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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 11 DE FEBREIRO DE
2019.

PRESIDENTE:
O alcalde, D. José Ramón Rioboo
Castro
ASISTENTES:
D.ª Mª Guadalupe Pombo Carril
D.ª Carmen Varela Corbelle
D. Juan Carlos Iglesias Lovelle
D.ª Marta Mª Iglesias Becerra
D. Miguel Suárez García
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes
NON ASISTE:
D. Diego Antonio Taibo Monelos
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 dez minutos do día once de febreiro 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.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 e
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes.
Non asiste á sesión o Sr. concelleiro D. Diego Antonio Taibo Monelos.
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 4 DE FEBREIRO 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 catro de febreiro 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 cinco votos a favor
(dos/as Sres./as concelleiros/as, Pombo Carril, Iglesias Lovelle, Iglesias Becerra, Suárez García e Figueroa Fuentes)
e coa abstención do Sr. alcalde, Rioboo Castro e da Sra. concelleira, Varela Corbelle, os cales manifestan que se
absteñen 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 4 de febreiro 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:
•

Orde do 20 de decembro de 2018, da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se establecen as basees
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais
de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de
actividades culturais, e se convocan para o ano 2019. DOG núm. 27 do 07-02-2019.

•

Orde do 7 de febreiro de 2019, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza, pola que se desenvolve a disposición adicional segunda da Lei 9/2016, do 8 de xullo, para
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regular o acceso aos corpos de policía local do persoal funcionario previsto no artigo 53.3 da Lei orgánica
2/1986, do 13 de marzo, con funcións de control do tráfico urbano nos concellos. DOG núm. 28 do 08-022019.
•

Resolución do 28 de decembro de 2018, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza -Secretaría Xeral da Igualdade-, 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 e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo
(FSE), con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado contra a
violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2019 (códigos de procedemento SI435B,
SI435A, SI427B e SI435C). DOG núm. 28 do 08-02-2019.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- O Sr. Alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións ditadas polo servizo de Medio
Ambiente, Servizos e Obras:

C.I.F. P-1503100-H

“
•

Resolución núm. 137 de data do 30/01/2019, pola que se concede o cambio de material para exercer o
servizo de autotaxi co vehículo recentemente adquirido marca ASTRA SPORTS TOURER +, matrícula
6582KSY, á D. E. G. G., titular da licenza de taxi núm. 29 deste Concello de Culleredo.

•

Resolución núm. 138 de data do 30/01/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, SA, para a actividade
de instalacións eléctricas no local situado na R/. B, nave B-27, do polígono industrial de Alvedro.

•

Resolución núm. 141 de data do 31/01/2019, pola que se aproba o Plan de Seguridade e Saúde
presentado por GROMA OBRAS, SL, para a obra “Conservación y acondicionamiento en el polideportivo
de Tarrío”.

•

Resolución núm. 142 de data do 31/01/2019, pola que se modifica a licenza municipal para a instalación
da terraza do local adicado á pastelería situado na Avda. de Vilaboa, núm. 183 – baixo, concedida á D.ª M.
N. B. R.

•

Resolución núm. 143 de data do 31/01/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á DISTRIBUCIONES DEL BIERZO, SA, para a actividade de comercio ao por
maior doutros produtos alimenticios, na nave situada na R/. José Espronceda, núm. 4, módulo 2, porta 2,
da parroquia de Almeiras.

•

Resolución núm. 144 de data do 31/01/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á NIÑA DEL AGUA, SL, para a actividade de establecementos de bebidas, no local
situado na R/. Anxo Senra Fernández, núm. 25 – A- baixo esq., parroquia do Burgo.

•

Resolución núm. 145 de data do 31/01/2019, pola que se autoriza o uso especial por UFD
DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA, dos terreos de dominio público municipal afectados para a
canalización da rede de baixa tensión soterrada nunha parcela situada no lugar da Telva, da parroquia de
Almeiras.

•

Resolución núm. 146 de data do 31/01/2019, pola que se autoriza o uso especial por UFD
DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA, dos terreos de dominio público municipal afectados para a
canalización da rede de baixa tensión soterrada en Celas núm. 56.

