo Enxeñeiro de
Camiños, Canles e Portos de Novotec, Fernando Mateos Fuentes, de maio de 2.019 obxecto do expediente de clave DH.W15.63380 con autorización de Augas de Galicia, en
todo caso, con carácter previo á recepción das obras.

TERCEIRO.- Ordenar a publicación do presente Acordo no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 54.1.a) da Lei 39/2016, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas, (LPAC), así como a notificación individual aos interesados en cumprimento do disposto no artigo 21.1, 40.1
e 41 da LPAC”. 

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS

I. Definición e ámbito do proxecto de urbanización: artigos 1.4.3, 1º e 2º apartados do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ames, PXOM, artigos 96 da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro,  do solo de Galicia,  LSG.  Os proxectos  de  urbanización son  proxectos  de  obras  que teñen por  finalidade executar  os  servizos  e dotacións establecidos  no
planeamento.

II. Límites aos proxecto de urbanización: Os sinalados no art. 1.4.3.2 do PXOM e no artigo 96 da LSG: “os proxectos de urbanización non poderán modificar as previsións do
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planeamento que desenvolven, sen prexuízo de que poidan efectuar as adaptacións esixidas pola execución material das obras, respectando en todo caso as condicións de
accesibilidade”.

O artigo 224 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, RSG, completa os límites
establecendo: “en ningún caso os proxectos de urbanización poderán conter determinacións sobre ordenación, réxime do solo ou da edificación”, debendo axustarse ás
determinacións establecidas nas normas de urbanización contidas no planeamento.

A documentación presentada non modifica as previsións do planeamento.

III. Contido do proxecto de urbanización: Segundo o disposto no PXOM, art. 1.4.3.4 e no artigo 225 do RSG.

A Modificación Puntual do proxecto de urbanización APE B7-06 “Rego dos pasos Sur IV” ten por obxecto recoller as modificacións introducidas durante a execución das obras
de urbanización do polígono, dando solucións as cuestións construtivas que xorden en obra, así como aclarar o criterio adoptado ante as discordancias detectadas no proxecto
de urbanización.

O documento presentado para aprobación definitiva contén:

- Memoria descritiva

- Anexos:

• Memoria da instalación de saneamento

• Informe favorable de Augas de Galicia

• Informe do resultado da información pública

- Medicións e orzamento

- Planos

O resto da documentación que conforma o Proxecto de urbanización do  APE B7-06 “Rego dos pasos Sur IV” aprobado definitivamente o 15 de setembro de 2011 non sofre
modificacións. Así, as modificacións introducidas son as seguintes:

• Modificación das tubaxes da rede xeral de saneamento e pluviais.

• Modificación das tapas dos pozos de saneamento e pluviais.

• Modificacións das arquetas de abastecemento.

• Modificación dos sumidoiros.

• Modificación de hidrantes.

• Modificación de bocas de rego.

• Execución dunha coieira no bordo do río Sar no encontro co paso fluvial.

• Construción de muro de contención entre os camiños peonís do paseo fluvial.

As modificacións introducidas no documento presentado para aprobación definitiva respecto do documento aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local, en sesión
celebrada o 15 de setembro de 2016, consisten principalmente na incorporación nos antecedentes da memoria descritiva do trámite seguido para a obtención do informe
sectorial (autorización das obras por Augas de Galicia), así como unha referencia ao trámite de exposición pública do documento aprobado inicialmente.

Neste senso, incorpora dous novos anexos:

• Anexo II.- Resolución favorable emitida por Augas de Galicia o 28 de xuño de 2019.

• Anexo III. Informe do resultado da exposición pública do documento aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local, de análise das alegacións presentadas
e a súa incidencia na redacción do documento presentado para aprobación definitiva.

Incorpóranse asemade novos planos en substitución dos homólogos presentados no documento para aprobación inicial, nos que xa se reflicten as modificacións derivadas do
exposto na memoria descritiva. Estes son:

• Planos de urbanización:

- .URB -06.1: Ordenación. Ramplas e alzados.
-  URB -06.2: Ordenación. Ramplas peonís. Elementos estruturais e seccións.
-  URB -07.1: Ordenación. Seccións tipo de vías e servizos.
-  URB -07.2: Ordenación. Seccións tipo de vías e servizos.

