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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 18 DE FEBREIRO DE
2019.

PRESIDENTE:
O alcalde en funcións, D. Diego
Antonio Taibo Monelos
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
INTERVENTORA MUNICIPAL:
D.ª Vanesa García Barreiro

Na Casa Consistorial do Concello de Culleredo (A Coruña), sendo as trece
horas e trinta minutos do día dezaoito 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 en
funcións, D. Diego Antonio Taibo Monelos (resolución da alcaldía do 15 de
febreiro de 2019), 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.
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.

C.I.F. P-1503100-H

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum
legalmente esixido polo artigo 107 do Regulamento Orgánico Municipal
SECRETARIA XERAL:
(BOP núm. 162 do 16-07-2004) para a válida celebración das sesións,
D.ª Pilar Mª Pastor Novo
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 11 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 once 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 seis votos a favor
(dos/as Sres./as concelleiros/as, Pombo Carril, Varela Corbelle, Iglesias Lovelle, Iglesias Becerra, Suárez García e
Figueroa Fuentes) e coa abstención do Sr. alcalde en funcións, Taibo Monelos, 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 11 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 10 de xaneiro de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se
establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a
contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2019.
DOG núm. 30 do 12-02-2019.

•

Orde do 21 de decembro de 2018, da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen
fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da
realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter
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(R.E.L. 01150315)

C.I.F. P-1503100-H

afeccionado, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento CT215A). DOG núm. 30 do 1202-2019.
•

Orde do 21 de decembro de 2018, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar
os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social,
en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 na
Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IN414D). DOG núm. 32 do 14-02-2019.

•

Resolución do 8 de febreiro 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. 32 do 14-02-2019.

•

Resolución do 11 de febreiro de 2019, da Academia Galega de Seguridade Pública, pola que se convocan
cursos de formación continua para os servizos de extinción de incendios e salvamento, grupos de
emerxencias supramunicipais e servizos municipais de protección civil e emerxencias da Comunidade
Autónoma de Galicia. DOG núm. 33 do 15-02-2019.

•

Orde do 28 de xaneiro de 2019, da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se establecen as bases
reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia
de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. DOG núm. 34 do 18-02-2019.

•

Resolución do 11 de febreiro de 2019, da Academia Galega de Seguridade Pública, pola que se convocan
cursos descentralizados para realizar 12 edicións do curso básico de protección civil. DOG núm. 34 do 1802-2019.

•

Anuncio do 8 de febreiro de 2019, do Consorcio As Mariñas, relativo á aprobación inicial do padrón fiscal
da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos, cuarto trimestre do ano 2018, que rexerá para o
Concello de Oleiros, Zona B, que comprende Oleiros-Perillo-Maianca-Serantes-Dexo-Urb. Os Regos. BOP
núm. 31 do 13-02-2019.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- 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 :
*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

06/02/19

187

TEMA

Persoa
beneficiaria

Baixa no servizo municipal de M. B. R.
Axuda a domicilio por libre
concorrencia,
con
data
31/01/2019 ao causar alta
pola vida do sistema de
dependencia
o
día
01/02/2019,
segundo a
aprobación do Programa de
Atención
Individual,
efectuada e notificada pola
Xunta de Galicia.

Intensidade
20 horas mensuais.
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11/02/19

198

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

Dúas horas á semana (agás festivos).

11/02/19

199

Conceder
o
Servizo E. L. B.
municipal de Axuda no fogar.

Tres 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

06/02/19

186

TEMA

Persoa
beneficiaria

Obxecto da axuda

Importe

EXTINGUIR a axuda por J. A. C. L.
cambio de residencia.

AREA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE:
SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS:

