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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 8 DE OUTUBRO 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 del Carmen Varela Corbelle
D. Juan Carlos Iglesias Lovelle
D.ª Marta Mª Iglesias Becerra
D. Miguel Suárez García
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes
INTERVENTORA MUNICIPAL
D.ª Vanesa García Barreiro
SECRETARIA XERAL:
D.ª Pilar Mª Pastor Novo

Na Casa Consistorial do Concello de Culleredo (A Coruña), sendo as trece
horas e sete minutos do día oito de outubro 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 del Carmen
Varela Corbelle, D. Juan Carlos Iglesias Lovelle, D.ª Marta Mª Iglesias
Becerra, D. Miguel Suárez García e D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes.
Asiste á sesión a 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.

C.I.F. P-1503100-H

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA O DÍA 1 DE OUTUBRO 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 un de outubro 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 unanimidade.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión ordinaria realizada o día 1 de outubro 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:
•

Real Decreto 1234/2018 do 5 de outubro, do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, polo que
se establecen as bases reguladoras para a concesión directa de subvencións a entidades locais para o
financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e emprendemento colectivo, dirixidos a afrontar o
reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do “Programa Operativo de Empleo
Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ)”. BOE núm. 242 do 06-10-2018.

•

Resolución do 11 de setembro de 2018, da Consellería de Economía, Emprego e Industria -Xefatura
Territorial da Coruña-, pola que se concede autorización administrativa previa e de construción dunha
instalación de distribución eléctrica no Concello de Culleredo (expediente IN407A 2018/130-1). DOG núm.
188 do 02-10-2018.

•

Anuncio do 28 setembro de 2018, da Deputación Provincial da Coruña -Tesourería e Xestión de Tributos
-Servizo Central de Recadación-, relativo ás normas de cobranza en período voluntario dos tributos e
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C.I.F. P-1503100-H

prezos públicos municipais. Campaña do segundo semestre do exercicio 2018. BOP núm. 188 do 02-102018.
•

Anuncio do 28 de setembro de 2018, da Deputación Provincial da Coruña -Servizo de Xestión de Plans
-Sección de Plans Provinciais-, relativo á aprobación da segunda e derradeira fase do Plan provincial de
cooperacións ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+Adicional
1/2018 por maior achega provincial BOP núm. 188 do 02-10-2018.

•

Anuncio do 28 de setembro de 2018, da Deputación Provincial da Coruña -Servizo de Xestión de Plans
-Sección de Plans Provinciais-, relativo ás Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras
e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+2019”. BOP núm. 188 do 02-102018.

•

Anuncio do 28 de setembro de 2018, da Deputación Provincial da Coruña -Intervención Xeral e Xestión
Económica-Financeira-, relativo á aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal xeral engadindo
un apartado 4 no artigo 64. BOP núm. 188 do 02-10-2018.

•

Anuncio do 28 de setembro de 2018, da Deputación Provincial da Coruña -Intervención Xeral e Xestión
Económica-Financeira-, relativo á aprobación inicial da modificación do apartado 9 do artigo 6 da
Ordenanza fiscal núm. 3 reguladora da taxa por expedición de documentos, actividades administrativas e
dereitos de exame. BOP núm. 188 do 02-10-2018.

•

Anuncio do 28 de setembro de 2018, da Deputación Provincial da Coruña -Intervención Xeral e Xestión
Económica-Financeira-, relativo á aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal núm. 8,
reguladora da taxa por autorizacións de utilizacións privativas e aproveitamentos especiais en vías
provinciais: cambio de denominación, modificación e redacción íntegra. BOP núm. 188 do 02-10-2018.

•

Anuncio do 28 de setembro de 2018, da Deputación Provincial da Coruña -Intervención Xeral e Xestión
Económica-Financeira-, relativo á aprobación inicial da modificación do apartado 4 do artigo 7 da
Ordenanza fiscal núm. 10, reguladora da taxa por servizos no Conservatorio de Danza. BOP núm. 188 do
02-10-2018.