• Planos de Instalacións:

-  INS -01: Instalacións. Saneamento. Fecais.
-  INS -02: Instalacións. Saneamento. Pluviais.
-  INS -03.a: Instalacións. Saneamento Fecais. Perfís Lonxitudinais.
-  INS -04.a: Instalacións. Saneamento Pluviais. Perfís Lonxitudinais.
-  INS -06: Instalacións. Rede e iluminación pública.
-  INS -08: Instalacións. Telecomunicacións. Rede telefónica.
-  INS -10: Instalacións. Telecomunicacións. Rede R

Se ben, as alteracións do novo documento para aprobación definitiva non se consideran substanciais, tal e como recolle o informe da arquitecta municipal de 7 de outubro de
2019.

IV. Lexitimidade para presentar o Modificado do Proxecto de Urbanización: O PXOM  de Ames establece para o desenvolvemento do APE B7-06  “Rego dos pasos Sur IV” o
sistema  de actuación indirecto de compensación, no que nos propietarios de, a lo menos, o 50% da superficie do polígono constituídos en Xunta de Compensación asumen -
entre outras - a iniciativa do impulso da urbanización do polígono, sendo directamente responsables fronte a administración actuante (o Concello de Ames), da urbanización
completa do polígono.

Segundo o establecido nas bases e estatutos da Xunta de Compensación do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”, aprobadas definitivamente por Acordo de Xunta de
Goberno Local o 19 de xaneiro de 2005, constitúe atribución do Pleno a aprobación do proxecto de urbanización – e por asimilación, do seu modificado – (artigo 21 dos
Estatutos). Consta Acta asemblearia de 11 de maio de 2016 na que se acorda por unanimidade a elaboración do modificado do proxecto de urbanización e que sexa
presentado para tramitación municipal.

V. Tramitación da modificación: por analoxía, a prevista no artigo 96.3 da LSG: “Os proxectos de urbanización serán aprobados inicialmente polo órgano municipal competente
e sometidos a información pública polo prazo mínimo dun mes mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da provincia e un dos xornais de maior difusión da
provincia. Á vista do resultado da información pública, o órgano municipal aprobaraos definitivamente, coas modificacións que resulten pertinentes”.
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Tras a aprobación inicial da Modificación Puntual do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” acadada o 15 de setembro de 2016, o documento foi
sometido ao trámite de información pública mediante a súa publicación no BOP nº 185 do 28 de setembro de 2016, e anuncio publicado no diario “El Correo Gallego” do luns
26 de setembro de 2016, así como realizando as pertinentes notificacións individuais.

No trámite de exposición pública preséntase unha única alegación en data de 3 de novembro de 2016 (r.e. 004/1323) por don José Fontenla Torres, actuando en nome y
representación de GSD INVERSIONES REGO DOS PASOS SL, RECONSER GALICIA SL, NORGAL SL, MARCIAL GARCÍA SL e dona Isabel Iglesias Santos, como membros
da Xunta de Compensación do Polígono  APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”, cun porcentaxe conxunto de participación do 24,06%, na que se remiten a un informe pericial
do arquitecto superior Iago Pena Marichalar, col. Nº 3654 do COAG, de xaneiro de 2014.

Asemade, o 27 de decembro de 2016, don José Fontenla Torres, actuando en representación dos xuntacompensantes anteriormente mencionados, interpón recurso de
reposición fronte ao Acordo da Xunta de Goberno Local do 15 de setembro de 2016,  polo que se acorda a aprobación inicial  da Modificación Puntual do proxecto de
urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”, no que se reproduce o contido da alegación presentada no período de exposición pública e achega novo informe pericial
do arquitecto superior Iago Pena Marichalar, asinado o 20 de decembro de 2016 (Col. 3654 COAG). (r.e. 004/1474). Non se aporta acreditación da representación.

Por parte do Concello de Ames dáse traslado de ambos escritos á Xunta de Compensación APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”.

Respecto ao recurso de reposición interposto, cabe salientar:

A aprobación inicial do planeamento dos instrumentos de execución, como é un proxecto de urbanización e, por ende, o seu modificado, constitúe un acto de trámite, pois o
único realmente impugnable é o Acordo de aprobación definitiva do proxecto en tramitación.

Se ben é certo que na notificación da aprobación inicial aos interesados incorporouse no pe de recursos esta posibilidade. Se ben, a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de
procedemento administrativo común das Administracións Públicas, (LPAC), establece no seu artigo 5.3 a necesidade de acreditar a representación para a interposición de
recursos, (non así para os actos e xestións de mero trámite), non sendo acreditada a representación dos recorrentes.

Neste senso, en aras a ofrecer as maiores garantías na defensa dos dereitos e intereses dos xuntacompensantes que interpoñen o recurso de reposición, no presente informe
darase resposta conxunta as alegacións aportadas en período de exposición pública e as recollidas no recurso de reposición, toda vez que se presentan polos mesmos
interesados e coinciden no fondo.

