Código do documento

Código do expediente

USG13I002E

USG/2019/5

Código de Verificación Electrónica (COVE)

(R.E.L. 01150315)

²106F0G010M4Z124L042R7»
²106F0G010M4Z124L042R7»
106F 0G01 0M4Z 124L 042R

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 21 DE XANEIRO DE
2019.

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
(que se incorpora á sesión no
momento que se expresa na
presente acta)
D.ª Marta Mª Iglesias Becerra
D. Miguel Suárez García
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes
NON ASISTE:
D. Juan Carlos Iglesias Lovelle

C.I.F. P-1503100-H

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 trinta minutos do día vinte e un de xaneiro do ano dous mil
dezanove, 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 (que se incorpora á sesión no
momento que se expresa na presente acta), D.ª Marta Mª Iglesias Becerra,
D. Miguel Suárez García e D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes.
Non asiste á sesión o Sr. concelleiro D. Juan Carlos Iglesias Lovelle.
Asiste á sesión a sra. Interventora municipal, D.ª 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 14 DE XANEIRO DE 2019.
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 catorce de xaneiro
de dous mil dezanove, 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
dos/as Sres./as concelleiros/as asistentes á sesión.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión ordinaria realizada o día 14 de xaneiro de
2019.
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 26 de decembro de 2018, da Axencia Turismo de Galicia, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais
para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas no medio rural e se anuncia a convocatoria para o
ano 2019. DOG núm. 11 do 16-01-2019.

•

Orde do 19 de novembro de 2018, da Consellería de Política Social, pola que se regula o procedemento
de obtención das habilitacións para profesionais pertencentes ás categorías de persoal coidador,
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xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal nos centros e servizos sociais do Sistema para
a autonomía e atención á dependencia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG núm.. 12
do 17-01-2019.
•

Anuncio do 12 de decembro de 2018, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, polo que se dá
publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de novembro de 2018 polo que se aproba o
Plan de transporte público de Galicia . DOG núm. 12 do 17-01-2019.

•

Orde do 19 de decembro de 2018, da Consellería do Medio Rural, pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural de
Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019. DOG núm. 13 do 18-01-2019.

•

Anuncio da Axencia Turismo de Galicia de corrección de erros na resolución do 26 de decembro de 2018,
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas no medio rural e
se anuncia a convocatoria para o ano 2019. DOG núm. 14 do 21-01-2019.

•

Anuncio do 9 de xaneiro de 2019, da Deputación Provincial da Coruña, relativo ao extracto da resolución
núm. 2019/444, do 9 de xaneiro, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
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 2019” (FO207/2019).
BOP núm. 11 do 16-01-2019.

•

Anuncio do 9 de xaneiro de 2019, da Deputación Provincial da Coruña, relativo ao extracto da resolución
núm. 454/2019 do 9 de xaneiro, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do “Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia
da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de
turismo durante o exercicio 2019”. BOP núm. 12 do 17-01-2019.

•

Anuncio do 11 de xaneiro de 2019, da Deputación Provincial da Coruña, relativo ao extracto da resolución
de Presidencia núm. 2019/694 do 11/01/2019 pola que se aproba a convocatoria do “Programa de
subvencións provinciais de concorrencia competitiva dirixido aos concellos, agrupacións de concellos,
mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo
dos servizos de normalización lingüística (SNL) de 2019”. BOP núm. 14 do 21-01-2019.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS 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 Urbanismo:
“RESOLUCIÓNS DO 17.12.2018
Resolución núm. 1943.- Concedendo a Fergo Galicia Renta, S.L., a licenza de primeira ocupación para 6 naves
situada na rúa B, números 4, 6, 8, 10, 12 e 14, do Parque Empresarial de Alvedro da parroquia de Almeiras (exp.
UAU/2018/405).
Resolución núm. 1950.- Concedendo a UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A., a licenza municipal de obras
para “LMTS, CT, RBT, Toroño – Picoto”, parroquia de Culleredo, (exp. UAU/2018/420)
COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E APERTURAS
- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 09 de xaneiro de 2019, a
comunicación previa presentada por RUSANE, S.L., para impermeabilización de terrazas en edificio de vivendas
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(R.E.L. 01150315)

situado en Avd. de Fonteculler, 54, parroquia de Rutis, (exp. UAU/2018/457).
- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 09 de xaneiro de 2019, a
comunicación previa presentada por H.S.L., para rehabilitación de fachada con sistema SATE y pintura plástica,
nunha vivenda situada na Rúa San Xiao, parroquia de Almeiras (exp. UAU/2018/464).
- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data11de xaneiro de 2019, a
comunicación previa presentada por F.D.N., para construción muro de peche de parcela con parte de muro de
contención e malla metálica, parcela situada no Lugar Ledoño, parroquia de Ledoño, (Exp. UAU/2018/460).
- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 15 de xaneiro de 2019, a
comunicación previa presentada por B.E.A.M., para obras arranxo baño en vivenda situada na Rúa Andrés Pan
Vieiro, Parroquia de O Burgo (Exp. UAU/2018/480).
- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 15 de xaneiro de 2019, a
comunicación previa presentada por Comunidade Propietarios Avda. Fonteculler 54, para pintado fachadas edificio
situado na Avda. de Fonteculler, 54, Parroquia de Rutis (Exp. UAU/2018/485).