•

Anuncio do 28 de setembro de 2018, da Deputación Provincial da Coruña -Intervención Xeral e Xestión
Económica-Financeira-, relativo á aprobación inicial da modificación da Ordenanza núm. 12, reguladora do
prezo público por servizos no Centro Residencial Docente Calvo Sotelo: cambio de denominación,
modificación e redacción íntegra. BOP núm. 188 do 02-10-2018.

•

Anuncio do 28 de setembro de 2018, do Concello de Culleredo, relativo á aprobación inicial da
modificación da base 21 das de execución do orzamento 2018. BOP núm. 191 do 05-10-2018.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLARÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- O Sr. Taibo Monelos dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións e comunicacións previas
de obras e aperturas da Concellaría delegada de de Urbanismo:
“RESOLUCIÓNS DO 20.09.2018
Resolución núm 1464.- Concedendo a R.B.T. En representación de RENUEVATE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN,
S.L. licenza municipal de obras para a instalación dun ascensor dun edificio de vivendas situado na Avda. de Vilaboa
núm. 133, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/454).
Resolución núm 1465.- Primeiro, concedendo a CAMPRE GESTIÓN Y PROMOCIÓN, S.L., a licenza municipal de
primeira ocupación para una nave industrial situada na rúa I núm. 25, do Parque Empresarial de Alvedro, parroquia
de Almeiras, segundo aprobar a devolución do aval depositado neste Concello co número de operación
320170001369, e terceiro dar conta da presente resolución aos servizos de Intervención e Tesouraría (exp.
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UAU/2018/209).
RESOLUCIÓNS DO 27.09.2018
Resolución núm 1507.- Concedendo a D. M.P.I., licenza de primeira ocupación para unha vivenda unifamiliar
situada na rúa Cillobre, parroquia de Sésamo, e aprobando a devolución da fianza depositada neste concellopor
importe de 5.880 € (exp. UAU/2016/677).
Resolución núm 1508.- Concedendo a Orbuco S.L., licenza municipal para a construción dunha vivenda unifamiliar
na parcela situada na avenida da Hermida , parroquia de Culleredo. (exp. UAU/2018/455).
Resolución núm 1509.- Declarando as sociedades Grupo Kenya Exchange S.L., Grupo Mitra Narón S.L., Opemat
Ingeniería S.L., e D. Héctor Vázquez Rey, a ineficacia da comunicación previa que achegaron para o exercicio das
actividades de almacén de produtos téxtiles, calzado e artigos de coiro, almacén de equipos de telecomunicacións,
almacén de repostos de alta tensión e almacén de materiais e mercancía de prendas de peletaría, nunha nave
situada na rúa Recreativa Ledoñesa, parcela 64 do Centro Loxístico de Transportes da parroquia de Ledoño, por non
ser compatibles coa normativa do Proxecto Sectorial do Centro Loxístico de Transportes.
Comunícándolle que a declaración de ineficacia impide o exercicio das actividades desde a notificación da presente
resolución.
Ordenando aos interesados a restitución da situación xurídica ao momento previo ao inicio das actividades.

C.I.F. P-1503100-H

E declarándolle a imposibilidade de instar un novo procedemento durante un período de tempo de tres meses. (exp.
UAU/2015/504).
COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E APERTURAS
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 19 de setembro de 2018, a
comunicación previa presentada por P.J.D.A., para obras de mellora do firme de acceso privado, nunha parcela
situada no Lugar de Valiñas, s/n. Parroquia de Sueiro (exp. UAU/2018/196).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 02 de outubro de 2018, a
comunicación previa presentada por VODAFONE ESPAÑA, S.A., para desmontaxe de estación base de telefonía
móvil, situada na cuberta dun edificio situado na Avda. de Vilaboa 92, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/231).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 02 de outubro de 2018, a
comunicación previa presentada por CARPINTERÍA METÁLICA ALUMAN, S.L., para obras de illamento acústico
situada na vivenda situada en Rúa Liñares, 20, parroquia de Culleredo (exp. UAU/2018/248).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 02 de outubro de 2018, a
comunicación previa presentada por CARPINTERÍA METÁLICA ALUMAN, S.L, para obras de illamento acústico na
vivenda situada en Rúa Costa da Lonxa núm. 11, parroquia de O Burgo (exp. UAU/2018/249).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 02 de outubro de 2018, a
comunicación previa presentada por CARPINTERÍA METÁLICA ALUMAN, S.L, para obras de illamento acústico na
vivenda situada en Rúa Liñares, 30, parroquia de Culleredo, (exp. UAU/2018/250).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 02 de outubro de 2018, a
comunicación previa presentada por CARPINTERÍA METÁLICA ALUMAN, S.L, para obras de illamento acústico no
Edificio situado en Rúa Sanjurjo de Carricarte 9, parroquia de O Burgo (exp. UAU/2018/254).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 03 de outubro de 2018, a
comunicación previa presentada por COMUNIDADE DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN FONTEMAIOR, para
obras de reparación fugas auga na piscina, situada en Rúa Río Chan, S/n., Parroquia de Culleredo (exp.
UAU/2018/253)”