Todo isto se prexuízo da posibilidade que asiste aos interesados de facer uso do réxime de recursos que proceda co Acordo resolutorio do proceso.

As alegacións presentadas refírense, en síntese, ás seguintes reclamacións por parte dos xuntacompensantes:

Primeiro.- Manifestan o coñecemento por parte do Concello de defectos na execución da obra urbanizadora, presentando aos efectos senllos informes periciais asinados polo
arquitecto Iago Pena Marichalar, o primeiro de xaneiro de 2014 e, o segundo, de decembro de 2016 que ven a completar o primeiro. Esta alegación coincide co exposto no
apartado primeiro do informe denominado “Verificación do estado das obras de urbanización e o seu axuste ao proxecto de urbanización”.

A procedencia de tramitación do presente modificado provén – tal e como se expón na memoria descritiva – de recoller a través deste documento as obras executadas non
previstas no proxecto inicial derivadas de novas necesidades detectadas na efectiva transformación do solo para a correcta execución da urbanización, así como de reflectir e
motivar  as  decisións  adoptadas  na  execución  das  obras  fronte a  discordancias  que  existían  no proxecto  aprobado definitivamente  e,  por  último,  recoller  as  melloras
introducidas para a implantación de servizos, adoptadas en coordinación cos responsables das distintas compañías subministradoras. De feito, expresamente maniféstase no
documento refundido presentado para a aprobación definitiva que, en todo o non recollido expresamente no mesmo, mantense vixente o proxecto de urbanización do APE B7-
06 “Rego dos Pasos Sur IV”.

Non é obxecto do presente procedemento, polo tanto, a comprobación por este concello da correcta execución da obra urbanizadora. Esta será obxecto de inspección e
control, tal e como manifesta o informe técnico, con carácter previo á recepción das obras. Polo exposto, proponse desestimar a alegación.

Segundo.- Avais bancarios  como garantía do exacto cumprimento dos deberes de execución do plan.

Constan  no  expediente  entregados  avais  suficientes  en  garantía  do  cumprimento  dos  deberes  de  execución  do  proxecto  de  urbanización,  tal  e  como se  expón  nos
antecedentes do presente documento.

Terceiro.- En síntese, adúcese que as modificacións introducidas no cambio de calidades de distintos elementos no proxecto de urbanización (arquetas, tubos, etc.) non se
traducen  nunha  alteración  á  baixa  nas  correspondentes  partidas  orzamentarias,  se  non  que  o  orzamento  de  execución  material  da  totalidade  do  polígono  incluso
increméntanse. Esta alegación coincide co exposto no apartado segundo do informe denominado “Análise das modificacións presentadas na Modificación Puntual do proxecto
de urbanización do APE B7.06 “Rego dos Pasos Sur IV”.

Visto que a variación do orzamento de execución presentado na modificación, con respecto ao recollido no Proxecto de Urbanización aprobado definitivamente en setembro de
2011, é dun total de 5.613,94 € (un 0,268% ao alza) e que, segundo o exposto polo arquitecto redactor, baséase nun índice de referencia de prezos de común uso neste tipo
de proxectos (Base de Prezos da Construción Centro 2014, sendo a mesma que a utilizada na redacción do proxecto de urbanización aprobado definitivamente en setembro
de 2011 coas actualizacións á data de redacción do refundido), así como a incorporación das partidas non existentes no proxecto orixinario e actualizacións de medicións.

Visto o informe da arquitecta municipal, considerando as modificacións non substanciais, proponse desestimar a alegación.

Cuarto.- Estudo das certificacións emitidas para a Xunta de Compensación APE B7-06, por Hermanos Mallón, S.L. Preséntanse obxeccións ás diversas certificacións de obra
emitidas por Hermanos Mallón, S.L. á Xunta de Compensación.

Non constitúe obxecto da tramitación do Documento refundido de modificación puntual do proxecto de urbanización APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” o análise das
certificacións de fin de obra, polo que proponse desestimar a alegación.

Durante a tramitación da exposición pública remítese o proxecto a Augas de Galicia aos efectos de solicitar informe sectorial preceptivo de conformidade co disposto no artigo
226.4 RGU. Como xa se expuxo nos antecedentes, obtense informe favorable de Augas de Galicia, o cal incorpórase no documento refundido para aprobación inicial.

