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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 30 DE ABRIL
DE 2019.

PRESIDENTE:
O alcalde en funcións, D. Diego
Antonio Taibo Monelos
ASISTENTES:
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
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes
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 trinta de abril do ano dous mil dezanove,
reúnese a Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria, co obxecto
de celebrar sesión extraordinaria baixo a Presidencia do Sr. alcalde en
funcións, D. Diego Antonio Taibo Monelos (resolución da alcaldía do trinta
de abril de dous mil dezanove), 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.
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 EXTRAORDINARIA REALIZADA O DÍA 24 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 extraordinaria celebrada o día vinte e catro
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
unanimidade dos/as Sres./as concelleiros/as asistentes á sesión
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión extraordinaria realizada o día 24 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:
•

Orde do 4 de abril de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as
bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas
incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR353B). DOG núm.
79 do 25-04-2019.

•

Orde do 11 de abril de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a
innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector
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C.I.F. P-1503100-H

comercial e artesanal, e se procede a súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento
CO300C). DOG núm. 80 do 26-04-2019.
•

Anuncio do 8 de abril de 2019, do Concello de Culleredo, polo que se fai pública a comunicación de
xestión de biomasa ao titular da referencia catastral 1531A01000159 e dous titulares máis aos que non foi
posible a práctica da comunicación. (Expediente: UME/2017/490 (Propietario A.A.F.) e dous expedientes
máis). DOG núm. 82 do 30-04-2019.

•

Extracto da Resolución do 16 de abril de 2019, da Deputación Provincial da Coruña, pola que se aproba a
convocatoria do Programa de subvencións a concellos da Provincia da Coruña para a realización de
actividades en materia de medio ambiente no ano 2019. BOP núm. 80 do 29-04-2019.

•

Anuncio do 26 de abril de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á aprobación definitiva do orzamento
xeral para o exercicio económico de 2019. BOP núm. 80 do 29-04-2019.

•

Anuncio do 29 de abril de 2019, da Xunta Electoral de Zona da Coruña, relativo á proclamación das
candidaturas para as Eleccións Locais, convocadas polo Real Decreto 209/2019, do 1 de abril. BOP núm.
81 do 30-04-2019.

•

Anuncio do 22 de abril de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación das funcións da alcaldía
no primeiro tenente de alcalde, D. Diego Antonio Taibo Monelos, o día 22 de abril de 2019 desde as 13.00
ata as 15.00 horas. BOP núm. 81 do 30-04-2019.

•

Anuncio do 26 de abril de 2019, da Deputación Provincial da Coruña, relativo á aprobación do Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+2019. BOP núm. 81 do 30-04-2019.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- 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. 497 de data do 03/04/2019, pola que se aproba o proxecto técnico para a obra de
“Instalación da rede de saneamento na DP-0510”, que ten un presuposto de 141.275,24 €.

•

Resolución núm. 548 de data do 08/04/2019, pola que se ordena á DESARROLLOS LAS PEÑISCAS, SL,
á realización da limpeza e roza dos terreos coa referencia catastral 15031A03500021.

•

Resolución núm. 552 de data do 11/04/2019, pola que se aproba o Plan de seguridade e saúde da obra
“Renovacón parque infantil R/. dos Templarios – Concello de Culleredo”, presentado por I.A.M. Rumbo
instalaciones y obras, SL.

•

Resolución núm. 553 de data do 11/04/2019, pola que se autoriza o uso especial por NEDGIA GALICIA,
SA, dos terreos de dominio público municipal para a ampliación da rede de gas natural canalizado para o
subministro ao local situado na Avda. da Coruña, núm. 22, do Burgo, deste termo municipal.

•

Resolución núm. 554 de data do 11/04/2019, pola que se autoriza o uso especial por NEDGIA GALICIA,
SA, dos terreos de dominio público municipal para a acometida directa da rede de gas natural canalizado
á Avda. Fonteculler, núm. 44-46, da parroquia de Rutis, deste termo municipal.