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

Código do documento

Código do expediente

USG12I00WC

USG/2018/164

Código de Verificación Electrónica (COVE)

²1Y4N3P1I3S1N4N4Y09ZHU»
²1Y4N3P1I3S1N4N4Y09ZHU»
1Y4N 3P1I 3S1N 4N4Y 09ZH

(R.E.L. 01150315)

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.
Nº
resolución

14/08/18

1311

Aceptar o desestimento da L. R. B.
solicitude
do
Servizo
municipal de Xantar na Casa
e declarar concluso o
procedemento.

20/09/18

1459

Conceder o servizo municipal M. C. M.
de Axuda no fogar.

20/09/18

1460

Aceptar o desestimento da M. O. V. G.
solicitude
do
Servizo
municipal de Axuda no fogar
e Xantar na Casa e declarar
concluso o procedemento.

C.I.F. P-1503100-H

Data
da
resolución

TEMA

Persoa
beneficiaria

Intensidade

Catro 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

Nº
resolución

29/06/18

1034

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

M.J.V.M.

Pago do recibo de luz 21,91 €
correspondente
ao
período de 12 de abril de
2018 a 14 de maio de
2018 que lle será aboado
mediante talón bancario
nominativo.

16/07/18

1112

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

S.T.S.

Pago do recibo de auga, 97,65 €
correspondente ao 4º
trimestre de 2017.

TEMA

Persoa
beneficiaria

Obxecto da axuda

Importe

Pago de recibo de luz 349,28 €
correspondente
ao
período de 12 de outubro
de 2017 a 13 de xuño de
2018.
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Pago do recibo de gas 191,78 €
correspondente
ao
periodo de 07 de outubro
de 2017 a 11 de xuño de
2018 que lle será aboado
mediante talón bancario
nominativo.
16/07/18

1113

Conceder unha axuda
económica.

C.L.S.

Pago de recibos de auga 1.075,68 €
correspondentes ao 3º e
4º trifmstre de 2017, e 1º
e 2º de 2018.
Pago de recibos de
electricidade
correspondente
aos
meses de setembro de
2017 ata outubro de 2018.

C.I.F. P-1503100-H

Pago de recibos de gas
correspondente
aos
meses de setembro de
2017 ata outubro de 2018.
20/07/18

1157

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

E.C.L.

Pago de recibo de luz 85,21 €
correspondente
ao
período de 13 de febreiro
de 2018 a 15 de maio de
2018 que lle será aboado
mediante talón bancario
nominativo.

31/07/18

1233

Conceder unha axuda
económica.

G. C. C.

Pago
do
aluguer, 1.075,68 €
correspondente
aos
meses de xullo (300 €),
agosto (300 €), setembro
(300 €) e outubro (175,68
€).

07/08/18

1278

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

07/08/18

1279

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

D.D.F.T.

Pago do recibo de bus 38,70 €
correspondente ao mes
de xuño de 2018, que lle
será aboado mediante
talón bancario nominativo.

07/08/18

1282

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

M.E.B.R.

Pago do recibo de luz 51,12 €
correspondente
ao
período de 06 de maio de
2018 a 05 de xuño de

M.D.R.S.

Pago do recibo de luz 15,50 €
correspondente
ao
período de 11 de abril de
2018 a 13 de maio de
2018, que le será aboado
mediante talón bancario
nominativo.
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2018.
Pago do recibo de auga 62,37 €
correspondente ao 2º
trimestre de 2018.

