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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 18 DE XUÑO DE 2018.

PRESIDENTE:
O alcalde, D. José Ramón
Rioboo Castro
ASISTENTES:
D. Diego Antonio Taibo Monelos
D.ª Mª Guadalupe Pombo Carril
D.ª Mª Carmen Varela Corbelle
D. Juan Carlos Iglesias Lovelle
D. Miguel Suárez García
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes
NON ASISTE:
D.ª Marta Mª Iglesias Becerra
INTERVENTORA MUNICIPAL:
D.ª Vanesa García Barreiro

C.I.F. P-1503100-H

SECRETARIA XERAL:
D.ª Pilar Mª Pastor Novo

Na Casa Consistorial do Concello de Culleredo (A Coruña), sendo as trece
horas e vinte minutos do día dezaoito de xuño do ano dous mil dezaoito,
reúnese a Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria, co obxecto de
celebrar sesión ordinaria baixo a Presidencia do Sr. alcalde, D. José Ramón
Rioboo Castro e coa asistencia dos/as Sres./as concelleiros/as D. Diego
Antonio Taibo Monelos, D.ª Mª Guadalupe Pombo Carril, D.ª Mª Carmen
Varela Corbelle, D. Juan Carlos Iglesias Lovelle, D. Miguel Suárez García e
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes.
Non asiste á sesión a Sra. concelleira D.ª Marta Mª Iglesias Becerra.
Asiste á sesión a Sra. interventora municipal, Dª Vanesa García Barreiro.
Actúa como secretaria a Sra. secretaria xeral, D.ª Pilar Mª Pastor Novo.
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum
legalmente esixido polo artigo 107 do Regulamento Orgánico Municipal (BOP
núm. 162 do 16-07-2004) para a válida celebración das sesións, declara
aberta a sesión, pasándose ao estudio e exame dos asuntos incluídos na
orde do día da convocatoria.

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA O DÍA 11 DE XUÑO DE 2018.
De conformidade co preceptuado no artigo 79.1 e 107.4 do ROM, (BOP núm. 162 do 16-07-2004) a Presidencia
pregunta se existe algunha obxección ou observación á acta da sesión ordinaria celebrada o día once de xuño de
dous mil dezaoito, da que se entregou copia do borrador coa convocatoria desta sesión, e non producíndose
ningunha, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a súa aprobación, sendo aprobada por seis votos a favor
(dos/as Sres./as concelleiros/as, Taibo Monelos, Pombo Carril, Varela Corbelle, Iglesias Lovelle, Suárez García e
Figueroa Fuentes) e coa abstención do Sr. alcalde, Rioboo Castro o cal manifesta que se abstén por non ter asistido
á sesión á que se refire a acta.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión ordinaria realizada o día 11 de xuño de 2018.
2.- DACIÓNS DE CONTA.
2.1.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS. PUBLICACIÓNS OFICIAIS.
Non se somete ningún asunto neste punto da orde do día.
2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLARÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- O Sr. Alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións do Servizo de Medio Ambiente,
Servizos e Obras:
“
•

Resolución núm. 859 de data do 07/06/2018, pola que se autoriza á GAS GALICIA SDG, SA, o uso
especial dos terreos de dominio público municipal para a canalización de gas á vivenda situada na
R/. Anchouza, núm. 21B, da parroquia de Rutis.
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•

Resolución núm. 860 de data do 07/06/2018, pola que se autoriza á GAS GALICIA SDG, SA, o uso
especial dos terreos de dominio público municipal para a canalización de gas á un edificio situado na
Avda. de Vilaboa núm. 70, da parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 861 de data do 07/06/2018, pola que se autoriza á UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN, SA, o uso especial dos terreos de dominio público municipal para a canalización de
RBTS na Avda. de Vilaboa, núm. 193, da parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 862 de data do 07/06/2018, pola que se autoriza á UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN, SA, o uso especial dos terreos de dominio público municipal para a canalización de
RBTS na Avda. do Portádego, da parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 863 de data do 07/06/2018, pola que se autoriza á UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN, SA, o uso especial dos terreos de dominio público municipal para a canalización de
RBTS en Folgueira, da parroquia de Castelo.

