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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 15 DE ABRIL DE 2019.

PRESIDENTE:
O alcalde, D. José Ramón Rioboo
Castro
ASISTENTES:
D. Diego Antonio Taibo Monelos
D.ª Mª Guadalupe Pombo Carril
D. Juan Carlos Iglesias Lovelle
D.ª Marta Mª Iglesias Becerra
D. Miguel Suárez García
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes
NON ASISTE:
D.ª Mª Carmen Varela Corbelle
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 vinte e dous minutos do día quince de abril 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. 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 a Sra. concelleira, D.ª Mª Carmen Varela Corbelle.
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 8 DE ABRIL 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 oito de abril 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, Taibo Monelos, Pombo Carril, Iglesias Lovelle, Iglesias Becerra, Suárez García e
Figueroa Fuentes) 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 8 de abril 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:
•

Anuncio do 7 de marzo de 2019, do Concello de Culleredo, polo que se fai pública a comunicación de
xestión de biomasa ao titular da referencia catastral 9871405NH4997S ao que non foi posible a práctica
da comunicación. (Expediente: UME/2018/450, Propietario: B.H.T.C.). DOG núm. 69 do 09-04-2019.

•

Anuncio do 20 de marzo de 2019, do Concello de Culleredo, polo que se fai pública a comunicación de
xestión de biomasa ao titular da referencia catastral 4696510NH489N e seis titulares máis aos que non foi
posible a práctica da comunicación. (Expediente: UME/2018/464 (Propietario M.B.S.) e seis expedientes
máis). DOG núm. 69 do 09-04-2019.
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•

Anuncio do 4 de abril de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación, na concelleira D.ª María
Guadalupe Pombo Carril, do exercicio da competencia para a celebración de matrimonio civil entre
M.B.L.R. e M.Á.U.A. o día 06 de abril de 2019, ás 13.30 horas. BOP núm. 69 do 10-04-2019.

•

Resolución do 11 de abril de 2019, da Deputación Provincial da Coruña -Servizo de Promoción
Económica, Turismo e Emprego- pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións
correspondentes ao Programa DP0029: 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. 71 do 12-04-2019.

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
da Concellería delegada da Área de Urbanismo:

C.I.F. P-1503100-H

“RESOLUCIONS DO 29 DE MARZO DE 2019
Resolución núm 475.- Primeiro.- Ordenando a paralización inmediata das obras no tellado, cambio de ventás e
tabiquería interior, instalación de auga e electricidade, nunha vivenda unifamiliar situada na rúa Barbán número 9 da
parroquia de Almeiras (referencia catastral do inmoble: 0947803NH5904N0001WR), adoptándose no caso de
desobediencia as medidas necesarias para garantir a súa total interrupción. A estes efectos ordénase a retirada dos
materiais preparados para ser utilizados na obra e a maquinaria afecta a ela, procedéndose no caso contrario ao seu
precinto polo Concello sen prexuízo da adopción doutras medidas de acordo co disposto no artigo 152 da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e no artigo 380.2 do Decreto 143/2016 do 22 de setembro, polo que se
aproba o Regulamento da lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, Segundo.- Notificar a presente
Resolución á interesada. .(exp. UAU/2019/92).
RESOLUCIONS DO 03.04.2019
Resolución núm 488.- Concedendo a D. R.B.G e Dona M.B.B, licenza municipal de obras para a construción
dunha vivenda unifamiliar, nunha parcela situada na rúa Río Xares, parroquia de Rutis.(exp. UAU/2018/757).
Resolución núm 489.- Concedendo a D. V.M.P.G., a licenza de primeira ocupación para unha vivienda unifamiliar
situada na rúa Juana Capdevielle, parroquia de Orro, (exp. UAU/2019/42).
Resolución núm 490.- Aceptando o desestimento da solicitde de licenza de obras respecto da construción de dúas
vivendas unifamiliar na rúa Rueiro, parroquia de Rutis que formulou Don O.C.L, no nome e representación de
Canosa y Otros S.L., e dar traslado aos servizos de Economia e Facenda ao obxecto da tramitación do resto das
pretencisóns deducidas no escrito do interesado. (exp. UAU/2019/45).
RESOLUCIÓN DO 04.04.2019
Resolución núm 535.- Aprobando a devolución dos avais depositados neste Concello, a Veiga Farto, S.L. por
importe de 1.340,64 € (parcela A) 1.296,72 € (parcela B) e 1.829,52 € (parcela C), para responder das obrigas
derivadas da obra de urbanización na fronte das citadas parcelas, e que se formalizaron na contabilidade cos
números de operación 320030000010, 320030000011 e 320030000012, respectivamente.(exp. UAU/2018/824).
RESOLUCIÓN DO 05.04.2019
Resolución núm 533.- Concedendo a D. G.A.G., a licenza para a segregación da parcela coa referencia catastral
15031A040001200000OZ, situada na rúa Cornedo e rúa Cangas, parroquia de Sésamo, nas seguintes 6 parcelas:
Parcela de cesión: 149,36 m/2, con forma de “L” que debe ser cedida en escritura pública para ampliación do viario.
2 de 8
Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 http://www.culleredo.es