VI. A competencia para aprobar os proxectos de urbanización correspóndelle ao Alcalde, de conformidade co establecido no artigo 96.3 da LSG e no artigo 21.1.j) do TRLBRL,
sendo delegable unicamente na Xunta de Goberno Local, como é o caso (Decreto 1776/2019, do 21 de xuño).

VII.  Recepción das obras de urbanización: non resulta posible resolver neste acto sobre este extremo, tal e como solicita a Xunta de Compensación na súa solicitude (r.e.
201999900002100), sendo indispensable a aprobación definitiva do documento con carácter previo ao inicio dos trámites preceptivos para a recepción das mesmas, como así
se lle comunicou reiteradamente ao longo da tramitación do presente modificado á Xunta de Compensación.

CONCLUSIÓNS

Visto o proxecto refundido presentado en data de 18 de setembro de 2019 pola Xunta de Compensación do Polígono B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV” da Modificación Puntual
do proxecto de urbanización do APE B7-06 “Rego dos Pasos Sur IV”  para a súa aprobación definitiva, redactado polo arquitecto Carlos Landeira Caamaño, arquitecto
colexiado nº 2877 do COAG e asinado dixitalmente en data de 16 de setembro de 2019 (r.e. 201999900002100).

Vista a proposta favorable a súa aprobación definitiva emitida pola arquitecta municipal con data de 7 de outubro 2019.

Visto que obra no expediente resolución favorable de Augas de Galicia (r.e. 201990000001811) respecto ao expediente DH.W15.63380, de Legalización das obras definidas
no documento titulado “Modificación puntual do proxecto de urbanización do APE B7.06 “Regos dos Pasos Sur IV” de 18 de xullo de 2018, na zona de policía do río Sar
(codificado 244100), no lugar de Bertamiráns, no T.M. de Ames (A Coruña).

Visto que obra no expediente informe favorable da empresa concesionaria dos servizos de saneamento e auga potable sobre as redes de pluviais e fecais (r.e. 000/1880).

Infórmase favorablemente e, en consecuencia, proponse a desestimacións das alegacións presentadas por don José Fontenla Torres, actuando en nome y representación de
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GSD INVERSIONES REGO DOS PASOS SL, RECONSER GALICIA SL, NORGAL SL, MARCIAL GARCÍA SL e dona Isabel Iglesias Santos (r.e. 004/1323 e 004/1474); así
como a aprobación definitiva do documento denominado “Documento refundido para aprobación definitiva da Modificación Puntual do proxecto de urbanización do A.P.E.
B7.06 “Rego dos Pasos Sur IV”.

Polo exposto anteriormente e consonte co artigo 175 do RD 2568/1986 do 28 de novembro, de regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, (ROF), e demais normativa de aplicación, proponse á Xunta de Goberno Local, previa delegación de Alcaldía en virtude do Decreto Nº 1776/2019, a adopción do
seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Desestimar as alegacións presentadas por  D. Jose Fontenla Torres, en representación de GSD Inversiones Rego dos Pasos SL, Reconser Galicia SL e Dna.
Isabel Iglesias Santos e Residenciales Norgal SL e outros (r.e. nº004/1323 de 3 de novembro de 2.016 e r.e nº004/1474 de 27 de decembro de 2.016).

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente o Refundido da modificación do proxecto de urbanización do APE B7-06,  “Rego dos Pasos Sur IV”,  de conformidade co proxecto
redactado polo arquitecto Carlos Landeira Caamaño, col. nº 2877 do COAG, de setembro de 2.019, asinado dixitalmente o 16.09.2019.

Aportarán ademais dos pdf coa sinatura dixital, os arquivos de traballo (doc ou compatible das memorias e dwg ou compatible de planos e bc3 de orzamento) do referido
traballo e copia en papel dos planos necesarios para posibilitar as inspeccións para recepción, así coma copia asinada da documentación redactada polo Enxeñeiro de
Camiños, Canles e Portos de Novotec, Fernando Mateos Fuentes, de maio de 2.019 obxecto do expediente de clave DH.W15.63380 con autorización de Augas de Galicia, en
todo caso, con carácter previo á recepción das obras.

TERCEIRO.- Ordenar a publicación do presente Acordo no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 54.1.a) da Lei 39/2016, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas, (LPAC), así como a notificación individual aos interesados en cumprimento do disposto no artigo 21.1, 40.1
e 41 da LPAC. 

Contra o presente Acordo, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer os seguintes recursos:

Recurso de Reposición, con carácter potestativo, ante o mesmo órgano que ditou o acordo, no prazo DUN MES (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo das Administracións Públicas).