•

Resolución núm. 864 de data do 07/06/2018, pola que se autoriza á NEDGIA GALICIA, SA, o uso
especial dos terreos de dominio público municipal para a canalización de gas á un edificio de
vivendas situado na Avda. de Vilaboa, núm. 21, da parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 865 de data do 07/06/2018, pola que se autoriza á UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN, SA, o uso especial dos terreos de dominio público municipal para a canalización de
RBTS na R/. Río Tambre, núm. 3, da parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 866 de data do 07/06/2018, pola que se require á D. S. L.C. a retirada do vehículo
estacionado de maneira definitiva nas instalacións da empresa DESGUACES RUTABELLA, SL,
matrícula C-2868-CG.

•

Resolución núm. 867 de data do 07/06/2018, pola que se require á D. C. O. M., a retirada do
vehículo estacionado de maneira definitiva na R/. Eduardo Blanco Amor, núm. 16, matrícula PO0078-BT.

•

Resolución núm. 874 de data do 08/06/2018, pola que se require á D. I. J. R. B. a retirada do
vehículo estacionado de maneira definitiva nas instalacións de DESGUACES RUTABELLA, SL,
matrícula C-7225-BBJ.

•

Resolución núm. 875 de data do 08/06/2018, pola que se require á D. D. M. M. a retirada do vehículo
estacionado de maneira definitiva nas instalacións de DESGUACES RUTABELLA, SL, matrícula
8437FST.

•

Resolución núm. 876 de data do 08/06/2018, pola que se require á D. M. a. f. l. a retirada do vehículo
estacionado de maneira definitiva nas instalacións de DESGUACES RUTABELLA, SL, matrícula C0337-BJ.

•

Resolución núm. 877 de data do 08/06/2018, pola que se require á D. F. C. C., a retirada do vehículo
estacionado de maneira definitiva na R/. da Paz, matrícula 4089DHH.

•

Resolución núm. 878 de data do 08/06/2018, pola que se require á D. M. B. M., a retirada do
vehículo estacionado de maneira definitiva na R/. da Paz, matrícula C-0326-BW.

•

Resolución núm. 879 de data do 08/06/2018, pola que se require á D. D. R. B., a retirada do vehículo
estacionado de maneira definitiva na R/. Conduzo, á altura do núm. 6, matrícula 8169CLT.

•

Resolución núm. 880 de data do 08/06/2018, pola que se require á D. V. P. L., a retirada do vehículo
estacionado de maneira definitiva na R/. Montespiño, matrícula 3302 BMY.

•

Resolución núm. 881 de data do 08/06/2018, pola que se require á Dª. M. P. P., a retirada do vehículo
estacionado de maneira definitiva na Avda. de Almeiras, núm. 17, matrícula 7429BPN.

•

Resolución núm. 882 de data do 08/06/2018, pola que se resolve incoar o expediente sancionador á
AREAS, SA, por carecer o establecemento situado no aeroporto de Alvedro, do cartel informativo de
prohibición de venda/subministro de alcol á menores de idade.
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•

Resolución núm. 884 de data do 08/06/2018, pola que se autoriza á NEDGIA GALICIA, SA, o uso
especial dos terreos de dominio público municipal para a canalización de gas natural á R/. Condes
de Andrade, núm. 2, da parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 886 de data do 08/06/2018, pola que se require á D.ª E. L. P., a retirada do vehículo
estacionado de maneira definitiva nas instalacións da empresa DESGUACES RUTABELLA, SL,
matrícula C-2706-BCX.”

2.2.2.- A Sra. Pombo Carril dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións da Concellaría delegada
da Área de Benestar Social e Igualdade:

C.I.F. P-1503100-H

“
*SERVIZO DE PRESTACIÓNS MUNICIPAIS DE APOIO A AUTONOMÍA E ATENCIÓN Á DEPENDENCIA (PAAD)
conforme ao Regulamento das prestacións municipais de apoio á autonomía e asistencia á dependencia
(PAAD) publicado no BOP nº 204 de 25 de outubro de 2013.
Data
da
resolución

Nº
resolución

04/06/18

832

Conceder o servizo municipal I. M. S.
de Axuda no fogar.