Código do documento

Código do expediente

USG13I00D9

USG/2019/55

Código de Verificación Electrónica (COVE)

(R.E.L. 01150315)

²4S173L1824132G5D12C0F»
²4S173L1824132G5D12C0F»
4S17 3L18 2413 2G5D 12C0

Cinco parcelas privativas, coas seguintes superficies: Parcela 1: 700,40 m/2., Parcela 2: 683,52 m/2., Parcela 3:
700,38 m/2., Parcela 4: 700,34 m/2., e Parcela 5: 701,00 m/2.(exp. UPola xefa da Sección Técnica de Urbanismo
informouse favorablemente en data 08 de abril de 2019, a comunicación previa presentada por A.G.S., para
impermeabilización fachada posterior do edificio situado en Avd. de Vilaboa, parroquia de Rutis, (exp.
UAU/2018/646).
Resolución núm 534.- Concedendo a Liñagar, S.L. licenza municipal de obras para a construción dunha nave para
oficinas propias e almacén, nunha parcela situada na avda. de Almeiras, parroquia de Almeiras, (exp.
UAU/2018/105).
COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E APERTURAS
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 01 de abril de 2019, a
comunicación previa presentada por J.A.B.A., para obras de impermeabilización e pintado de fachada e patio no
edificio situado na Avd. da Corveira núm. 1, portais 1 e 2, parroquia de Rutis (Exp. UAU/2018/635).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 08 de abril de 2019, a
comunicación previa presentada por OSMEGA, S.L., para impermeabilización de cuberta no edificio de vivendas,
situado en Avd. de Ribados, núm. 7, parroquia de O Burgo (exp. UAU/2018/647).

C.I.F. P-1503100-H

Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 08 de abril de 2019, a
comunicación previa presentada por I.G.A., para arranxo terraza no edificio de vivendas, situado en Avd. de
Fonteculler, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/653).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 08 de abril de 2019, a
comunicación previa presentada por G.V.G., para substitución de material de cubrición de construcións anexas a
vivenda, situada na Rúa Unión, parroquia de Culleredo (exp. UAU/2018/654).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 08 de abril de 2019, a
comunicación previa presentada por COMUNIDADE DE PROPIETARIOS FONTE DA BALSA NÚM. 3, Portal 1, para
a renovación fachada edificio sistema SATE, en edificio situado en Rúa Fonte da Balsa, Bloque 3, parroquia de Rutis
(exp. UAU/2018/756).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 09 de abril de 2019, a
comunicación previa presentada por M.R.L., para a limpeza de tellado e pintado de fachada en vivenda situada na
Avd. da Hermida, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/710).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 09 de abril de 2019, a
comunicación previa presentada por F.C.R., para obras de illamento térmico e impermeabilización de fachada
exterior en vivenda situada na Rúa Vasco da Ponte, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/744).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 09 de abril de 2019, a
comunicación previa presentada por J.M.P.G., para execución dun peche frontal en parcela situada no lugar de
Avilleiras, parroquia de Sueiro (exp. UAU/2018/702).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 10 de abril de 2019, a
comunicación previa presentada por S.I.S., para construción dun peche frontal e lateral parcela situada na Rúa Brea,
parroquia de Sésamo (exp. UAU/2018/717).AU/2019/31).”
2.2.2.- A Sra. Pombo Carril dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións e actividades da
Concellería 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
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(PAAD) publicado no BOP nº 204 de 25 de outubro de 2013.
Data
da
resolución

Nº
resolución

04/04/19

500

Conceder o servizo municipal E. C. D.
de Axuda no fogar.

04/04/19

501

Aprobar
a
suspensión E. C. D.
temporal de dous meses do
servizo municipal de Axuda
no fogar contados a partir da
data da notificación.

04/04/19

502

Conceder o servizo municipal J. S. U.
de Axuda no fogar.

Cinco horas á semana (agás festivos).

05/04/19

541

Conceder o servizo de Xantar M. R. S.
na casa.

