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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 30 DE XULLO 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.ª Marta Mª Iglesias Becerra
D. Miguel Suárez García
NON ASISTE:
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes

C.I.F. P-1503100-H

INTERVENTORA MUNICIPAL:
Dª Vanesa García Barreiro
SECRETARIA XERAL
ACCIDENTAL:
D.ª Mª de las Nieves Fuentes
Bermejo

Na Casa Consistorial do Concello de Culleredo (A Coruña), sendo as
trece horas e dezasete minutos do día trinta de xullo 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.ª Marta Mª Iglesias Becerra e D. Miguel Suárez García.
Non asiste á sesión á Sra. concelleira D.ª Marta María Figueroa Fuentes.
Asiste á sesión a Sra. interventora municipal, Dª Vanesa García Barreiro.
Actúa como secretaria a Sra. secretaria xeral accidental, D.ª 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 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 23 DE XULLO 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 vinte e tres de xullo
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, Iglesias Becerra e
Suárez García) 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 23 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 10 de xullo de 2018, da Academia Galega de Seguridade Pública, pola que se convocan
cursos de formación continua para o persoal dos corpos da Policía Local dos concellos de Galicia. DOG
núm. 141 do 24-07-2018.

•

Resolución do 16 de xullo de 2018, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza -Secretaría Xeral da Igualdade-, pola que se amplía por segunda vez 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
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igualdade, de forma individual 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 de 2018), DOG núm. 142 do 26-07-2018.
•

Orde do 16 de xullo de 2018, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se
modifica a Orde do 21 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria para os anos 2018 e 2019, das axudas e investimentos non produtivos vinculados á
realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural Feader no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. DOG núm. 142 do 26-07-2018.

•

Resolución do 13 de xullo de 2018, da Academia Galega de Seguridade Pública, pola que se convocan
cursos descentralizados para realizar dez edicións do curso básico de protección civil. DOG núm. 144 do
30-07-2018.

•

Resolución do 13 de xullo de 2018, da Academia Galega de Seguridade Pública, pola que se convocan
cursos de formación continua para os xefes ou responsables dos servizos de extinción de incendios e
salvamento, xefes ou responsables dos grupos de emerxencias supramunicipais e xefes ou responsables
dos servizos municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG
núm. 144 do 30-07-2018.

•

Resolución do 13 de xullo de 2018, da Academia Galega de Seguridade Pública, pola que se convocan
tres edicións dun curso sobre formación en desfibrilación semiautomática externa (DESA) para persoal
das agrupacións de voluntarios de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG núm. 144
do 30-07-2018.

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. 1094 de data do 13/07/2018, pola que se levanta o reparo formulado pola
Intervención Municipal sobre a certificación núm. 1 da obra “Acondicionamiento de camino en
Figueiras, ramal en Peiro y Silvar y ramal en R/. San Fernando”, e a aproba polo importe de
29.105,09 €.

•

Resolución núm. 1095 de data do 13/07/2018 pola que se aproba o plan de seguridade e saúde
redactado por DUPLEX ELEVACIÓN, SL, para a obra “Instalación de un ascensor en el edificio de
Servizos Múltiples do Burgo”.

•

Resolución núm. 1118 de data do 16/07/208 pola que se rexistra o animal potencialmente perigoso
de especie canina e raza Bull Terrier, que ten o microchip 941000018585964, propiedade de D.ª A. I.
A.

•

Resolución núm. 1119 de data do 16/07/2018 pola que se require á D. P. L. A. para que nun prazo
dun mes retire o vehículo coa matrícula C7199BX abandonado na R/. Escultor José Ferreiro, núm.
27.

•

Resolución núm. 1120 de data do 16/07/2018 pola que se outorga a renovación da licenza municipal
para a posesión de animais potencialmente perigosos núm. 69, á D. J. R. C.

•

Resolución núm. 1121 de data do 16/07/208 pola que se outorga a renovación da licenza municipal
para a posesión de animais potencialmente perigosos núm. 67, á D.ª N. I. V.

•

Resolución núm. 1122 de data do 16/07/2018 pola que se aproba o proxecto técnico para a obra de
“Ampliación de centro cívico de Sésamo”, cun presuposto de 123.117,97 €.
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•

Resolución núm. 1140 de data do 19/07/2018 pola que se dá de baixa a licenza municipal de
ocupación de vía pública concedida a D. J. A. S. F. para mesas e cadeiras para a terraza da
cervexería situada na praza Galicia, núm. 1, cunha ocupación de 24 m2.

•

Resolución núm. 1168 de data do 20/07/2018 pola que se dá de baixa a licenza municipal de
ocupación de vía pública concedida á sociedade ESLADA 2014, SL para mesas e cadeiras para a
terraza da cervexería - pub situada na R/. Ferrocarril, núm. 1,unha ocupación de 47,31 m2.

•

Resolución núm. 1169 de data do 20/07/2018 pola que se dá de baixa a licenza municipal de
ocupación de vía pública concedida a D. J. C. D. I. para mesas e cadeiras para a terraza da cafetería
situada na R/. Ferrocarril, núm. 3, cunha ocupación de 9 m2.