C.I.F. P-1503100-H

Pago da comunidade 200 €
correspondente
ao
período de xaneiro de
2018 a outubro de 2018,
que lle sera aboado
mediante talón bancario
nominativo.
07/08/18

1283

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

E.C.L.

Pago do recibo de luz 27,54 €
correspondente
ao
período de 15 de maio de
2018 a 13 de xuño de
2018 que lle será aboado
mediante talón bancario
nominativo.

14/08/18

1312

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago

J. D. D. L.

Recibo
de
auga, 35,68 €
correspondente
ao
segundo trimestre de
2018, que lle será aboada
mediante talón bancario
nominatiivo.

14/08/18

1313

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago

E. I. R.

Pago do recibo de 62,75 €
electricidade,
correspondente ao mes
de xuño de 2018, que lle
será aboado mediante
talón bancario nominativo.

24/08/18

1344

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

A.G.B.

Pago do recibo de auga 148,27 €
correspondente ao 4º
trimestre de 2017, e 1º
trimestre de 2018.
Pago do recibo de luz 95 €
correspondente
ao
período de 01 de xaneiro
de 2018 a 15 de maio de
2018.
Pago do recibo de gas 50 €
correspondente
ao
período de 01 de xaneiro
de 2018 a 09 de abril de
2018, que lle sera aboado
mediante talón bancario.

24/08/18

1345

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

M.J.V.M.

Pago do recibo de auga 64,51 €
correspondente ao 2º
trimestre de 2018.
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Pago do recibo de luz 10,06 €
correspondente
ao
período de 14 de maio de
2018 a 29 de maio de
2018.
Pago do recibo de gas 31,39 €
correspondente
ao
período de 04 de abril de
2018 a 06 de xuño de
2018, que lle sera aboado
mediante talón bancario
nominativo.
24/08/18

1346

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

M.V.A.C.

Pago do recibo de auga 167,18 €
correspondente
ao
período de 4º trimestre de
2017 e 2º trimestre de
2018.

C.I.F. P-1503100-H

Pago do recibo de luz 112,91€
correspondente
ao
período de 12 de marzo
de 2018 a 13 de xuño de
2018.
Pago do recibo de gas 126,45€
correspondente
ao
período de 07 de febreiro
de 2018 a 07 de xuño de
2018 que lle será aboado
mediante talón bancario
nominativo.
30/08/18

1368

Conceder unha axuda
económica.

I.B.M.

Pago
de
aluguer 1.000,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro a maio
de 2018, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo por
un importe mensual de
200€.

30/08/18

1369

Conceder unha axuda
económica.

M.C.G.R.

Pago
de
aluguer 900,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro a marzo
de 2018, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo, por
un importe mensual de
300€.
Pago de coste de gafas 155 €
que lle será aboada
mediante talón bancario
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nominativo.
30/08/18

1370

Conceder unha axuda
económica.

M.A.P.

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

C.I.F. P-1503100-H

Pago de recibos de gas
correspondentes
aos
meses de xaneiro a
outubro de 2018.
30/08/18

1371

Conceder unha axuda
económica.

V.D.CH.B.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de marzo a xuño
de 2018, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo, por
un importe mensual de
330 €, agás o mes de
xuño cun importe de 85 €.

30/08/18

1372

Conceder unha axuda
económica.

M.L.D.S.

Pago
de
aluguer 1.050,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro a marzo
de 2018, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo, por
un importe mensual de
350 €.

30/08/18

1373

Conceder unha axuda
económica.

R.M.M.C.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de marzo a xuño
de 2018, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo, por
un importe mensual de
330 €, agás o mes de
xuño cun importe de 85 €.

30/08/18

1375

Conceder unha axuda
económica.

J.D.V.

Pago de recibos de auga 1.075,68 €
correspondentes ao 4º
trimestre de 2017, e 1º
trimestre, 2º e 3º trimestre
de 2018.
Pago de recibos de luz
correspondentes
aos
meses de xaneiro a
outubro de 2018.
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Pago dos recibos da
comunidade de veciños
correspondentes ao 4º
trimestre de 2017 e 1º
trimestre, 2º e 3º trimestre
de 2018.
Bono de alimentos tipo A
e bono de hixiene tipo A
durante tres meses e
cunha entrega mensual.
1381

Conceder unha axuda
económica.

