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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 09 DE XULLO DE
2018.

PRESIDENTE:
O alcalde, D.José Ramón
Rioboo Castro

C.I.F. P-1503100-H

ASISTENTES:
D. Diego A. Taibo Monelos
D.ªCarmen Varela Corbelle
D. Juan C. Iglesias Lovelle
D.ª Marta Mª Iglesias Becerra
D. Miguel Suárez García
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes

Na Casa Consistorial do Concello de Culleredo (A Coruña), sendo as
trece horas do día nove de xullo de dous mil dezaoito, reúnese a Xunta
de Goberno Local, en primeira convocatoria, co obxecto de celebrar
sesión ordinaria baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente, D.José
Ramón Rioboo Castro e coa asistencia dos/as Sres./as concelleiros/as
D. Diego Antonio Taibo Monelos, Dª Carmen Varela Corbelle, D. Juan C.
Iglesias Lovelle, D.ª Marta Mª Iglesias Becerra, D.Miguel Suárez García
e D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes.
Non asiste á sesión a Sra. concelleira D.ª Guadalupe Pombo Carril,
xustificando a súa ausencia por estar de vacacións.

NON ASISTE:
D.ª Guadalupe Pombo Carril

Asiste á sesión a Sra. interventora municipal, Dª Vanesa García
Barreiro.

INTERVENTORA MPAL:
Dª Vanesa García Barreiro

Actúa como secretaria a secretaria xeral accidental, D.ª María de las
Nieves Fuentes Bermejo.

SECRETARIA XERAL
ACCTAL:
Dª Mª de las Nieves Fuentes
Bermejo

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum
legalmente esixido polo artigo 107 do Regulamento Orgánico municipal
(BOP do 16/7/2004, núm. 162) 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 EN DATA 2 DE XULLO DE 2018.
De conformidade co preceptuado no artigo 79.1 e 107.4 do ROM, (BOP do 16/7/04, núm. 162) a Presidencia
pregunta se existe algunha obxección ou observación á acta da sesión ordinaria celebrada en data 2 de xullo de
2018, da que se entregou copia do borrador coa convocatoria desta sesión. Ao non producirse ningunha
intervención, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a aprobación da acta que resulta aprobada por
unanimidade dos/as Sres/as concelleiros/as asistentes.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión ordinaria realizada en data 2 de xullo de 2018.
2.- DACIÓNS DE CONTA.

2.1.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS. PUBLICACIÓNS OFICIAIS.
A Presidencia dá conta aos asistentes á Xunta de Goberno Local das seguintes publicacións:
Publicacións:
•

Resolución do 25 de xuño de 2018, de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, -Secretaría Xeral da Igualdade-, pola que se amplía a dotación orzamentaria da
Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás
entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual
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e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo
ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018 (SI435B,
SI435A, SI427B) (Diario Oficial de Galicia número 15, do 22 de xaneiro). DOG núm. 128 de 05-07-2018.
Resolución do 21 de xuño de 2018, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, -Dirección Xeral de
Enerxía e Minas-, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde
do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas destinadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques
empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018
(IN519B). DOG núm. 128 de 05-07-2018.

•

Resolución do 26 de xuño de 2018, de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, pola que se amplía a dotación económica da Orde do 21 de decembro de 2017 pola
que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de
subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de
Compensación Ambiental para o ano 2018, de forma individual e mediante o sistema de xestión
compartida, destinadas a entidades locais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 9, do 12 de
xaneiro). DOG núm. 129 de 06-07-2018.

•

Resolución do 2 de xullo de 2018, da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural- pola que se amplía a
dotación orzamentaria da Resolución do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan subvencións
para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións
conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 PDR de Galicia 2014-2020), para as anualidades 2018 e
2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agricola de Desenvolvemento Rural (Feader). DOG núm. 129 de
06-07-2018.

•

Anuncio de 28 de maio de 2018, do Concello de Culleredo, -Secretaría Xeral- relativo á delegación das
funcións da Alcaldía no primeiro tenente de alcalde o día 25/05/2018, de 13.00 a 15.00 horas. BOP núm.
125 de 03-07-2018.

•

Anuncio de 12 de xuño de 2018, do Concello de Culleredo, -Secretaría Xeral- relativo á suplencia Alcaldía
en Don Diego A. Taibo Monelos o día 11.06.2018 de 13.00 a 15.00 horas. BOP núm. 125 de 03-07-2018.

•

Anuncio de 21 de xuño de 2018, do Concello de Culleredo, -Secretaría Xeral- relativo á delegación de
competencias para celebración de matrimonio civil entre S.G.L. e L.L.D o día 22/06/2018, ás 19.00 horas.
BOP núm. 126 de 04-07-2018.

•

Anuncio de 26 de xuño de 2018, do Concello de Culleredo, -Secretaría Xeral- relativo á designación de
don Diego A. Taibo Monelos como alcalde en funcións o día 21.06.2018, de 13:00 a 15:00 horas. BOP
núm. 126 de 04-07-2018.

•

Anuncio de 28 de xuño de 2018, do Concello de Culleredo, -Secretaría Xeral- relativo á autorización de
suspensión provisional dos obxectivos de calidade acústica durante festa Santísimo Vilaboa. BOP núm.
126 de 04-07-2018.