Recurso Contencioso – Administrativo, no prazo de DOUS MESES, a contar dende o día seguinte o da recepción da presente notificación (art. 46 da Lei 29/98, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso administrativa).

A Asesora Xurídica de Urbanismo 
Marta Herrero-Rincón González“

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes
e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Desestimar  as  alegacións  presentadas  por  D.  Jose  Fontenla  Torres,  en
representación de GSD Inversiones Rego dos Pasos SL, Reconser Galicia SL e Dna. Isabel
Iglesias Santos e Residenciales Norgal  SL e  outros (rexistro de entrada 004/1323 de 3 de
novembro de 2.016 e rexistro de entrada 004/1474 de 27 de decembro de 2.016).

Segundo.- Aprobar definitivamente o refundido da modificación do proxecto de urbanización do
APE B7-06, “Rego dos Pasos Sur IV”, de conformidade co proxecto redactado polo arquitecto
Carlos Landeira Caamaño, col. nº 2877 do COAG, de setembro de 2.019, asinado dixitalmente
o 16.09.2019.

Aportarán ademais dos pdf coa sinatura dixital, os arquivos de traballo (doc ou compatible das
memorias e dwg ou compatible de planos e bc3 de orzamento) do referido traballo e copia en
papel dos planos necesarios para posibilitar  as inspeccións para recepción,  así coma copia
asinada da documentación redactada polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos de Novotec,
Fernando Mateos Fuentes, de maio de 2.019 obxecto do expediente de clave DH.W15.63380
con autorización de Augas de Galicia, en todo caso, con carácter previo á recepción das obras.

Terceiro.- Ordenar a publicación do presente acordo de aprobación definitiva no Boletín Oficial
da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 54.1.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do  procedemento  administrativo  común  das  Administracións  Públicas,  (LPAC),  así  como  a
notificación individual aos interesados en cumprimento do disposto no artigo 21.1, 40.1 e 41 da
mesma Lei. 

Contra o presente Acordo, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer
os seguintes recursos:

Recurso de Reposición, con carácter potestativo, ante o mesmo órgano que ditou o acordo, no
prazo  DUN  MES  (arts.  123  e  124  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  procedemento
administrativo das Administracións Públicas).

Recurso  Contencioso  –  Administrativo,  no  prazo  de  DOUS MESES,  a  contar  dende  o  día
seguinte  o  da  recepción  da  presente  notificación  (art.  46  da  Lei  29/98,  do  13  de  xullo,
reguladora da xurisdición contencioso administrativa).
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Cuarto.-  Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DA HABILITACIÓN Á XUNTA DE COMPENSACIÓN DO
PB4-07  “REGO  DOS  PASOS  NORTE”  DO  PXOM  DE  AMES  PARA  INICIO  DE
PROCEDEMENTO  DE  OCUPACIÓN  FORZOSA DE  PREDIOS  DE  PROPIETARIOS  NON
INCORPORADOS.

Expediente: 2018/213/000007 

Con data 26 de xullo do 2018 o Pleno do Concello de Ames acordou a aprobación definitiva do
Plan Especial de Reforma Interior (PERI), do ámbito de solo urbano non consolidado PB 4-07
“Rego dos Pasos Norte” do PXOM (BOP Nº 158 do 21 de agosto do 2018, DOGA Nº 193 do 9
de  outubro  do  2018,  Resolución  de  inscrición  no  Rexistro  de  Planeamento  Urbanístico  de
Galicia do 19/10/2018)

Con  data  de  3  de  xaneiro  do  2019,  a  Xunta  de  Goberno  Local  do  Concello  aprobou
definitivamente  o  Proxecto  de Bases  e  Estatutos  da  Xunta  de Compensación  do  PB 4-07,
posteriormente con corrección material en Xunta de Goberno Local do 25 de abril do 2019.

O 3 de xullo do 2019 Jesús Fontán Piñeiro, Presidente da Xunta de Compensación do PB 4-07,
presenta escrito (núm.r.e. 201999900001494), no que expón que, ante á falta de adhesión á
Xunta  de Compensación  de  Concepción  Vidal  Currais  (herdeiros  de), solicita  habilitación  á
referida  Entidad  Urbanística,  para  proceder  á  ocupación  de  predios  de  propietarios  non
incorporados  á  mesma,  que  permita  a  execución  da  obra  urbanizadora  do  ámbito,  sen
demolición das construcións, edificacións e plantacións existentes na parcela da propiedade
non incorporada e sen o desaloxo da vivenda existente na parcela da propiedade non adherida.