C.I.F. P-1503100-H

PROGRAMA I DE VALORACION , ORIENTACION E INFORMACION SOCIAL
- - Intervención comunitaria: Liña de 3.A. de Convivencia familiar e proteccion á infancia
Aulas Kamelamos Chanelar
Esta semana dá comenzo a actividade “Kamelamos chanelar” desenvolvida pola Asociación Presenza Gitana e coa
que este concello colabora. Trátase de aulas de reforzo escolar para nenas e nenos de Educación Primaria con
dificulatades na aprendizaxe, e anque a prioridade é a minoría étnica xitana, son aulas inclusivas ás que podería
asisitir, de non cubrirse o grupo cun máximo de nove menores, calquera menor que o precisase. Existen dous
grupos que se imparten nunha aula do Ceip Sofía Casanova, formado por nenas e nenos de entre 6 e 11 anos,
fillos e fillas de tres familias de nenos e nenas escolarizados neste centro; e outro grupo desenvolvido nunha aula
do Local Social de Ledoño ao que acudirán outros 9 menores formados tamén por nenas e nenos de entre 6 e 12
anos, de familias residentes nos lugares da parroquia de Ledoño. A activiade non ten ningún custo económico.
PROGRAMA V DE SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL
**Dinamización social :
O xoves 21 de febreiro a Agrupación de Voces Veteranas de Culleredo dará outro concerto solidario no Centro
Xerontolóxico Ballesol no Seixal concello de Oleiros, co obxectivo de encher de música o tempo de lecer das
persoas residentes, e as súas familias . A actuación será as 17,15.
**Participación social: Culleredo enCLAVE social:
Xornada: “Puntos de encuentro TDAH y Asperger”
A Concellaría de Benestar social e Igualdade organiza, xunto ás entidades ANHIDA Coruña e ASPERGA, unha
xornada que ten como título “Puntos de Encuentro TDAH y Asperger”.
A sesión celebrarase no Conservatorio profesional de música de Culleredo o día 23 de febreiro, en horario de 17:00
a 20:30h, e ten como obxectivos os de informar e orientar a profesionais, familias e persoas con TDAH e TEA,
proporcionándolles unha visión compartida das necesidades de ámbolos dous tipos de trastornos.
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AREA DE SANIDADE:
PROMOCIÓN DA VIDA SAUDABLE: “Culleredo saudable”
**Fomento da solidariedade en saúde
Campaña de doazón de sangue
A Concellaría de Benestar social e Igualdade colaborou o día 11 de febreiro cunha campaña de doazón de sangue
en Culleredo. A unidade móbil da axencia ADOS estivo situada na praza de Europa do Burgo en horario de 9.00 a
21.00h. A campaña ten como obxectivo promover a solidariedade en materia de sanidade da poboación cullerdense
ademais de acadar un número importante de doazóns e novos doantes.”
2.2.2.- O Sr. Iglesias Lovelle dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes actividades da Concellería delegada
de Desenvolvemento Socioeconómico, Turismo e Festas:

C.I.F. P-1503100-H

“



Vista a Orde do 12 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión
de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco
de exclusión social perceptoras de renda de integración social de Galicia (Risga), dende este servizo
solicitouse á Consellería de Economía, Emprego e Industria a correspondente subvención para a
contratación de 14 persoas, en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración
social de Galicia (Risga), para o proxecto de obras/ servizos denominado “Culleredo Social VI”. O persoal
a contratar (9 meses / xornada de 28 horas/semanais); 4 conserxes e 10 peóns.”

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:
“ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
EDUCACULLEREDO 2018/19
A) ACTIVIDADE: TEATRALÍZATE (E.I.+E.P.)
Programa: Educación musical e artística.
Datas: 19, 20 e 21 de febreiro (7 representacións teatrais).
Horario: de 10:00 h a 13:45 h.
Centros participantes: CEIP P Tarrío, CEIP Sofía Casanova, CEIP Díaz Pardo, CEIP Ría do Burgo, CEIP novo de
Culleredo, CPR A Ponte Pasaxe e CRA Culleredo.
Curso: 2º ciclo de E.I. e E.P.
Nº participantes: 1270.
Lugar: Salón de actos do Edificio de Servizos Múltiples.
B) ACTIVIDADE: Radio interxeracional.
Programa: Educación para os medios.
Datas: 21 de febreiro (4ª sesión).
Horario: de 09:50 a 11:30 h.
Centros participantes: CEIP novo.
Curso: 3º- 4º EP.
Nº participantes: 16 + persoas maiores colaboradoras.
Lugar: Aula.
ACTIVIDADES CULTURAIS
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XOVES 21 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 22 DE FEBREIRO
Biblioteca Cardeso Liñares de Vilaboa. 18.30 h:
Contacontos coa Dragona Ramona: Amigos.
A partir de 3 anos. Entrada libre.
VENRES 22 DE FEBREIRO
Sala de vídeo do Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 20.00 h:
Presentación do libro Xenio indomable. Roberto Nóvoa Santos, de Xosé A. Fraga Vázquez. Entrada libre.”
2.2.4.- O Sr. Alcalde en funcións dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións e comunicacións
previas da Concellería delegada de Urbanismo.
“RESOLUCIONS D0 06.02.2019