C.I.F. P-1503100-H

•
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Anuncio de 28 de xuño de 2018, do Concello de Culleredo, -Secretaría Xeral- relativo á delegación en
dona Marta María Figueroa Fuentes da competencia para celebración matrimonio civil entre E.V.R. e
J.M.A.G o día 30.06.2018 ás 19.00 horas. BOP núm. 126 de 04-07-2018.
Anuncio de 3 de xullo de 2018, da Deputación Provincial da Coruña, -Servizo de Acción Social, Cultural e
Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes- relativo á resolución pola que se aproba a
concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO207: convocatoria do programa de
subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e
escolas de danza municipais, durante o ano 2018. BOP núm. 127 de 05-07-2018.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DAS DISTINTAS CONCELLARÍAS DELEGADAS.

C.I.F. P-1503100-H

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 de data do 04/06/2018 pola que se levanta o reparo que formula a Intervención Municipal
Xeral e avoca a competencia para a aprobación da certificación núm. 2 da obra “Separata do
proxecto da rede ciclista da Área metropolitana da Coruña – Concello de Culleredo”.

•

Resolución núm. 901 de data do 12/06/2018 pola que se concede a ampliación da reserva municipal
núm. 208 de pasaxe permanente á comunidade de propietarios de R/. Visitación de la Encina núm. 3,
á 4,5 ml.

•

Resolución núm. 918 de data do 15/06/2018 pola que se outorga a licenza municipal para a posesión
de animais potencialmente perigosos núm. 122, á D. E. J. F. L.

•

Resolución núm. 919 de data do 15/06/2018 pola que se outorga a licenza municipal para a posesión
de animais potencialmente perigosos núm. 123, á D.ª C. V. U.

•

Resolución núm. 920 de data do 15/06/2018 pola que se outorga a licenza municipal para a posesión
de animais potencialmente perigosos núm. 121, á D.ª A. I. A.

•

Resolución núm. 984 de data do 21/06/2018 pola que se concede a ampliación da reserva municipal
núm. 385 de pasaxe permanente á comunidade de propietarios de R/. Visitación de la Encina núm. 8,
á 4,6 ml.

•

Resolución núm. 1025 de data do 28/06/2018 pola que se concede o cambio de material para a
licenza de autotaxi núm. 4, para o vehículo Peugeot 508 GT, matrícula 1406 KLM.

•

Resolución núm. 1026 de data do 28/06/2018 pola que se concede o permiso municipal de condutor
asalariado para a licenza de autotaxi núm. 12, á D. J. B. B.

•

Resolución núm. 1027 de data do 28/06/2018 pola que se dá de alta como condutor asalariado da
licenza núm. 15 á D. J. A. F. R.

•

Resolución núm. 1028 de data do 28/06/2018 pola se autoriza o uso especial por NEDGIA GALICIA,
SA , dos terreos de dominio público municipal afectados para a canalización prevista de gas natural
ao edificio da Avda. Miguel González Garcés (Os Sauces), da parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 1037 de data do 29/06/2018 pola que se ordena á MAESTRO MATEO DISEÑO, SL,
como propietario dos terreos coa referencia catastral 15031A00900287, a limpeza e roza necesarias
para as debidas condicións de seguridade e salubridade.

•

Resolución núm. 1051 de data do 02/07/2018 pola que se require á D. A. G. C. á retirada do vehículo
depositado nas instalacións de SETEX-APARKISA, SA, que ten a matrícula 3704CZT, no prazo dun
mes.”
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(R.E.L. 01150315)

2.2.2.- O Sr. Alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións da Concellaría delegada da Área
de Benestar Social e Igualdade:
“

*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
Nº
da
resolución
resolución
25/06/18

1001

TEMA
Conceder o servizo de
Xantar na casa.

Persoa
beneficiari
a
V. M. R.

Intensidade
Para os sete días da semana.

C.I.F. P-1503100-H

Conceder o servizo de
Teleasistencia domiciliaria.
25/06/18

1002

Conceder o servizo
municipal de Axuda no
fogar.

M. J. T. M. Dez horas á semana (agás festivos)
C.
revisable no prazo de tres meses.

25/06/18

1003

Conceder o servizo
municipal de Axuda no
fogar.

A. S. R.

25/06/18

1004

Conceder unha ampliación
no servizo municipal de
Axuda no fogar.

A. M. R. F. Cinco horas
S.
festivos).

10 horas á semana (agás festivos).

á

semana

(agás

Conceder o Xantar na casa.
Sete días á semana.
**SUBVENCIÓNS SOLICITADAS:
Data
Nº
da
resolución
resolución
27/06/18

1014

OBXECTO

IMPORTE

Solicitar
transferencia 540.688,00
finalista
para
o €
cofinanciamento
dos
servizos
sociais
comunitarios de titularidade
municipal regulada no
Decreto 99/2012, do 16 de
marzo polo que se regulan
os
servizos
sociais
comunitarios e o seu
financiamento.

ORGANISMO
Consellería de Política Social,

“
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 minutos do
mencionado día, estendéndose para a debida constancia a presente acta do que eu, secretaria xeral accidental, dou
fe.
Visto e prace
FUENTES BERMEJO,
MARÍA DE LAS NIEVES
Secretaria Xeral
accidental
12/07/2018 11:31

O alcalde

C.I.F. P-1503100-H

RIOBOO CASTRO,
JOSE RAMON
Alcalde-Presidente
12/07/2018 11:34
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