•

Resolución núm. 1171 de data do 20/07/2018 pola que se autoriza o uso especial por NEDGIA
GALICIA, SA dos terreos de dominio público municipal afectados para canalización de gas natural
prevista ao edificio situado na Avda. de Vilaboa, 94.

•

Resolución núm. 1176 de data do 23/07/2018 pola que se dá de baixa a licenza municipal de
ocupación de vía pública concedida a D. E. B. V. para mesas e cadeiras para a terraza do café-bar
situado na R/. Roi Xordo, núm. 1, cunha ocupación de 12 m2.

•

Resolución de data do 24/07/2018 pola que se aproba o Plan de seguridade e saúde da obra
“Renovación de tubaxes de abastecemento nas rúas Marqueses de Almeiras, Pereiros, Penedas,
Vigovidín, Alba Clérigo Solé, Choeira, Bo Home e Rafael Dieste – Concello de Culleredo”.

•

Resolución de data do 24/07/2018 pola que se aproba o Plan de seguridade e saúde da obra
“Mellora e mantemento de vías de titularidade municipal”.”

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:
“
*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

13/07/18

1096

Conceder
un
servizo J. M. I. M.
municipal de Axuda no fogar.

19/07/18

1129

Aceptar o desestimento da C. F. F. e E
solicitude
do
servizo R. R. S.
municipal de Axuda no fogar,
e declarar concluso o
procedemento.

19/07/18

1130

Conceder o servizo municipal M. S. V.
de axuda no fogar.

TEMA

Persoa
beneficiaria

Intensidade
Cinco horas á semana (agás festivos).

Dúas horas á semana (agás festivos).

Conceder o servizo municipal
de
Teleasistencia
Domiciliaria.
**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
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Data
da
resolución

Nº
resolución

13/07/18

1104

TEMA
Conceder unha axuda
económica.

Persoa
beneficiaria
F. J. C. G.

Obxecto da axuda

Importe

Pago de recibos de auga,
correspondente
ao
segundo, terceiro e cuarto
trimestre de 2018.
Pago de recibo de
electricidade,
correspondente a seis
meses de 2018.
Pago de recibos de 193,64
comunidade,
correspondentes desde
outubro de 2017 ata
febreiro de 2018.

C.I.F. P-1503100-H

Bono de alimentos tipo A,
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
Bono de hixiene tipo A,
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
13/07/18

1105

Conceder unha axuda
económica.

F. S. P.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 315 € os
meses de xuño, xullo e
agosto e 130,68 € o mes
de setembro.

13/07/18

1106

Conceder unha axuda
económica.

J. A. C. L.

Pago de recibo de auga
correspondente
ao
primeiro, segundo e
terceiro trimestre de 2018.
Pago de recibo de
electricidade,
correspondente a catro
meses de 2018.
Pago de recibos de gas,
correspondente a catro
meses de 2018.
Bono de alimentos tipo A,
durante catro meses e
cunha entrega mensual.
Bono de hixiene tipo A,
durante catro meses e
cunha entrega mensual.

13/07/18

1107

Conceder unha axuda

J. D. F. L.

Pago

de

recibos

de 1.040,00 €
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económica.

comunidade
correspondentes ao ano
2013 de xuño a decembro,
ano 2014 de xaneiro a
decembro e ano 2015 de
xaneiro a xullo.
Pago de recibo de auga.

13/07/18

1108

Conceder unha axuda
económica.

N. M. V.

35,68 €

Pago
de
aluguer, 455,00 €
correspondente a sete
meses do ano 2018.
Pago de recibo de 240 €
comunidade,
correspondente a sete
meses de 2018.

C.I.F. P-1503100-H

Pago de recibo de
electricidade,
correspondente a dous
meses de 2018.
Pago de recibos de auga,
correspondentes
ao
primeiro, segundo e
terceiro trimestre de 2018.
13/07/18

1109

Conceder unha axuda
económica.

L. E. P. A.

Pago de aluguer , 1.075,68 €
correspondendo 300 € os
meses de xuño, xullo e
agosto e 175,68 € o mes
de setembro.

**SUBVENCIÓNS SOLICITADAS:
Data
da
resolución

Nº
resolución

13/07/18

1093

OBXECTO

IMPORTE

ORGANISMO

Modificar
a
Resolución 540.688,00 € Consellería de Política Social
número 1014 de data 27 de
xuño de 2018 e, en
consecuencia solicitarlle á
Consellería de Política social
a transferencia 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.

5 de 6
Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 http://www.culleredo.es

Código do documento

Código do expediente

USG12I00NQ

USG/2018/120

Código de Verificación Electrónica (COVE)

(R.E.L. 01150315)

²0044153R665Q2C0S1BT23»
²0044153R665Q2C0S1BT23»
0044 153R 665Q 2C0S 1BT2

3.- ASUNTOS SOBREVIDOS.
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 trinta 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
31/07/2018 20:08

O alcalde
(Asinado dixitalmente)

C.I.F. P-1503100-H

RIOBOO CASTRO,
JOSE RAMON
Alcalde-Presidente
01/08/2018 09:12
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