•

Resolución núm. 555 de data do 11/04/2019, pola que se autoriza o uso especial por UFD DISTRIBUCIÓN
ELECTRICIDAD, SA, dos terreos de dominio público municipal para a canalización da liña eléctrica de
baixa tensión subterránea en Cabana, na parroquia de Veiga, deste termo municipal.
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•

Resolución núm. 556 de data do 11/04/2019, pola que se autoriza o uso especial por ORANGE ESPAÑA
COMUNICACIONES FIJAS, SL, dos terreos de dominio público municipal para a canalización de fibra
óptica (2M) e arqueta, na Avda. do Portádego, da parroquia de Rutis, deste termo municipal.

•

Resolución núm. 557 de data do 11/04/2019, pola que se autoriza o uso especial por R CABLE Y
TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA dos terreos de dominio público municipal para a retirada de
cabinas telefónicas e reposición de pavimento na R/. Manuel Azaña, núm. 1, e R/. Amparo López Jean,
núm. 6, deste termo municipal.

•

Resolución núm. 558 de data do 11/04/2019, pola que se informa favorablemente a autorización
interurbana para exercer o servizo de transporte colectivo urbano co vehículo marca Opel Insignia Tourer,
matrícula 0323KVH, á titular da licenza de taxi núm. 35, deste Concello de Culleredo.

•

Resolución núm. 575 de data do 12/04/2019, pola que se impón á sociedade RARESDOVA, SL, unha
multa de 1.000 euros, por infracción grave tipificada no artigo 29.2h) da Ordenanza reguladora das
terrazas de veladores, consistente na instalación de equipos audiovisuais ou a emisión de audio ou video
nos espazos e instalacións da terraza.

•

Resolución núm. 576 de data do 12/04/2019, pola que se desestiman as alegacións presentadas pola
sociedade SERGEHOS, SL, e se impón unha multa de 200 euros, por infrinxir o artigo 27 da Lei 11/2010
d0 17 de decembro, e non ter exposto no establecemento o cartel informativo de 'prohibición de
venda/subministro de alcol á menores'.

•

Resolución núm. 577 de data do 12/04/2019, pola que se ordena á D. J. C. R., a realización da limpeza e
roza dos terreos da súa propiedade coa referencia catastral 9862514NH4996S.

•

Resolución núm. 578 de data do 12/04/2019, pola que se ordena á C. M. R. C. a realización da limpeza e
roza dos terreos da súa propiedade coa referencia catastral 9862514NH4996S.

•

Resolución núm. 600 de data do 15/04/2019, pola que se ordena á J. L. B. M. a retirada do cerramento
vexetal, limpeza da parcela e tala de pinos situados a meno de 50 metros das vivendas, nos terreos da
súa propiedade situados no Vilar – Sueiro.

•

Resolución núm. 601 de data do 15/04/2019, pola que se outorga a licenza municipal núm. 137 para a
posesión de animais potencialmente perigosos á J. A. S. P.

•

Resolución núm. 602 de data do 15/04/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de sumidoiros á Funeraria tanatorio San Javier, SL, para a actividade de 'pompas fúnebres e
actividades relacionadas' nunha nave situada na Avda. de Almeias núm. 63.

•

Resolución núm. 603 de data do 15/04/2019, pola que se denega a inscrición no Rexistro municipal de
animais potencialmente perigosos ao animal co microchip 941000019684153, por non ter o seu enderezo
habitual no termo municipal de Culleredo.

•

Resolución núm. 604 de data do 15/04/2019, pola que se outorga a licenza municipal núm. 138 para a
posesió de animais potencialmente perigosos, á S. L. G.

•

Resolución núm. 618 de data do 17/04/2019, pola que se procede á execución subsidiaria nos terreos
situados na referencia catastral 15031A07300251 da limpeza, tala e roza que resultan necesarios para
manter o terreo nas debidas condicións de seguridade e salubridade.

•

Resolución núm. 634 de data do 23/04/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de sumidoiros á J. F. V., para a actividade de 'lavado e limpeza de prendas textís e de pel' nun
local situado na R/. Alcalde Electo Carballo, núm. 25A – baixo.
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•

Resolución núm. 635 de data do 23/04/2019, pola que concede o permiso de vertedura ao sistema público
de sumidoiros á SOLARGAL INSTALACIONES, SL, para unha nave situada na R/. E, nave E20, no
polígono industrial de Alvedro.