C.I.F. P-1503100-H

- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 15 de xaneiro de 2019, a
comunicación previa presentada por A.F.P. para unión de dous pisos a través da lavandería, nun edificio situado na
Rúa Andrés Pan Vieiro, parroquia de O Burgo (Exp. UAU/2018/490).”
2.2.2.- O Sr. Suárez García á Xunta de Goberno Local dos seguintes puntos da Concellaría delegada de Deportes e
Ocupación do Tempo Libre:
“1. Que o pasado xoves 17 de xaneiro realizouse o sorteo público para a designación de prazas para a campaña de
inverno 2019, organizada pola Deputación da Coruña, sendo 40 aspirantes para as 12 prazas designadas.
2. Que tivo comenzo o pasado mércores 16 de xaneiro a actividade denominada Latin Fit para adultos dentro do
programa “Escolas Deportivas” no Centro Social de Almeiras en horario de 20:30 a 21:30 horas.”
2.2.3.- A Sra. Pombo Carril dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións e asuntos 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

11/12/18

1894

TEMA

Persoa
beneficiaria

Conceder unha ampliación V. M. V. C.
no servizo municipal de
Axuda no fogar.

Intensidade
Dez 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

TEMA

Persoa
beneficiaria

Obxecto da axuda

Importe
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31/10/2018

1689

Denegar
económica.

unha

axuda J.R.R.D.S.

Denegar as axudas para
bono de recibo de aluguer
por

• ART. 21. Causas de
denegación ou extinción
da axuda..
1.a) Non reunir os
requisitos exixidos neste
regulamento.

C.I.F. P-1503100-H

ART. 5. Requisitos xerais

1. Ter residencia efectiva
e estar de alta no
Padrón municipal do
Concello de Culleredo
cunha
antigüidade
mínima de catro meses
28/11/18

1857

Autorización,
disposición, J.A.S.T.
recoñecento e ordenación do
pago.

Recibo de electricidade do
21 de maio ao 15 de
outubro de 2018 (100,38€)
e o recibo de auga
correspondente ao tercer
trimestre
de
2018
(76,65€).

03/12/2018

1878

Autorización,
disposición, F.P.G.
recoñecento e ordenación do
pago.

Recibos de electricidade
correspondentes
ao
periodo que vai dende o
09/10/2017 ao 06/12/2017
(163,12€), do 07/12/2017
ao 07/02/2018 (176,21€),
do
08/02/2018
ao
16/03/2018 (113,49€), do
16/03/2018 ao 08/04/2018
(33,77€), do 08/04/2018
ao 08/05/2018 (47,49€),
do
08/05/2018
ao
07/06/2018 (50,28€), do
07/06/2018 ao 08/07/2018
(53,64€), do 08/07/2018
ao 08/08/2018 (55,83€) e
do
08/08/2018
ao
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09/09/2018 (64,64€).
14/12/18

1911

Conceder
unha
económica.

axuda S. F. P.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 280 € os
meses de setembro,
outubro, novembro e
235,68 € o mes de
decembro de 2018.

14/12/2018

1912

Concesión dunha
económica.

axuda A.M.S.F.

Aluguer correspondente 1.075,00 €
aos
meses
de
marzo(383,65€),
abril(383,65€) e parte de
maio(307,7€) de 2018.

14/12/18

1913

Autorización,
disposición, A.M. M. O.
recoñecento e orden do
pago.

Recibos
de
auga, 130,98 €
correspondentes
ao
primeiro trimestre 862,37
€) e terceiro trimestre
(68,61 €).

14/12/18

1914

Conceder
unha
económica.

axuda M. A. E. S.

Pago
de
aluguer, 780,00 €
correspondente
aos
meses de setembro (195
€), outubro (195 €),
novembro (195 €) e
decembro (195 €) de
2018.

14/12/2018

1917

Concesión dunha
económica.

axuda D.C.C.E.

Aluguer correspondente 1.075,00 €
aos meses de xullo(400€),
agosto(400€) e parte de
setembro(275€) de 2018.

14/12/2018

1918

Concesión dunha
económica.

axuda M.R.G.F.