04/06/18

833

Denegar o servizo municipal A. F. S.
de Teleasistencia domiciliaria
por exceder a capacidade
económica ata dúas veces o
IPREM actualmente en vigor.

04/06/18

834

Conceder o Xantar na casa.

04/06/18

835

Aceptar o desestimento da J. P. V. e P.
solicitude
do
servizo S. O.
municipal de Axuda no fogar
e declarar concluso o
procedemento.

05/06/18

870

Conceder o servizo municipal P. L. M.
de Axuda no fogar.

Persoa
beneficiaria

TEMA

Intensidade
Dúas horas á semana (agás festivos).

N. V. A. e L. Sete días da semana.
G. V.

Dúas horas á semana (agás festivos).

**PRESTACIÓNS ECONOMICAS MUNICIPAIS DE EMERXENCIA E INSERCIÓN SOCIAL (PEEIS) de acordo ao
vixente Regulamento de acceso ás prestacións económicas municipais de emerxencia para a inserción
social (PEEIS) publicado no BOP nº 242 de 20 de decembro de 2013
Data
da
resolución
26/04/18

Nº
resolución
609

TEMA
Conceder
económica.

unha

Persoa
beneficiaria
axuda M. P.N.F.

Obxecto da axuda

Importe

Pago
de
aluguer 1075€
correspondente
aos
meses de decembro
(240€) de 2017, xaneiro
(240€), febreiro (240€),
marzo (240€), e parte de
abril (115€) de 2018.
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26/04/18

611

Conceder
unha
económica.

axuda S.D.N.M.

Pago de recibos de 1.075,68 €.
electricidade
correspondentes a os
meses de novembro 2017
hasta outubro de 2018.
Bono de alimentos tipo C,
durante seis meses e
cunha entrega mensual.

C.I.F. P-1503100-H

Bono de hixiene tipo B,
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
26/04/18

613

Conceder
unha
económica.

07/05/2018

665

DENEGAR
económicas.

07/05/2018

671

Conceder
unha
económica.

07/05/2018

672

Conceder a unha axuda J.G.S.
económica.

as

axuda I.A.P.O.

axudas M.R.L.C.

axuda A.M.S.S.

Pago
de
aluguer 1075€
correspondente
aos
meses de novembro
(180€), decembro (180€)
de 2017, xaneiro (180€),
febreiro (180€), marzo
(180€) e parte de abril
(175€) de 2018.
Para Abono recibo de
auga,
Abono
recibo
electricidade, bono de
alimentos e Bono de
hixiene por ART. 5.1.”Ter
residencia efectiva e estar
de alta no Padron
municipal do Concello de
Culleredo
cunha
antigüidade mínima de
catro meses.”
Pago
de
aluguer 1075€
correspondente
aos
meses de xaneiro (192€),
febreiro (192€), marzo
(192€), abril (192€), maio
(192€) e parte de xuño
(115€) de 2018
Pago
de
hipoteca 1075€
correspondente
aos
meses
de
setembro
(136,38€),
outubro
(136,38€),
novembro
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(136,38€),
decembro
(136,38€)
de
2017,
xaneiro (136,38€), febreiro
(136,38€),
marzo
(136,38€) e abril (120,34€)
de 2018 .
07/05/18

673

682

axuda

Conceder
unha
económica.

axuda A.G.B.

D.I.G.D.S.G

C.I.F. P-1503100-H

09/05/18

Conceder
unha
económica.

Pago de recibo de aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de outubro (250€),
novembro
(250€),
decembro (250€) de 2017
e xaneiro (250€) e parte
de febreiro (75€) de 2018
Pago recibo de auga 1.075,68 €
correspondente ao 4º
trimesstre de 2017, e 1º
trimestre, 2º trimestre e 3º
trimestre de 2018.
Recibo
de
gas
correspondente
aos
meses de xaneiro a
outubro de 2018.
Recibo
de
luz
correspondente
aos
meses de xaneiro a
outubro de 2018.
Bono de comunidade de
veciños correspondente
aos meses de xaneiro a
outubro de 2018.