Figura no expediente documentación achegada pola Xunta de Compensación, acreditativa das
notificacións practicadas á propiedade en cuestión, con anterioridade e con posterioridade ao
acto de constitución da Xunta de Compensación, para posibilitar a súa incorporación nesta.

Figura no expediente informe da asesoría xurídica de urbanismo do seguinte teor literal:     

ASUNTO: Solicitude de habilitación para ocupación de parcelas

SOLICITANTE: Xunta de Compensación PB 4-07 “Rego dos Pasos Norte” do PXOM

INFORME

1.- Normativa aplicable

- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, LSG.
- Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo
de Galicia.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, do 30 de outubro, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo y
rehabilitación urbana, TRLSRU.
- Plan Xeral de Ordenación Municipal, de 28 de xuño de 2002, PXOM.
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

2.- Antecedentes e consideracións legais

▪ Con data 26 de xullo do 2018 o Pleno do Concello adoptou acordo de aprobación definitiva do Plan Especial de
Reforma interior, PERI, do ámbito de solo urbano non consolidado PB 4-07 “Rego dos Pasos Norte” do PXOM (BOP
Nº 158 do 21 de agosto do 2018, DOGA Nº 193 do 9 de outubro do 2018, Resolución de inscrición no Rexistro de
Planeamento Urbanístico de Galicia do 19/10/2018)

O 3 de xaneiro do 2019 a Xunta de Goberno Local do Concello adoptou acordo de aprobación definitiva do Proxecto
de Bases e Estatutos da Xunta de Compensación do PB 4-07. E acordo adoptado polo mesmo órgano o 25 de abril
do 2019 de corrección de erro material.

▪ O 3 de xullo do 2019 Jesús Fontán Piñeiro, Presidente da Xunta de Compensación do PB 4-07, presenta escrito no
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que expón que, ante á falta de adhesión á Xunta de Compensación de Concepción Vidal Currais (herdeiros de),
solicita  habilitación  á  referida  Entidad  Urbanística,  para  proceder  á  ocupación  de  predios  de  propietarios  non
incorporados á mesma, que permita a execución da obra urbanizadora do ámbito, sen demolición das construcións,
edificacións  e  plantacións  existentes  na  parcela  da  propiedade  non  incorporada  e  sen  o  desaloxo  da  vivenda
existente no parcela da propiedade non adherida.

A tal  efecto,  pola Xunta de Compensación achégase documentación acreditativa das notificacións practicadas á
propiedade en cuestión con anterioridade e con posterioridade ao acto de constitución da Xunta de Compensación
para posibilitar a súa incorporación nesta.

▪ O art. 16.3 TRLS dispón con carácter xeral que, cando o solo en situación rural estea sometido ao réxime dunha
actuación de transformación urbanística, o propietario deberá asumir, como carga real, a participación nos deberes
legais da promoción de la actuación, nun réxime de equitativa distribución de beneficios e cargas, así como permitir
ocupar os bens necesarios para a realización das obras, no seu caso, ao responsable de executar a actuación, nos
termos da lexislación sobre ordenación territorial e urbanística. 

A tal efecto, o art. 306 do RLSG contempla a habilitación á xunta de compensación para a expropiación ou ocupación
de parcelas, en termos que se algúns propietarios do polígono non se incorporasen á xunta de compensación, esta
poderá solicitar do municipio a expropiación dos seus predios,  tendo a condición de beneficiaria dela, ou ben a
ocupación  dos ditos  predios  a  favor  da xunta  de  compensación,  a  fin  de  posibilitar  a  execución  das  obras  de
urbanización previstas, cal é o caso.

A ocupación de parcelas réxese polo disposto no art. 307 RLSG no que, a tal efecto, contempla a tramitación do
procedemento  de  aprobación  polo  Concello  dun  proxecto  de  ocupación,  co  contido  relacionado  no  primeiro
parágrafo, cun trámite de información pública polo prazo dun mes. Cómpre apuntar que, a ocupación con carácter
definitivo das parcelas dos propietarios non incorporados voluntariamente á xunta de compensación, de ser o caso,
condicionaría a aprobación definitiva do proxecto de compensación que se presente no seu día (ex. art. 266.2 RLSG)

O art. 307.3 RLSG contempla os efectos da aprobación definitiva do proxecto de ocupación cando este se presente,
entre  os  que se  atopa o recoñecemento  aos seus  titulares  o dereito  á  adxudicación  de terreos  edificables  en
proporción  á  superficie  achegada,  coa  redución  adecuada  para  compensar  as  cargas  de  urbanización
correspondentes. Neste último caso, aínda que os terreos quedasen directamente afectados ao cumprimento das
obrigas inherentes ao sistema, a xunta de compensación só actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo
sobre os predios que pertenzan aos propietarios incorporados voluntariamente a ela. 