Recibo
de
auga 90,93 €
correspondente ao 3º
trimestre de 2018.
Recibo
de
auga
correspondente
ao
segundo trimestre de
2018.
Recibos de electricidade 200,87 €
correspondentes
aos
meses de marzo (32,61
€), abril (13,08 €), agosto
(64,89 €), setembro (38,48
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€) e outubro(51,81€) de
2018.
Recibo
de
gas
correspondente ao meses 238,96 €
de marzo (159,89 €), abril
(22,81 €), agosto e
setembro (56,04 €) de
2018.
Bono de alimentos tipo B,
durante seis meses e
cunha entrega mensual

C.I.F. P-1503100-H

Bono de hixiene tipo A,
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
14/12/2018

1921

Extinción dunha
económica.

axuda M.E.G.C.

EXTINGUIR a axuda por
art.21.2.c) Causas de
extinción
da
axuda.
Cambio de residencia.

14/12/2018

1922

Concesión dunha
económica.

axuda J.P.B.

Bono de alimentos tipo C,
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
Bono de hixiene tipo B,
durante seis meses e
cunha entrega mensual.

14/12/18

1923

Autorización,
disposición, M. I. M. P.
recoñecento e orden do
pago.

Recibos
de
auga, 190,67 €
correspondente
ao
primeiro trimestre de 2018
(63,08
€),
segundo
trimestre (64,51 €) e
terceiro trimestre (63,08 €)
de 2018.
Recibos
de
gas, 92,04 €
correspondentes
aos
meses de febreiro de
2018 (22,41 €), mes de
maio (42,65 €) e ao
período
comprendido
entre o 13.06.2018 ao
10.08.2018 (26,98 €).
Recibos de electricidade, 132,42 €
correspondente
aos
meses de xaneiro (20,33
€), febreiro (19,81 €),
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marzo (24,21 €), abril
(21,36 €), xuño (22,29 €)
e xullo (24,42 €) de 2018.
17/12/18

1945

Autorización, disposición,
recoñecento e orden do
pago.

M. I. M. P.

Recibo
de
gas, 27,85 €
correspondente
ao
período
comprendido
entre o 11.08.2018 ao
10.10.2018.

17/12/18

1949

Autorización, disposición,
recoñecento e orden do
pago.

E. S. V.

Recibos
de
auga, 172,80 €
correspondente
ao
primeiro trimestre (57,36
€), segundo trimestre
(57,36 €) e terceiro
trimestre (58,08 €) de
2018.

C.I.F. P-1503100-H

Recibos de electricidade, 215,89 €
correspondente ao mes
de xaneiro (69,30 €),
febreiro (50,38 €), abril
(42,06 €) e outubro (54,15
€) de 2018.

18/12/2018

1959

Autorización,
disposición, P.V.D.
recoñecento e ordenación do
pago.

Recibo
de
auga
correspondente ao 3º
trimestre de 2018 (60,22
€) e dos recibos de luz
correspondente
ao
período que vai do 12 de
agosto ao 11 de setembro
(40,26 €) e do 11 de
setembro ao 7 de outubro
de 2018 (35,30 €).

18/12/2018

1960

Autorización,
disposición, M.J.S.T.
recoñecento e ordenación do
pago.

Recibos de electricidade
correspondente
ao
período do 11 de
setembro ao 7 de outubro
de 2018 (17,82 €) e parte
do recibo correspondente
ao período do 7 de
outubro ao 11 de
novembro de 2018 (5,60
€).

18/12/18

1963

Conceder
unha
económica.

axuda A. M. S. R.

Pago
de
hipoteca, 1.040,00 €
correspondendo 260 € os
meses de setembro,
outubro, novembro e
decembro de 2018.

21/12/2018

1989

Concesión dunha
económica.

axuda E.L.B.

Recibo de electricidade 46,85 €
correspondente os meses
de xaneiro (16,21€),
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febreiro (14,90€),
e
marzo (15,74€) de 2018.
Recibo
de
auga 54,79€
correspondente ao 1º
trimestre de 2018.
Recibos de electricidade
correspondentes a os
meses de abril a
decembro de 2018.
Recibos
de
auga
correspondentes ao 2º, 3º
e 4º trimestres de 2018.
Recibos
de
gas
correspondentes a os
meses de xaneiro a
decembro 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.
21/12/2018

1990

Autorización,
disposición, P.V.D.
recoñecento e ordenación do
pago.

Recibo
de
auga
correspondente
ao
segundo trimestre de
2018 (58,79 €),
o recibo de electricidade
correspondente
ao
período que vai do 8 de
marzo ao 10 de abril
(49,85 €), do 10 de abril
ao 10 de maio (39,89 €),
do 10 de maio ao 11 de
xuño (45,45 €), do 11 de
xuño ao 11 de xullo (34,26
€) e do 11 de xullo ao 12
agosto de 2018 (38,13 €).

21/12/2018

1998

Concesión dunha
económica.