14/05/2018

714

Conceder
unha
económica.

axuda A.S.T.

Pago
de
aluguer 1075€
correspondente
aos
meses de novembro
(250€), decembro (250€)
de 2017, xaneiro (250€),
febreiro (250€) e parte de
marzo (75€) de 2018.

14/05/2018

715

Conceder
unha
económica.

axuda G.I.

Pago
de
aluguer 1075€
correspondente
aos
meses de agosto (210€),
setembro
(210€),
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C.I.F. P-1503100-H

decembro (210€) de 2017
e xaneiro (210€), febreiro
(210€) e parte de marzo
(25€) de 2018.
14/05/2018

716

Conceder
económica.

14/05/2018

717

16/05/18

741

unha

axuda M.R.D.L.S.

Pago de aluguer por 1.075,68 €
correspondente
aos
meses de xaneiro(180€),
febreiro(180€),
marzo(180€), abril(180€),
maio(180€) e parte de
xuño(175€) de 2018.

Conceder
unha
económica.

axuda C.L.G.M.

Pago
de
aluguer 1.075,68 €
correspondente
aos
meses de marzo (200€),
abril (200€), maio (200€),
xuño (200€), xullo (200€)
e parte de agosto (75€) de
2018.

Conceder
unha
económica.

axuda M. E.V.B.R.

Pago recibo de auga, 1.075,68 €
correspondente ao 4º
trimestre de 2017, 1º
trimestre, 2º trimestre e 3º
trimestre de 2018.
Pago recibos
de luz
correspondente
aos
meses de xaneiro a
outubro de 2018.
Pago
recibos
da
comunidade de veciños
correspondente
aos
meses de xaneiro a
outubro de 2018.

18/05/18

752

Conceder
unha
económica.

axuda R.C.M.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de abril a xullo de
2018, que lle será aboada
mediante talón bancario
nominativo, por un importe
mensual de 300€, agas o
mes de xuño que será por
un importe de 175€.
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18/05/18

753

Conceder
unha
económica.

axuda M.D.R.S.

Pago de aluguer por un 1.075,68 €
importe
de
715€
correspondente
aos
meses de xaneiro a
novembro de 2018, que lle
será aboada mediante
talón bancario nominativo,
por un importe mensual
de 65€.
Pago de recibos de auga
correspondente ao 4º
trimestre de 2017, 1º
trimestre, 2º trimestre e 3º
trimestre de 2018.

C.I.F. P-1503100-H

Pago de recibos de luz
correspondente
aos
meses de xaneiro a
outubro de 2018.
Pago de recibos de gas
correspondente
aos
meses de xaneiro a
outubro de 2018
18/05/18

754

Conceder
unha
económica.

axuda M.J.S.T.

Pago de recibos de 1.075,68 €
electricidade
correspondentes a os
meses
de
outubro,
novembro , decembro
2017 e de xaneiro a
outubro de 2018.
Bono de alimentos tipo A
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
Bono de hixiene tipo A
durante
seis
meses
meses é cunha entrega
mensual.

22/05/18

758

Autorización,
disposición, D.D.F.T.
recoñecemento e orden de
pago.

Pago do recibo de bono 54,16 €
de
transporte
correspondente ao mes
de abril.

22/05/18

759

Autorización,

Pago do recibo de luz 33,15 €
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22/05/18

760

recoñecemento e orden de
pago.

correspondente
ao
período de 15 de xaneiro
a 13 de febreiro que lle
será aboado mediante
talón bancario nominativo.

Autorización,
disposición, M.J.V.M.
recoñecemento e orden de
pago.

Pago do recibo de AUGA 139,23 €
correspondentge ao 4º
trimestre de 2017, e 1º
trimestre de 2018.
Pago recibo de luz
correspondente
ao
período de 01 de xaneiro
38,60€
de 2018 a 12 de abril de
2018 que lle será aboado
mediante talón bancario
nominativo.