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:

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

16/04/19

613

Conceder o Xantar na casa.

17/04/19

617

Aceptar o desestimento da M. V. B.
solicitude
do
servizo
municipal de Xantar na casa
e declarar concluso o
procedemento.

Persoa
beneficiaria

TEMA

M. M. J. L.

Intensidade
Sete días da semana.

**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

04/04/2019

510

Conceder
económica

unha

axuda L.M.A.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de outubro (200 €),
novembro
(200
€),
decembro (200 €) de
2018, xaneiro (200 €),
febreiro (20 0€) e parte de
marzo (75 €) de 2019.

04/04/2019

511

Conceder
económica

unha

axuda A.M.S.S.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro (192 €),
febreiro (192 €), marzo
(192 €), abril (192 €), maio
(192 €) e parte de xuño
(115 €) de 2019.

04/04/2019

512

Conceder
económica

unha

axuda G.I.

Pago
de
aluguer 1075€
correspondente
aos
meses de decembro (210
€) de 2018, xaneiro (210€)
, febreiro(210 €) , marzo
(210 €), abri l(210 €) e
parte de maio (25 €) de
2019.

TEMA

Persoa
beneficiaria

Obxecto da axuda

Importe
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11/04/2019

559

Conceder
unha
económica.

axuda E.O.M.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro (400 €),
febreiro (400 €) e parte de
marzo (275 €) de 2019.

11/04/2019

561

Autorización,
disposición, I.Z.R.S.
recoñecemento e orden de
pago.

Pago do recibo de 92,02 €
electricidade
correspondente
ao
período do 19/11/18 ao
05/02/19.

16/04/19

611

Conceder
unha
económica.

axuda N.R.R.D.C.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de outubro (400 €),
decembro (400€) de 2018
e parte de febreiro (275 €)
de 2019.

16/04/19

612

Conceder
unha
económica.

axuda E.E.M.A.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de outubro (360 €),
novembro (360 €) e
parte de decembro (355
€) de 2018.

23/04/19

636

Autorización,
disposición, M. R. S. V.
recoñecemento e orden de
pago.

Pago de recibo de auga, 72,63 €
correspondente
ao
primeiro trimestre de
2019.
Pago do recibo de 78,03 €
electricidade,
correspondente a dous
meses de 2019 (do
16.01.2019
ao
17.03.2019).

23/04/19

637

Conceder
unha
económica.

axuda G. S. C.

Pago
de
aluguer, 1.050,00 €
correspondendo 350 € os
meses
de
xaneiro,
febreiro e marzo de 2019.

23/04/19

638

Conceder
unha
económica.

axuda S. P. B.

Pago de facturas de
electricidade
correspondente a catro
meses de 2019.
Pago de facturas de gas
correspondente a catro
meses de 2019.
Pago de facturas de auga
correspondente a tres
trimestres de 2019.
Conceder o Bono de
alimentos tipo B, durante
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tres meses e
entrega mensual.

cunha

Conceder o Bono de
hixiene tipo A, durante
tres meses e cunha
entrega mensual.
*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