•

Resolución núm. 147 de data do 31/01/2019, pola que se autoriza o uso especial por UFD
DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA, dos terreos de dominio público municipal afectados para a
canalización de LMTS, CTS, RBT na Avda. Vilaboa, 147, parroquia de Rutis.
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•

Resolución núm. 148 de data do 31/01/2019, pola que se autoriza o uso especial por UFD
DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA, dos terreos de dominio público municipal afectados para a
canalización de RBT 41 na parcela 558, lugar de Avilleira – Sueiro.”

2.2.2.- A Sra. Pombo Carril dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións e actividades da
Concellaría delegada da Área de Benestar Social e Igualdade:
“RESOLUCIÓNS emitidas dende esta concellaría :

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

30/01/19

132

Conceder
o
Servizo M. B. P.
municipal de Axuda no fogar.

30/01/19

133

Aceptar o desestimento da V. M. R.
solicitude do servizo de
Teleasistencia domiciliaria e
declarar
concluso
o
procedemento.

TEMA

Persoa
beneficiaria

Intensidade
Cinco horas á semana (agás festivos).

**SUBVENCIÓNS SOLICITADAS:
Data
da
resolución

Nº
resolución

30/01/19

131

OBXECTO

IMPORTE

ORGANISMO

Solicitar a formalización do 70.000,00 €
Convenio de colaboración
entre a Deputación Provincial
da Coruña e o Concello de
Culleredo,
para
o
financiamento
do
mantemento xeral e reserva
de prazas no centro
ocupacional “A Escada” para
o ano 2019.
Aprobar a memoria de 149.717,35 €
actividades a desenvolver no
Centro
Ocupacional
“A
Escada” durante o ano 2019.
Dar conta ao pleno da
Corporación Local do acordo
de solicitude na primeira
sesión plenaria que se
celebre.

ACTIVIDADE SOCIO-EDUCATIVA DA AREA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE:
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SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS:
PROGRAMA V DE SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL
**Dinamización social :
Os próximos días 19 e 20 de febreiro realizarase unha viaxe ao Balneario Augas Santas, no Concello de Pantón.
O número de participantes e de 34 persoas.
O autobús fará un percorrido polo concello para recollelas. A saída será de Castelo ás 8.00 horas, sendo a
derradeira parada no Burgo ás 8.45 para xa emprender a viaxe.
O primeiro día visitarase a vila de Monforte de Lemos, O Mosteiro San Pedro de Roca e Os Balcóns de Madrid.
Despois o xantar será no Hotel Balneario. Pola tarde, os participantes que o desexen, podrán disfrutar das augas
termais do Spa e os que non poderán facer unha ruta de senderismo.
O segundo día, pola mañaná, os que queiran poderán volver ao Spa. A comida farase no mesmo hotel e pola tarde
está programada unha nova visita a Monforte de Lemos. Xa de regreso a Culleredoo farase unha parada para visitar
o Museo Víctor Corral en Baamonde.
A viaxe, con todo incluido, ten un prezo de 115 € por persoa.