Cómpre subliñar este último efecto da aprobación definitiva do proxecto de ocupación por ser errada a previsión da
páxina 2 do escrito da solicitude en cuestión, ao contemplar no parágrafo 2º que a ocupación da propiedade da
propiedade  non  adherida  implica  que  a  Xunta  de  Compensación  só  actuará  como  fiduciaria  con  pleno  poder
dispositivo. Neste caso, ao non producirse a incorporación voluntaria daquela, a Xunta da Compensación non actúa
como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre o correspondente predio. Previsión que, enténdese un mero erro
na transcrición da norma e que non impide conceder a habilitación solicitada pola Xunta, ao tratarse dun efecto legal
de aplicación automática consecuencia da aprobación definitiva do proxecto de ocupación que poderá recaer logo da
súa tramitación e de resultar procedente.

▪  Polo  exposto, en  base ao  artigo  175 do  RD 2568/1986,  do  28  de  novembro  Regulamento  de  Organización,
Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais,  ROF,  proponse  a  Xunta  de  Goberno  Local,  previa
delegación do Alcalde en virtude do Decreto 1776/2019, a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro.- Habilitar á Xunta de Compensación do PPB 4-07 “Rego dos Pasos Norte” do PXOM, para o inicio do
procedemento de ocupación forzosa de predio de propietarios non incorporados a favor daquela, a fin de posibilitar a
execución  das  obras  de  urbanización,  concretamente  no  que  atinxe  ao  inmoble  ref.  catastral
8857906NH2485N0001LG propiedade de Concepción Vidal Currais (herdeiros de)

Segundo.- Requirir á Xunta de Compensación a presentación dun proxecto de ocupación forzosa, para a tramitación
do procedemento regulado no art. 307 RLSG, proxecto cuxo contido axustarase ao esixido no primeiro parágrafo
dese artigo.

Terceiro.- Notifíquese aos interesados no procedemento coa indicación de que, ao tratarse dun acto de trámite, a
oposición ao mesmo poderá alegarse para a súa consideración na resolución que poña fin ao procedemento.

Asesoría xurídica de urbanismo

Susana Ares Gómez
Asinado dixitalmente “

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros presentes
e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Habilitar á Xunta de Compensación do PPB 4-07 Rego dos Pasos Norte do PXOM,
para iniciar procedemento de ocupación forzosa de predio de propietarios non incorporados a
favor daquela, concretamente predio de referencia catastral 8857906NH2485N0001LG a fin de
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posibilitar a execución das obras de urbanización do referido ámbito.

Segundo.- Requirir á Xunta de Compensación do PPB 4-07  Rego dos Pasos Norte do PXOM,
a  presentación  dun  proxecto  de  ocupación  forzosa  para  a  tramitación  do  procedemento
regulado no art. 307 RLSG, proxecto cuxo contido axustarase ao esixido no primeiro parágrafo
dese artigo.

Terceiro.- Notifíquese aos interesados no procedemento coa indicación de que, ao tratarse dun
acto de trámite, a oposición ao mesmo poderá alegarse para a súa consideración na resolución
que poña fin ao procedemento.

Cuarto.-  Facultar ao señor alcalde, para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a
mellor execución do acordado.

PUNTO SEXTO.- DECLARACIÓN DE DESERTO DO PROCEDEMENTO ABERTO SUXEITO A
REGULACIÓN HARMONIZADA DO SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE (LOTES 1, 2 E 5 )
PARA O CONCELLO DE AMES.

Expediente: 2019/C005/000002

O señor alcalde informa á Xunta de Goberno Local da reunión da Mesa de Contratación, do día
16  de  outubro  de  2019,  no  expediente  de  licitación  por  procedemento  aberto  e  suxeito  a
regulación harmonizada para a adxudicación do subministro de combustible, lotes 1, 2 e 5
do Concello de Ames.

Nesa reunión,  a Mesa de Contratación acordou,  por  unanimidade dos membros presentes,
propoñer a declaración de desertos dos lotes 1, 2 e 5 que se corresponden co subministro de
gasóleo A, gasolina 95 sen chumbo e gas licuado do petróleo (GLP). 