Recibos de electricidade
correspondentes a os
meses
de
outubro,
novembro e decembro de
2018, e de xaneiro a
outubro de 2019.

axuda S.O.V.

Recibos
de
auga
correspondentes ao 3º e
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4º trimestre de 2018 e 1º,
2º e 3º trimestre de 2019.
Recibos
de
gas
correspondentes a os
meses de xaneiro a
outubro de 2019.
A concelleira de Benestar social e Igualdade da conta á XUNTA DE GOBERNO do día 21 de xaneiro de 2019
dos seguintes ASUNTOS:
PROGRAMA V DE SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL
**Participación social :Culleredo enCLAVE social:
Banco de axudas técnicas

C.I.F. P-1503100-H

A Asociación Agaela remitiu á Concellaría de Benestar social e igualdade a memoria de xestión do 2019 do Banco
de axudas técnicas, iniciativa para o que conta coa colaboración do Concello de Culleredo.
Dos datos cabe destacar que foron 59 os préstamos no 2018, materializadas do seguinte xeito: un 19% cadeira de
ducha, 17% cama articulada, 11% grúa de traslado e alza de inodoro, 10% andadores, 5% cadeira de rodas, 5%
coxín antiescaras, 5% dispositivos de comunicación, e un 17% outros produtos (mesas auxiliares, sofá incorporador,
pedaleta, calzador, elevasábanas,...)
O banco dispón para o 2019 de 183 produtos de apoio, e desde a súa creación, no 2009, fixéronse un total de 103
préstamos.”
2.2.4.- O Sr. alcalde dá lectura ao escrito da Sra. concelleira delegada de Educación, Cultura e Participación cidadá,
do 18 de xaneiro de 2019, que transcrito literalmente di:
“A concelleira de Educación, Cultura e Participación Cidadá dá conta á Xunta de Goberno do día 21 de xaneiro de
2019 da realización das seguintes actividades:
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
EDUCACULLEREDO 2018/19
ACTIVIDADE: Obradoiro de video-poesia: versos en pegatina.
Programa: Educación musical e artística.
Datas: 21 de xaneiro.
Horario: de 8:30 a 10:10 h.
Centros participantes: IES Rego de Trabe.
Curso: 1º de ESO.
Nº participantes: 30.
Lugar: Aula.
ACTIVIDADE: A Constitución e a administración local.
Programa: Educación constitucional.
Datas: 21 e 23 de xaneiro.
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Horario: de 9:00 a 11:30 h.
Colexios participantes: CEIP Ría do Burgo e CPR Andaina.
Curso: 4º EP.
Nº participantes: 112.
Lugar: Casa do Concello.
ACTIVIDADE: Especie do ano.
Programa: Educación ambiental.
Datas: 23 e 24 de xaneiro.
Horario: de 9:00 a 11:30 h.
Colexios participantes: CEIP Tarrío, CEIP Díaz Pardo e CEIP Sofía Casanova.
Curso: 1º EP.
Nº participantes: 175.
Lugar: Aulas.
ACTIVIDADES CULTURAIS

C.I.F. P-1503100-H

MÉRCORES 23 DE XANEIRO
Biblioteca González Garcés do Burgo. 17.00 h:
Contacontos de bebés.
De 0 a 3 anos. Recollida de invitacións o mesmo día na biblioteca.
XOVES 24 DE XANEIRO
Sala de vídeo do Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 19.30 a 21.00 h.
Tertulia de Arte: Estratexias da visibilidade na arte, coa artista Luisa Valdés.
Entrada libre.
VENRES 25 DE XANEIRO
Biblioteca Cardeso Liñares de Vilaboa. 18.30 h:
Contacontos coa Dragona Ramona: Os tres bandidos.
A partir de 3 anos. Entrada libre.
DOMINGO 27 DE XANEIRO
Conservatorio de Música de Culleredo. 12.00 h:
Culleredo soa en domingo. Concerto de Raquel Areal e Alicia Sánchez Permuy.
Entrada libre.
OBRADOIROS DE COCIÑA TRIMESTRAL
CULLERCHEF. COCIÑA SAUDABLE
O luns 21 de xaneiro ábrese o prazo de inscrición, para todo o trimestre, ata compretar prazas.
O primeiro obradoiro desenvolveráse o xoves 31 de xaneiro.”
(Neste momento incorpórase á sesión a Sra. Varela Corbelle”.
3.- ASUNTOS SOBREVIDOS.
Non se somete ningún asunto neste punto da orde do día.
4.- ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan.
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E non existindo máis asuntos dos que tratar, a Presidencia levanta a sesión, sendo as trece horas e corenta 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)

(Asinado dixitalmente)

C.I.F. P-1503100-H

PASTOR NOVO, PILAR
MARÍA
Secretaria Xeral
24/01/2019 13:46
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