I.P.V.N.

Pago
de
aluguer 1.050,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro a xuño
de 2018, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo, por
un importe mensual de
175 €.

31/08/18

1382

Conceder unha axuda
económica.

M.M.P.

Pago de recibos de auga
correspondentes ao 1º
trimestre, 2º trimestre.

C.I.F. P-1503100-H

31/08/18

Pago de recibos de luz
correspondentes
aos
meses de xaneiro a xuño
de 2018.
Pago de recibo de gas
correspondentes
aos
meses de xaneiro a xuño
de 2018.
Pago de recibos da
comunidade de veciños
correspondentes
aos
meses de xaneiro a xuño
de 2018 por un importe
mensual de 20 €.
11/09/2018

1427

Declarar o desestimento das M.G.A.M.
axudas solicitadas para
abono recibo aluguer por art.
19.1. do Regulamento de
acceso
as
prestacións
económicas municipais de
emerxencia para a inserción
social (PEEIS) (BOP nº 242
de 20/12/2013). “...... Se a
solicitude non reúne todos os
datos e documentos aludidos
anteriormente, requirirase á
persoa interesada para que
(….) no prazo de 10 días,
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(R.E.L. 01150315)

enmende a falta ou achegue
os documentos perceptivos ,
con indicación de que se non
o fai, se lle terá desistido da
súa petición.......”
1491

Conceder unha axuda
económica.

C. D. V. S. Pago de aluguer , 1.075,68 €
D. R.
correspondendo, 280 € os
meses
de
agosto,
setembro e outubro e
235,68 € o mes de
novembro de 2018.

26/09/18

1492

Conceder unha axuda
económica.

S. D. D. S.

26/09/18

1493

Autorización,
disposición, N. P. P.
recoñecemento e orden de
pago.

C.I.F. P-1503100-H

26/09/18

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo, 323 € os
meses
de
agosto,
setembro e outubro e
106,68 € o mes de
novembro.
Pago dos recibos de 375,44 €
electricidade,
correspondente
ao
período
comprendido
entre o 09.02.2018 ao
09.04.2018 (123,60 €),
entre o 10.04.2018 ao
10.06.2018 (127,55 €) e o
comprendido entre o
11.06.2018 ao 09.08.2018
(124, 29 €).
Pago dos recibos de 150,68 €
auga, correspondente ao
primeiro trimestre de 2018
(79,86 €) e ao segundo
trimestre de 2018 (70,82
€).

*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

06/09/18

1402

TEMA

Persoa
beneficiaria

Conceder unha tarxeta de D.V.P.
estacionamento por razón de
discapacidade.

Vixencia
10 ANOS

“
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2.2.3.- 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
MÉRCORES 10 DE OUTUBRO
Biblioteca González Garcés do Burgo. 17.00 h:
Contos para bebés, a cargo de Charo Pita.
De 0 a 3 anos.
XOVES 11 DE OUTUBRO
Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 19.30 h:
Redum Teatro: Contos de recreo.
A partir de 4 anos. Entrada de balde. Recollida de invitacións dende unha hora antes da función.

C.I.F. P-1503100-H

OBRADOIRO DE COCIÑA SAUDABLE TRIMESTRAL CULLERCHEF
Desenvolverase os días 18 e 25 de outubro, o 22 e o 29 de novembro e o 13 de decembro.
A inscrición poderá realizarse desde o 8 de outubro ata cubrir prazas para todo o trimestre.
Poderá facerse na Biblioteca Municipal do Burgo, en dúas quendas: de 17:00 a 18:30 horas e de 19:00 a 20:30
horas, para nenos de 7 a 12 anos.
O máximo de rapazas e rapaces para cada quenda serán 12.”
2.2.4.- O Sr. Alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións do Servizo de Medio Ambiente,
Servizos e Obras:
“
• Resolución núm. 1462 de data do 20/09/2018, pola que se autoriza o uso especial por VODAFONE
ONO SA dos terreos de dominio público municipal afectados para a canalización prevista na Avda. de
Vilaboa, núm. 66.
•

Resolución núm. 1473 de data do 25/09/2018, pola que se autoriza o uso especial por UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN, SA dos terreos de dominio público municipal afectados para a
canalización prevista de RBTS en Cabana – Veiga.