C.I.F. P-1503100-H

Resolución núm 188.- Concedendo a Don J.A.L.A., licenza de primeira ocupación para a vivenda situada no lugar
de Ledoño, parroquia de Ledoño e aprobando a devolución da fianza que se depositou no Concello por un importe
de 1.800 € para responder da execución das obras de urbanización da fronte da parcela, formalizada na
contabilidade co número de operación 320160000345 (exp. UAU/2018/802)
Resolución núm 189.- Iniciando a Serprocol S.A., expediente de declaración de situación legal de ruína urbanística
das vivendas situadas na avda. de Vilaboa, coas referencias catastrais: 0055904NH5905S0001BY,
0055905NH59S0001YY, 0055905NH59S0001GY e 0055905NH59S0001QY.
Requirir ao propietario para que adopte as seguintes medidas de seguridade:
a) Retirar os cables grampados a fachada.
b) colocación dun valo no bordo da calzada.
c) Balizar este tramo de beirarrúa para impedir o paso de persoas por diante das edificacións 25, 27 e 29.
d) Eliminar a cuberta da edificación destinada a garaxe, ou o empuxe da fachada principal coa pala mecánica cara o
interior da parcela, ante a complexidade e inconveniencia de facelo a man.
e) Valar o oco da edificación demolida.
f) Executar un túnel de paso arriostado en diagonal contra a calzada, para evitar o posible envorco do paramento
vertical sobre a vía pública, e o posible dano a un vehículo/s que baixen pola Avda. de Vilaboa.
As referidas medidas deben adoptarse de inmediato, e levarse a cabo pola propiedade do inmoble baixo dirección
facultativa colexiada.
Ordenar con carácter cautelar o desaloxo inmediato de ocupantes e, no seu caso, enseres, dado o deterioro
xeneralizado do edificio, con evidante perigo para as persoas e bens, segundo foi informado polo servizos técnicos
municipais.
Dar audiencia a Servicios Promocionales para Colectivos S.A., polo prazo dun mes, a fin de que poida consultar o
expediente e formular as alegacións que considere convenientes na defensa dos seus dereitos e intereses (exp.
UAU/2019/5)
Resolución núm 190.- Concedendo a Don J.A.G.P., licenza municipal para a construción dunha vivenda unifamiliar,
peche perimetral da parcela, piscina e edificación auxiliar, no Lugar de Souto, parroquia de Orro. (exp.
UAU/2018/719).
5 de 8
Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 http://www.culleredo.es

Código do documento

Código do expediente

USG13I005U

USG/2019/14

Código de Verificación Electrónica (COVE)

(R.E.L. 01150315)

²5E590G2V1Y0F6W180QP6×»
²5E590G2V1Y0F6W180QP6×»
5E59 0G2V 1Y0F 6W18 0QP6

RESOLUCIONS D0 12.02.2019.
Resolución núm. 205.- Tomando coñecemento da trasmisión da licenza ao nome da sociedade Fergo Galicia
Renta, S.L. que se subroga no lugar do anterior propietario (Parque Empresarial Vilaseco, S.L.) nos seus dereitos e
deberes urbanísticos. (exp. UAU/2017/198).
Resolución núm. 206.- Concedendo a Dona O.G.T. A licenza municipal de obras execución para a reforma dunha
vivenda situada na Rúa Condes de Lemos, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/559).
COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E APERTURAS
- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 05 de febreiro de 2019, a
comunicación previa presentada por D.S.L., para impermeabilización, pintura de fachada e cuberta de vivenda
unifamiliar, situada en Rúa San Xiao, parroquia de Almeiras (exp. UAU/2018/498).
- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 06 de febreiro de 2019, a
comunicación previa presentada pola COMUNIDADE DE PROPIETARIOS REGUEIRO 12, para rehabilitación de
fachada e illamento térmico e impermeabilización, en edificio situado na Rúa Regueiro núm. 12, parroquia de Rutis,
(exp. UAU/2018/502).

C.I.F. P-1503100-H

- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 06 de febreiro de 2019, a
comunicación previa presentada pola COMUNIDADE DE PROPIETARIOS AVDA. VILABOA NÚM. 94, para
reparación de fachada no edificio situado na avda. de Vilaboa, 94, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/509).
- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 06 de febreiro de 2019, a
comunicación previa presentada por E.E.B.L., para pintado fachada e recercado pedra ocos de portas e ventás,
nunha vivenda na Rúa Senra, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/516).
- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 06 de febreiro de 2019, a
comunicación previa presentada pola COMUNIDADE DE PROPIETARIOS ENRIQUE TIERNO GALVAN 2-4, para
arranxo de fachada edificación situada en Rúa Tierno Galván 2-4, parroquia de O Burgo (exp. UAU/52018/521).
- Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 12 de febreiro de 2019, a
comunicación previa presentada por M.L.T., para construción dunha piscina descuberta de 18 m2 (6x3 m), nunha
parcela situada na Avda. de San Miguel, parroquia de Culleredo. (exp. UAU/2018/493).”
2.2.5.- O Sr. Alcalde en funcións dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións ditadas polo Servizo
de Medio Ambiente, Servizos e Obras:
•