C.I.F. P-1503100-H

**Clube +65:
O Clube +65, no marco do proxecto de homenaxear as persoas centenarias do concello, felicitou o día 6 de febreiro
a Jesús Vázquez Vázquez, veciño do Burgo, que cumpriu 103 anos. Jesús é a persoa de máis idade empadroada
no Concello de Culleredo a día de hoxe. A celebración foi na súa casa, en compaña da súa familia. A concelleira de
Benestar Social e Igualdade entregoulle un agasallo institucional xunto aos seus parabens.
SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ESPECIFICOS:
PLAN COORDINADOR DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONSORCIO “AS MARIÑAS”:
GABINETE DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL:
A Concellaría de Benestar Social e Igualdade, integrante do Plan Coordinador de Servizos Sociais, promove, xunto
ao Consorcio, a realización de dous cursos, co obxeto de facilitar o acceso ao emprego daquelas persoas usuarias
da mesma e que están a percibir a RISGA.
– CURSO de “LIMPIEZA INTERIOR DE EDIFICIOS”: terá lugar no Centro Cívico Virginia Blanco de Fonteculler,
dende o 18 de febreiro ata o 11 de marzo; os luns, mércores e venres, dende as 9:30h ata as 13:30h, cunha
duración de 40 horas.
As prácticas realizanse no propio centro. A docencia faina a empresa GÁLICA, contratada desde o Consorcio.
– CURSO de “MANIPULADOR@ DE ALIMENTOS”: terá lugar tamén no Centro Viginia Blanco de Fonteculler
martes 2 de abril, nunha única sesión, dende as 16:00h ata as 20:00h.
En ámbolos dous cursos o seguimento individual é persoalizado. Cada alumno e cada alumna estará a cargo dos
tres educadores municipais e a técnica de inserción socio-laboral do propio Plan Coordinador de Servizos Sociais.”
2.2.3.- A Sra. Varela Corbelle dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes actividades da Concellería delegada
de Educación, Cultura e Participación Cidadá:
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“ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
EDUCACULLEREDO 2018/19
A) ACTIVIDADE: Habilidades sociais básicas: resolución pacífica de conflitos.
Programa: Educación cívica.
Datas: 12, 13, 14 e 15 de febreiro.
Horario: de 9:00 h a 12:30 h.
Centros participantes: CEIP P Tarrío, CEIP Sofía Casanova, CEIP Díaz Pardo, CEIP Ría do Burgo e CEIP novo de
Culleredo.
Curso: 3º EP.
Nº participantes: 236 (2ª sesión).
Lugar: Aula.
ACTIVIDADES CULTURAIS

C.I.F. P-1503100-H

MARTES 12 DE FEBREIRO
Conservatorio de Música de Culleredo. 19.30 h:
Concerto de piano complementario, con alumnos/as de Vicente Castro.
Entrada libre.
MÉRCORES 13 DE FEBREIRO
Hall da planta C do Conservatorio. 18.00 h:
X Concerto Exprés, a cargo de Marta Infante, piano.
Entrada libre.
XOVES 14 DE FEBREIRO
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 15 DE FEBREIRO
Biblioteca Cardeso Liñares de Vilaboa. 18.30 h:
Obradoiro de customización de prendas.
De 7 a 12 anos. Inscrición na mesma semana na biblioteca.
VENRES 15 DE FEBREIRO
Aula de Natureza “Juan Lembeye” do Xardín Botánico do Burgo. 20.00 h:
Inauguración da exposición de pintura de María Jesús Silva.
Ata o 16 de marzo.”
2.3.- SENTENZA 9/2019 DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 4 DA CORUÑA,
PROCEDEMENTO ORDINARIO 205/2016.
O Sr. alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local da sentenza 9/2019, do 4 de febreiro de 2019, do Xulgado do
Contencioso Administrativo núm. 4 da Coruña, Procedemento Ordinario 205/2016, na que o fallo estima
parcialmente o recurso contencioso administrativo interposto pola Comunidade de Propietarios do garaxe situado no
núm. 3 da Praza Galicia, O Burgo, Culleredo, contra a desestimación por silencio administrativo da reclamación de
responsabilidade patrimonial interposta pola dita Comunidade de Propietarios e declara a mesma non conforme a
dereito e condena ao Concello de Culleredo a reparar os danos e prexuízos ocasionados no soto primeiro do
subsolo da Praza Galicia onde se sitúan os garaxes que forman parte da comunidade demandante e a realizar todas
aquelas obras de reparación necesarias para que a cuberta dos garaxes, é dicir, a praza de uso público e de
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titularidade do Concello, deixe de provocar as filtracións que son a orixe dos danos. Sen méritos para a imposición
de custas. Poderá interpoñerse recurso de apelación.
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 e sete
minutos do mencionado día, estendéndose para a debida constancia a presente acta do que eu, secretaria xeral,
dou fe.

C.I.F. P-1503100-H

Visto e prace
O alcalde
(Asinado dixitalmente)

(Asinado dixitalmente)

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
14/02/2019 12:57
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