761

Conceder
unha
económica.

axuda C.M.B.B

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro a
setembro de 2018, que lle
será aboada mediante
talón bancario nominativo,
por un importe mensual
de 125€, agas o mes de
setembro cun importe de
75€

04/06/18

837

Conceder
unha
económica.

axuda J. L. M.

Pago
de
hipoteca, 1.075,68 €
correspondendo 170 € os
meses de maio, xuño,
xullo, agosto, setembro e
outubro e 55,68 € o mes
de novembro de 2018,
que lle será aboado
mediante talón bancario
nominativo.

04/06/18

838

Conceder
unha
económica.

axuda A. G. F. V.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 175 € os
meses de maio, xuño,
xullo, agosto, setembro e
outubro e 25,68 € o mes
de novembro, que lle será
aboado mediante talón

C.I.F. P-1503100-H

22/05/18
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bancario nominativo.

*TARXETA ESTACIONAMENTO conforme ao Real Decreto de 12 de decembro de 2014 polo que se regulan
as condicións básicas de emision y uso de de la tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad (BOE nº 309 de 23 de dicembre de 2014)
Data
da
resolución

Nº
resolución

28/05/2018 789

TEMA

Persoa
beneficiaria

Conceder a tarxeta de M.J.P.A.
estacionamento por razón de
discapacidade.

Vixencia
Cunha vixencia de 10 anos,

“
2.2.3.- O Sr. Taibo Monelos dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións da Área de Urbanismo:
“RESOLUCIÓN DO 07.06.2018.

C.I.F. P-1503100-H

Concedendo a M.A.V. e M.C.B.I., a licenza municpal de obras para a construción dunha vivenda unifamiliar e
derrube de edificación auxiliar e peche, na rúa Anchouza, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/190).
RESOLUCIONS DO 11.06.2018.
Resolución 896.- Primeiro.- Ordenando a paralización inmediata das obras de construción dunha edificación
auxiliar, situada na Rúa Condes, parroquia de Sésamo, adoptándose no caso de desobediencia as medidas
necesarias para garantir a súa total interrupción. A estes efectos ordénase a retirada dos materiais preparados para
ser utilizados na obra e a maquinaria afecta a ela, procedéndose no caso contrario ao seu precinto polo Concello
sen prexuízo da adopción doutras medidas de acordo co disposto na lei citada anteriormente. Segundo.- Incoar un
expediente de reposición da legalidade a C. A. R. G. derivado da execución das obras de construción dunha
edificación auxiliar, situada na rúa Condes, da parroquia de Sésamo, sen contar co título habilitante
exixible.Terceiro.- Dar audiencia no expediente ao interesado que disporá dun prazo de 15 días hábiles, que contan
desde o seguinte ao que reciba a notificación da presente Resolución, para que formule as alegacións e achegue os
documentos e as xustificacións que considere pertinentes. Cuarto.- Comunicar ao interesado que o procedemento
que se incoa se deberá resolver no prazo dun ano que conta dende a data da súa incoación, segundo o que dispón
o artigo 21.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
e que unha vez que transcorra ese prazo sen resolver se producirá a caducidade do procedemento, segundo o que
dispón o artigo 152.5 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro do solo de Galicia e o artigo 25.1 da Lei 39/2015. (exp.
UAU/2018/456).
Resolución 897.- Primeiro.- Ordenando a paralización inmediata das obras de acondicionamento de planta superior
dunha vivenda unifamiliar situada no Lugar de o Vilar, parroquia de Sueiro., adoptándose no caso de desobediencia
as medidas necesarias para garantir a súa total interrupción. A estes efectos ordénase a retirada dos materiais
preparados para ser utilizados na obra e a maquinaria afecta a ela, procedéndose no caso contrario ao seu precinto
polo Concello sen prexuízo da adopción doutras medidas de acordo co disposto na lei citada
anteriormente.Segundo.- Incoar un expediente de reposición da legalidade a B.B.C., derivado da execución das
obras de acondicionamento da planta superior dunha vivenda unifamiliar, situada no lugar de O Vilar, da parroquia
de Sueiro, sen o título habilitante exixible.Terceiro.- Dar audiencia no expediente á interesada que disporá dun prazo
de 15 días hábiles, que contan desde o seguinte ao que reciba a notificación da presente Resolución, para que
formule as alegacións e achegue os documentos e as xustificacións que considere pertinentes. Cuarto.- Comunicar
á interesada que o procedemento que se incoa se deberá resolver no prazo dun ano que conta dende a data da súa
incoacción, segundo o que dispón o artigo 21.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
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común das administracións públicas, e que unha vez que transcorra ese prazo sen resolver se producirá a
caducidade do procedemento, segundo o que dispón o artigo 152.5 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro do solo de
Galicia e o artigo 25.1 da Lei 39/2015. (exp. UAU/2018/447).”
2.2.4.- A Sra. Varela Corbelle dá conta á Xunta de Goberno Local da realización das seguintes actividades da
Concellería delegada da Área de Educación, Cultura e Participación Cidadá:
“ACTIVIDADES CULTURAIS
XOVES 21 DE XUÑO
Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 20.30 h:
Gallaecia Eventos: Dixie King. (Concerto de música).
Entrada libre. Recollida de invitacións dende unha hora antes da función.
VENRES 22 DE XUÑO
Biblioteca Cardeso Liñares de Vilaboa. 18.30 h:
Contacontos coa Dragona Ramona: Vou comerte.
A partir de 3 anos. Entrada libre.