Resolución núm. 162 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D.ª V. S. R. para a actividade de comercio polo miúdo en establecementos non
especializados, con predominio en produtos alimenticios, bebidas e tabaco, para o local situado na Avda.
Vilaboa.

•

Resolución núm. 163 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D. O. M. S. A. para a actividade de servizos técnicos de arquitectura e servizos
técnicos de enxeñería e outras actividades relacionadas co asesoramento técnico, para o local situado na
R/. Amparo López Jean.

•

Resolución núm. 164 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D.ª M. B. V. F. para a actividade de perruquería e outros tratamentos de beleza,
para o local situado na R/. Rafael Alberti.

•

Resolución núm. 165 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D.ª C. P. R. para a actividade de outra educación n.c.o.p., para o local situado na
R/. Anxo Senra Fernández.
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•

Resolución núm. 166 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D.ª C. M. G. F. para a actividade de comercio polo miúdo de calzado e artigos de
coiro en establecementos especializados, para o local situado na R/. Anxo Senra Fernández.

•

Resolución núm. 167 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D. J. C. V. V. para a actividade de establecemento de bebidas, para o local
situado na Avda. Xoán Carlos I.

•

Resolución núm. 168 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D. E. P. para a actividade de outra educación n.c.o.p., para o local situado na
Avda. Ribados.

•

Resolución núm. 169 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D.ª M. J. de A. R. para a actividade de fabricación doutro material e equipo
eléctrico, para a nave situada no polígono industrial de Alvedro, R/. J.

•

Resolución núm. 170 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D. J. C. P. para a actividade de comercio en groso, non especializado, de
produtos alimenticios, bebidas e tabaco, para a nave situada no polígono industrial de Alvedro, R/. G.

•

Resolución núm. 171 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D.ª A. M. G. I. para a actividade de outras actividades sanitarias, para o local
situado na Avda. Fonteculler.

•

Resolución núm. 172 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D.ª R. M. A. T. para a actividade de comercio polo miúdo de flores, plantas,
sementes, fertilizantes, animais de compañía e alimentos para eles en establecementos especializados,
para o local situado na R/. Rafael Alberti.

•

Resolución núm. 173 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D. D. L. S.. para a actividade de axencias de seguros e corredurías de seguros,
para o local situado na R/. Hersa.

•

Resolución núm. 174 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D. J. E. B. R. para a actividade de lavado e limpeza de prendas téxtiles e de pel,
para o local situado na Avda. de Galicia.

•

Resolución núm. 175 de data do 05/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D.ª S. R. R. para a actividade doutros servizos culturais NCOP, para o local
situado na Avda. Vilaboa.

•

Resolución núm. 176 de data do 05/02/2019, pola que se dá de baixa a licenza municipal de ocupación de
terreos de uso público para unhas mesas e cadeiras para a terraza de café-bar situado na Avda. Vilaboa,
concedida á D.ª I. J. T. H., por cese da actividade.

•

Resolución núm. 182 de data do 06/02/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento á D. L. M. C. para a actividade de instalacións eléctricas, para o local situado na
R/. Francisco Largo Caballero.

•

Resolución núm. 194 de data do 07/02/2019, pola que se dá de alta como condutora asalariada da licenza
de taxi núm. 9 deste Concello de Culleredo, á D.ª M. G. V. “

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 corenta e tres
minutos do mencionado día, estendéndose para a debida constancia a presente acta do que eu, secretaria xeral,
dou fe.
Visto e prace
O alcalde en funcións
(Asinado dixitalmente)

PASTOR NOVO, PILAR
MARÍA
Secretaria Xeral
(Asinado dixitalmente)21/02/2019 11:04

TAIBO MONELOS,
DIEGO ANTONIO
Concelleiro delegado

C.I.F. P-1503100-H

(Asinado dixitalmente nesta data polo concelleiro delegado de Urbanismo, que actuou como Presidente nesta acta
en calidade de alcalde en funcións pola resolución referenciada no encabezamento).
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