11/04/2019

560

TEMA

Persoa
beneficiaria

Conceder unha tarxeta de M.M.F.A.
estacionamento por razón de
discapacidade

Vixencia
10 anos

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS:
C.I.F. P-1503100-H

PROGRAMA V DE SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL
**Dinamización social :
O venres 3 de maio ás 17:00 da tarde a Agrupación musical Voces veteranas de Culleredo ofrecerá un concerto
solidario na Asociación de Parkinson. Será no seu local social da Coruña co motivo da súa festa anual.
Interpretarán música e cancións especialmente de carácter galego, nas que poderán ser acompañados polos
usuarios e familiares.
O luns 6 e o luns 13 os participantes das actividades cognitivas de Estimulación mental e Escola viva do programa
de Espazos e Aulas de Benestar Social, terán unha visita didáctica guiada ao periódico A Voz de Galicia. Será no
seu centro do polígono industrial da Grela e alí verán como se compón cada sección, como se imprime, etc. A visita
se fará en dous grupos debido aos numerosos inscritos na actividade, 126 persoas, sendo 11 grupos de
Estimulación mental e 2 de Escola viva.
Ambas visitas están reservadas para ás 10:00 da mañá.
**Participación social :Culleredo enCLAVE social:
II Certame de Teatro Inclusivo APEM
O Concello de Culleredo colaborará coa Asociación Apem Coruña na celebración do II Certame de teatro inclusivo
que terá lugar o 2 de maio no Salón de actos do Edificio Municipal de Servizos Múltiples en O Burgo, ás 17:30 h.
O Certame ten como obxectivo ofrecer ás persoas con enfermidades mentais e as súas familias, alternativas que
tentan favorecer a súa integración social e mellorar as súas habilidades sociais.
No Certame contarase coas actuacións de “Os vellucos de Cosme”, “Grupo de teatro de APEM Culleredo” e “Grupo
de teatro de APEM Carballo”.”
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2.2.3.- A Sra. Varela Corbelle dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes actividades da Concellería delegada
da Área de Educación, Cultura e Participación Cidadá:
“ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
EDUCACULLEREDO 2018/19
A) ACTIVIDADE: Radio interxeracional.
Porograma: Educación para os medios.
Datas: 29 de abril (última sesión.Programa en directo).
Horario: de 09:50 a 11:30 h.
Centros participantes: CEIP Vila de Rutis.
Curso: 3º- 4º EP.
Nº participantes: 16 + persoas maiores colaboradoras.
Lugar: Aula.

C.I.F. P-1503100-H

B) ACTIVIDADE: Roteiro guiado polos hortos municipais.
Programa: Educación ambiental.
Datas: 29 de abril e 2 de maio.
Horario: de 10:00 a 13:30 h.
Centros participantes: CPR A Ponte Pasaxe e CEIP Tarrío (aprazada por mal tempo a semana anterior).
Curso: 2º EP.
Nº participantes: 90.
Lugar: Aula de Natureza e Xardín Botánico.
C) ACTIVIDADE: Ruta didáctica polo patrimonio natural: río Trabe.
Programa: Educación ambiental.
Datas: 3 de maio.
Horario: de 9:30 a 13:00 h.
Centros participantes: CEIP Sofía Casanova.
Curso: 2º EP.
Nº participantes: 75.
Lugar: último tramo do regato de Trabe.
OUTROS PROGRAMAS
Mañás de campamento: campamentos que concilian 2019
FIN PRAZO SOLICITUDE DE PRAZA: 3 de maio.
ACTIVIDADES CULTURAIS
LUNS 29 DE ABRIL
Auditorio do Conservatorio de Música de Culleredo. 18.00 h:
Culleredo soa en 44:05: Concerto alumnos/as de cello da profesora Ruslana Prokopenko. Entrada libre.
MARTES 30 DE ABRIL
Auditorio do Conservatorio de Música de Culleredo. 18.30 h:
Audición didáctica de piano e piano complementario, a cargo de alumnos/as do profesor Vicente Castro. Entrada
libre.
XOVES 2 DE MAIO
Auditorio do Conservatorio de Música de Culleredo.18.30 h:
Concerto didáctico de piano, a cargo de Álvaro Sieira. Entrada libre.
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VENRES 3 DE MAIO
Biblioteca González Garcés do Burgo. 18.30 h:
Contacontos coa Dragona Ramona.
A partir de 3 anos. Entrada libre.
VENRES 3 DE MAIO
Auditorio do Conservatorio de Música de Culleredo.19.30 h:
Concurso BSO organizado pola ANPA do Conservatorio. Entrada libre.
VENRES 3 DE MAIO
Auditorio do Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 20.30 h:
Actuación de Pepe Viyuela: Encerrona.
Recollida de invitacións dende unha hora antes da función.
SÁBADO 4 DE MAIO
Auditorio do Conservatorio de Música de Culleredo.12.00 h:
Concerto didáctico de piano, a cargo de PIANEIROS.”
3.- 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 vinte 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)

(Asinado dixitalmente)

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
03/05/2019 11:13

(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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