A proposta de declaración de deserto responde ao feito de que aínda existindo un licitador
(Estación  de  Servicio  Lapido  SL)  o  mesmo non  achegou  a  documentación  xustificativa  da
presentación de aval definitivo, o cal lle foi requirido a través da plataforma de contratación do
Estado (PCSP), en data 26 de agosto de 2019, unha vez resultou clasificado en primeiro lugar
en Xunta de Goberno Local do 22.08.2019.

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
previa delegación da Alcaldía ( decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- A declaración de deserto do procedemento  aberto suxeito a regulación harmonizada
do subministro de combustible (gasóleo A, gasolina 95 sen chumbo e gas licuado do petróleo)
para o Concello de Ames que se corresponden cos lotes 1, 2 e 5 do expediente de licitación.

Segundo.-  Trasladarlle  esta  resolución ós  interesados,  así  como publicar  a  declaración de
deserto  do  procedemento  de  contratación  nos  indicados  lotes,  no  perfil  do  contratante  do
Concello de Ames.

Terceiro.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO SÉTIMO.- ADXUDICACIÓN DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO CONTRATO DE
SERVIZOS PRIVADO ARTÍSTICO MAXIA DE ESTRELAS 2019.

Expediente: 2019/C004/000012

O señor alcalde informa que a Mesa de Contratación no expediente de licitación do contrato privado
de servizos artísticos Maxia de Estrelas 2019, na súa reunión de 16 de outubro de 2019 propón ao
órgano de contratación a adxudicación do expediente de licitación á Javier Polo Durán.
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Figura informe de fiscalización favorable da Intervención municipal, informe 446/2019.

En base ao anterior, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de Goberno
Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros  presentes,  previa  delegación  da  Alcaldía  (decreto
1776/2019), adopta os seguintes acordos: 

Primeiro.- Adxudicar o contrato privado de servizos artísticos Maxia de Estrelas, 2019 a JAVIER
POLO DURAN, DNI 30.674.602-P coas seguintes condicións:
 

Empresa Oferta económica 
(sin IVA)

Melloras ofertadas

Javier Polo Durán 16.528,93

Momentos máxicos, Veres 25 de outubro (1 sesión)

Obradoiros de maxia, Sábado 26 de outubro

Gaña Máxica Internacional, Domingo 27 de outubro (2 sesións)

Segundo.- Respectaranse os prezos e demais condicións presentadas pola empresa adxudicataria,
así  como  o  resto  das  características  e  condicións  establecidas  no  Prego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares e Prescricións Técnicas.

Terceiro.- Duración do contrato. 

A duración do contrato será de CATRO (4) DÍAS, sen posibilidade de prorrogas, dando por cumprido
asi o prazo máximo establecido no artigo 29.4 da LCSP, coa seguinte calendarización:

Día Espectáculo/actividade

25-10-19 Momentos máxicos (1 sesión)

26-10-19 Obradoiros de maxia
Gala máxica Internacional (1 sesión)

27-10-19 Obradoiros de maxia
Gala máxica Internacional (2 sesións)

O inicio da prestación do servizo será o venres día 25 de outubro de 2019.

Cuarto.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións sexan precisas
para a mellor execución do acordado.

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás trece horas e trinta minutos
estendéndose a presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria  

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

82/82


	PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.-
	PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN E DENEGACIÓN DE AXUDAS A TRABALLADORES/AS MUNICIPAIS CON CARGO AO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL, CONVOCATORIA 2018. RESOLUCIÓN RECURSOS FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2017.
	PUNTO TERCEIRO.- MODIFICACIÓN DE PRAZO DE EXECUCIÓN PARCIAL DAS OBRAS DE CAMIÑO DE FIRMISTÁNS Á ESTRADA DE TARRIO E CAMIÑO A ÍNSUA INCLUÍDAS NO PLAN DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2020.
	PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DO REFUNDIDO DA MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO APE B7-06, “REGO DOS PASOS SUR IV” .
	PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DA HABILITACIÓN Á XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PB4-07 “REGO DOS PASOS NORTE” DO PXOM DE AMES PARA INICIO DE PROCEDEMENTO DE OCUPACIÓN FORZOSA DE PREDIOS DE PROPIETARIOS NON INCORPORADOS.
	PUNTO SEXTO.- DECLARACIÓN DE DESERTO DO PROCEDEMENTO ABERTO SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA DO SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE (LOTES 1, 2 E 5 ) PARA O CONCELLO DE AMES.
	PUNTO SÉTIMO.- ADXUDICACIÓN DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZOS PRIVADO ARTÍSTICO MAXIA DE ESTRELAS 2019.