•

Resolución núm. 1474 de data do 25/09/2018, pola que se autoriza o uso especial por NEDGIA
GALICIA, SA dos terreos de dominio público municipal afectados para a canalización prevista de gas
natural á vivenda situada na R/. Río Tambre, núm. 3.

•

Resolución núm. 1475 de data do 25/09/2018, pola que se autoriza o uso especial por R CABLE Y
TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA, dos terreos de dominio público municipal afectados para a
canalización prevista de rede de telecomunicacións na R/. Campo núm. 12 – Almeiras.

•

Resolución núm. 1476 de data do 25/09/2018, pola que se autoriza o uso especial por UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN, SA dos terreos de dominio público municipal afectados para a
canalización da liña eléctrica subterránea de baixa tensión na R/. Juana Capdeville – Rutis.

•

Resolución núm. 1477 de data do 25/09/2018, pola que se dá de baixa con efectos do ano 2019, a
licenza municipal de pasaxe permanente núm. 417, de R/. Manuel María núm. 24, á solicitude do
interesado.

•

Resolución núm. 1478 de data do 25/09/208, pola que se concede a ampliación da reserva de
espazo de entrada e saída a través das beirarrúas á 4 ml., da licenza co núm. 290 situada na R/.
Amparo López Jean núm. 7-9-11.

•

Resolución núm. 1495 de data do 26/09/2018, pola que se require a D. P. A. P. M. para que no prazo
dun mes retire o vehículo abandonado Citroën C4 de DESGUACES RUTABELLA, SL.
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•

Resolución núm. 1496 de data do 26/09/2018, pola que se autoriza o uso especial por UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN, SA, dos terreos de dominio público municipal para a instalación de RBTS
en Vigovidín, s/n, Almeiras.

•

Resolución núm. 1501 de data do 27/09/2018, pola que se aproba o plan de seguridade e saúde da
obra “Instalación de red de saneamiento en R/. Canabal, R/. Manuel Andrés Reboredo e R/.
Constitución”.

•

Resolución núm. 1505 de data do 27/09/2018, pola que se dá de baixa a licenza municipal para a
ocupación de vía pública con 4 prazas de aparcadoiro na R/. Irmáns Suárez Ferrín, núm. 3,
concedida á CEFINE NEUROLOGÍA, SL, con efectos do 31/12/2018, por solicitude do interesado.

•

Resolución núm. 1506 de data do 27/09/2018, pola que se desestiman as alegacións presentadas
polo interesado por non desvirtuar os feitos denunciados de falta de colocación do cartel informativo
de prohibición de venda/subministro de alcol á menores de idade por parte de AREAS, SA, así como
a interposición dunha multa de 200 €.

•

Resolución núm. 1510 de data do 27/09/2018, pola que se require á sociedade CHURRERÍA LA RÍA,
SL, para que no prazo dun mes retire o vehículo abandonado no polígono A Marisqueira, fronte á
Mármoles Raju – Almeiras, marca Opel Combo C Van.

•

Resolución núm. 1511 de data do 27/09/2018, pola que se require a D.ª A. S. F. para que no prazo
dun mes retire o vehículo abandonado no parque empresarial de Alvedro, R/. GA – Almeiras, marca
Seat León.

•

Resolución núm. 1513 de data do 28/09/2018, pola que se outorga a licenza municipal para a
posesión de animais potencialmente perigosos á D. S. V. F. B. co número 127.

•

Resolución núm. 1514 de data do 28/09/2018, pola que se outorga a licenza municipal para a
posesión de animais potencialmente perigosos á D.ª R. M. V. co número 126.

•

Resolución núm. 1520 de data do 02/10/2018, pola que se outorga a licenza municipal para a
instalación de terraza do café-bar “Bombonera café”, situada na praza D. Rodríguez Castelao, núm.
2, baixo F – Rutis.”

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 vinte 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
11/10/2018 10:12

RIOBOO
CASTRO, JOSE
RAMON
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