C.I.F. P-1503100-H

VENRES 22 DE XUÑO
Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 19.30 h:
Son+2: A casa do terror.
Público infantil. Entrada libre.”
2.3.- DECRETO 39/2018 DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DA CORUÑA,
PROCEDEMENTO ABREVIADO 266/2017-R.
O Sr. alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local do decreto 39/2018 do Xulgado do Contencioso Administrativo
núm. 1 da Coruña que acorda ter por desistido ao recorrente G.L.F., no recurso PROCEDEMENTO ABREVIADO
266/2017/R- contra o Concello de Culleredo polo concurso para a provisión do posto de traballo de enxeñeiro
industrial, declarando a terminación do procedemento, sen imposición de custas.
2.4.- SENTEZA 198/2017 DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 3 DA CORUÑA,
PROCEDEMENTO ABREVIADO 266/2017-R.
O Sr. alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local da sentenza 198/2017 do Xulgado do Contencioso Administrativo
núm. 3 da Coruña recaída no recurso PROCEDEMENTO ABREVIADO 188/2017, o fallo estima o recurso
contencioso-administrativo interposto por A.S.C. contra a resolución do concelleiro-delegado de Seguridade Cidadá,
Medio Ambiente, Servizos e Obras do Concello de Culleredo do 24-05-2017, que confirmou a do 09-11-2016, na que
se lle impuxo unha sanción por estacionamento indebido, que anula. Impón as custas ao Concello de Culleredo. A
sentenza é firme e non cabe interpoñer ningún recurso.
2.5.- DECRETO 155/2018 DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA CON/AD SEC. 2, RECURSO DE
APELACIÓN 4475/2017.
O Sr. alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local do Decreto 155/2018 que acorda declarar deserto o recurso de
apelación 4475/2017, procedemento ordinario núm. 163/15, interposto por CONSTRUCCIONES JOSÉ CARRO SA.
Impóñenselle as custas xudiciais ao apelante. Cabe interpoñer o recurso de revisión.
3.- ASUNTOS SOBREVIDOS.
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Non se somete ningún asunto neste punto da orde do día.
4.- ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan.
E non existindo máis asuntos dos que tratar, a Presidencia levanta a sesión, sendo as trece horas e vinte e cinco
minutos do mencionado día, estendéndose para a debida constancia a presente acta do que eu, secretaria xeral,
dou fe.
Visto e prace
O alcalde
(Asinado dixitalmente)

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
21/06/2018 11:44

C.I.F. P-1503100-H

RIOBOO CASTRO,
JOSE RAMON
Alcalde-Presidente
21/06/2018 14:26
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