Sete días da semana.

TEMA

Persoa
beneficiaria

Intensidade
Dúas horas á semana (agás festivos).

C.I.F. P-1503100-H

**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

01/04/19

479

Conceder unha axuda
económica.

H.C. C.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro 2019
(400 €), febreiro 2019
(400 €), e marzo 2019
(275 €), que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo.

01/04/19

480

Conceder unha axuda
económica.

C.A.S.

Pago
de
hipoteca 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de decembro de
2018 (400€), xaneiro de
2019 (400€) e febreiro de
2019 (275€), que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo.

04/04/19

513

Conceder unha axuda
económica.

C. M. C.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 300 € os
meses
de
xaneiro,
febreiro e marzo e 175,68
€ o mes de abril de 2019.

04/04/19

514

Conceder unha axuda
económica.

L. C. C. R.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 250 € os
meses de marzo, abril,
maio e xuño e 75,68 € o
mes de xullo de 2019.

TEMA

Persoa
beneficiaria

Obxecto da axuda

Importe

4 de 8
Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 http://www.culleredo.es

Código do documento

Código do expediente

USG13I00D9

USG/2019/55

Código de Verificación Electrónica (COVE)

C.I.F. P-1503100-H

(R.E.L. 01150315)

²4S173L1824132G5D12C0F»
²4S173L1824132G5D12C0F»
4S17 3L18 2413 2G5D 12C0

04/04/19

515

Conceder unha axuda
económica.

M. A.

Pago
de
aluguer 1.060,00 €
correspondentes
aos
meses de marzo, abril,
maio e xuño de 2019, por
un importe mensual de
265 €.

04/04/19

516

Conceder unha axuda
económica.

J. L. I. S.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 300 € os
meses de marzo, abril e
maio e 175,68 € o mes de
xuño de 2019.

04/04/19

517

Conceder unha axuda
económica.

N. S.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 400 € os
meses de marzo e abril e
275,68 € o mes de maio
de 2019.

04/04/19

518

Conceder unha axuda
económica.

A. A. D.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 183 € os
meses de marzo, abril,
maio, xuño e xullo e
160,68 € o mes de agosto
de 2019.

04/04/19

519

Conceder unha axuda
económica.

L. E. P. A.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 300€ os
meses de marzo, abril e
maio e 175,68 € o mes de
xuño de 2019.

04/04/19

520

Conceder unha axuda
económica.

A. B. R.

Bono de alimentos tipo B
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
Bono de hixiene tipo A
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
Bono de lactantes durante
seis meses e cunha
entrega mensual

04/04/19

521

Conceder unha axuda
económica.

M. R. S. V.

Pago de recibos de auga
correspondente aos 1º, 2º
e 3º trimestre de 2019.
Pago de recibos de
electricidade,
correspondente a catro
meses de 2019.
Pago de recibos de gas,
correspondente a catro
meses de 2019.
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Pago de recibos de 480 €
comunidade,
correspondendo 40 € ao
mes durante os 12 meses
de 2019.
04/04/19

522

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

F. J. C. G.

Pago do recibo de auga, 57,36 €
correspondente ao cuarto
trimestre de 2018.

C.I.F. P-1503100-H

*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

4/4/2019

526

Concesión da tarxeta de M.G.G.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 anos

05/04/19

543

Concesión da tarxeta de R. T. G.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 anos

TEMA

Persoa
beneficiaria

Vixencia

**SUBVENCIÓNS SOLICITADAS:
Data
da
resolución

Nº
resolución

05/04/19

542

OBXECTO

IMPORTE

ORGANISMO

Deixar sin efecto a resolución
número 364 de data 07 de
marzo de 2019 da 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 20142020, e polo Pacto de Estado
contra a violencia de xénero,
e se procede a súa
convocatoria no ano 2019
(Códigos de procedemento
SI427B e SI435C).
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A concelleira de Benestar social e Igualdade da conta á XUNTA DE GOBERNO do día 15 de abril de 2019 dos
seguintes ASUNTOS:
SANIDADE:
PROMOCIÓN DA VIDA SAUDABLE: “Culleredo saudable”
**Educación para a saúde
“Desafío saudable”
Dende o programa municipal de sanidade e na liña estratéxica de Promoción de Estilos de Vida Saudables,
desenvolvese dende o pasado día 3 de abril un obradoiro dirixido ao alumnado de 1º da ESO dentro da
sinatura de Bioloxía” no instituto de educación secundaria Eduardo Blanco Amor, titulado “Desafío
saudable”.
Este taller ten como obxectivo inculcar nos adolescentes valores necesarios para que leven a cabo estilos de
vida saudables, desenvolver capacidades como a creatividade, a motivación o espírito crítico, a autoestima e a
autonomía para que os alumnos e alumnas, saiban, poidan e tamén queren comportarse de forma saudable.
A Organización mundial da Saúde (OMS) expresa claramente que un dos grandes problemas de saúde da
sociedade moderna está relacionado fundamentalmente cos hábitos e estilos de vida, condicionados
principalmente pola alimentación e o tipo de actividade que facemos. Por elo neste obradorio que consta de 3
sesións se traballan todos estos conceptos distribuidos da seguinte maneira:

C.I.F. P-1503100-H

1ª sesión: Análisis dos conceptos de hábitos saudables, alimentación e actividade física, e os seus beneficios
para a saúde.
2ª sesión: reflexión sobre a que dedicamos o tempo de ocio. TICS e xogo.
3ª sesión: clase práctica de elaboración, presentación e degustación de 5 pratos que forman parte dunha
merenda saudable.
A metodoloxía empregada fomenta a participación do alumnado desde o primeiro momento no que se fai un
análise entre todos da realidade na que se atopan os adolescentes con respecto aos hábitos saudables a partir
da realización dunha enquisa.
A utilización de métodos activos, dinámicos e lúdicos fan que os rapaces e rapazas sexan as protagonistas do
proceso de aprendizaxe co que se pretende preparalas e responsabilizalas para que adopten un estilo de vida
san e unhas condutas e actitudes positivas para acadar o maior grao posible de benestar.
Este obradorio, que se da nos 6 grupos de 1º da ESO cun total de 182 rapaces e rapazas o imparten técnicos
municipais e conta coa colaboración da Asociación AGALURE e de 3 persoas voluntarias do grupo de
“Voluntariado en saúde”.
"Merendas saudables”
Dende a área de Sanidade da Concellaría de Benestar e Igualdade, estase a levar a cabo durante os meses de maio
e xuño os obradoiros de Diversans: “Merendas saudables” en todos os centros educativos de primaria que
solicitaron esta actividade municipal ofertada a principio do curso escolar dende o proxecto Educa Culleredo.
Nestes obradoiros dirixidos a 1º de educación primaria participan alumnos e alumnas do Centro Ocupacional
Municipal “A Escada” para aprender aos participantes a elaboración dunha merenda saudable. Polo tanto esta
actividade ten un dobre obxectivo: fomentar dun modo transversal os valores de diversidade e de convivencia e
tomar conciencia da importancia dunha axeitada alimentación como factor de protección da saúde, introducir
conceptos básicos sobre alimentación e coñecer os alimentos que compoñen unha merenda equilibrada e saudable,
así como a posta en valor das capacidades das persoas con diversidade funcional intelectual.
Para acadar os obxectivos desta acción educativa de 1 sesión de duración, o alumnado dividido en grupos
elaborará unha merenda que explicará ao resto dos compañeiros e compañeiras antes de facer a degustación,
fomentando así, a creatividade, motivación e autonomía dos rapaces e rapazas para que saiban, poidan e queiran
comportarse de forma saudable.
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Código do documento

Código do expediente

USG13I00D9

USG/2019/55

Código de Verificación Electrónica (COVE)

(R.E.L. 01150315)

²4S173L1824132G5D12C0F»
²4S173L1824132G5D12C0F»
4S17 3L18 2413 2G5D 12C0

O centros participantes son :
CEIP Tarrío cun total de 72 rapaces e rapazas
CEIP Sofía Casanova cun total de 55 rapaces e rapazas
CEIP Díaz Pardo cun total de 49 rapaces e rapazas
CEIP Vila de Cruces cun total de 14 rapaces e rapazas
CPR A Ponte Pasaxe cun total de 40 rapaces e rapazas
A impartición deste obradorio conta coa técnica municipal responsable do proxecto de fomento de estilos de vida
saudable, unha auxiliar de axuda no fogar, alumnado da Escada, e a colaboración de 3 persoas voluntarias do grupo
de “Voluntariado en saúde”.”
3.- ASUNTOS SOBREVIDOS.
Non se somete ningún asunto neste punto da orde do día.
4.- ROGOS E PREGUNTAS.

C.I.F. P-1503100-H

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, dou fe.
Visto e prace
O alcalde
(Asinado dixitalmente)

(Asinado dixitalmente)

RIOBOO CASTRO,
JOSE RAMON
Alcalde-Presidente
22/04/2019 11:36

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
22/04/2019 11:22
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