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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 6 DE MAIO 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 cinco minutos do día seis de maio 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 seis de maio 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 30 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 trinta 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 30 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:
•

Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. DOG núm.
83 do 02-05-2019.

•

Anuncio do 26 de abril de 2019, da Deputación Provincial da Coruña, de aprobación do Plan de inversión
en vías provinciais 2019, cuarta fase (Culleredo e Sobrado). BOP núm. 82 do 02-05-2019.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- O Sr. alcalde en funcións dá lectura ao escrito do Sr. alcalde do día 3 de maio de 2019 no que dá conta á
Xunta de Goberno Local das resolucións ditadas polo servizo de Medio Ambiente, Servizos e Obras:
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C.I.F. P-1503100-H

“
•

Resolución núm. 647 de data do 24/04/2019, pola que concede o permiso de vertedura ao sistema público
de sumidoiros para a actividade de comercio polo miúdo en establecementos non especializados, con
predominio en produtos alimenticios, bebidas e tabaco, nun local situado na R/. Irmáns Suárez Ferrín,
núm. 1 – baixo.

•

Resolución núm. 648 de data do 24/04/2019, pola que concede o permiso de vertedura ao sistema público
de sumidoiros para actividades odontolóxicas, nun local situado na R/. Amparo López Jean, núm. 6 –
baixo.

•

Resolución núm. 649 de data do 24/04/2019, pola que concede o permiso de vertedura ao sistema público
de sumidoiros para a actividade de construción de edificios residenciais, nun local situado na R/.
Gumersindo Pereira Nouche, núm. 3.

•

Resolución núm. 650 de data do 24/04/2019, pola que concede o permiso de vertedura ao sistema público
de sumidoiros para a actividade de comercio polo miúdo de prendas de vestir en establecementos
especializados, nun local situado na Avda. Acea De Ama, núm. 14 – baixo dereita.

•

Resolución núm. 651 de data do 24/04/2019, pola que concede o permiso de vertedura ao sistema público
de sumidoiros para a actividade de postprodución cinematográfica, de video e de programas de televisión,
nun local situado na nave da R/. H, nave H10, do polígono industrial de Alvedro.

•

Resolución núm. 652 de data do 25/04/2019, pola que se convalida a resolución da Alcaldía núm.
137/2019 de data do 30/01/2019, na que se acorda conceder o cambio de material para exercer o servizo
de transporte público de persoas en vehículos de turismo, co vehículo Astra Sports Tourer +, matrícula
6582 KSY, ao titular da licenza de taxi núm. 29 deste Concello de Culleredo.

•

Resolución núm. 654 de data do 25/04/2019, pola que concede o permiso de vertedura ao sistema público
de sumidoiros para a actividade que desenvolve DEGALMUN, SLU, nun local situado na R/. Tierno
Galván, núm. 23 – baixo.

•

Resolución núm. 655 de data do 25/04/2019, pola que concede o permiso de vertedura ao sistema público
de sumidoiros para a actividade de impresión e artes gráficas, nunha nave situada na R/. G, nave G1, do
polígono industrial de Alvedro.

•

Resolución núm. 656 de data do 25/04/2019, pola que concede o permiso de vertedura ao sistema público
de sumidoiros para a actividade de reparación de maquinaria, nunha nave situada na R/. E, nave E28, do
polígono industrial de Alvedro.

•

Resolución núm. 683 de data do 26/04/2019, pola que se aproba o Plan de seguridade e saúde da obra
“Reposición de aceras en Paseo Marítimo” presentado por I.A.M. RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS,
SL.

•

Resolución núm. 684 de data do 26/04/2019, pola que se aproba o Plan de seguridade e saúde da obra
“Rehabilitación do firme da urbanización A Ría, fase I” presentado por I.A.M. RUMBO INSTALACIONES Y
OBRAS, SL.

•

Resolución núm. 685 de data do 26/04/2019, pola que se aproba o Plan de seguridade e saúde da obra
“Rehabilitación do pavimento en Vinxeira Grande” presentado por CANARGA, SL.

•

Resolución núm. 686 de data do 26/04/2019, pola que se rexistra ao animal de especie canina e raza
American Stafordshire Terrier, potencialmente perigosa, co número 125, de nome Kross, da propiedade de
S. L. G.”

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:
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(R.E.L. 01150315)

“
*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

25/04/19

676

TEMA

Persoa
beneficiaria

Conceder o servizo municipal J. G. D.
de Axuda no fogar.

Intensidade
Cinco 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
Nº
resolución

29/04/2019

690

TEMA

Persoa
beneficiaria

Concesión axuda económica J.M.C.V.

C.I.F. P-1503100-H

Data
da
resolución

Obxecto da axuda

Importe

Pago de recibos de 200€
comunidade
correspondente os meses
de decembro (40 €) de
2018, xaneiro (40 €),
febreiro (40 €), marzo (40
€), abril (40 €) de 2019.
Pago de recibos de 510,16€
electricidade,
referente
aos meses de decembro
(239,28 €) de 2018,
xaneiro
(196,96
€),
febreiro (37,59 €) e marzo
(39,33 €) de 2019.
Pago de recibos de
electricidade
correspondentes
aos
meses de abril a outubro
de 2019.
94,29€
Pago de recibos de auga
correspondente ao 4º
trimestre de 2018.
Pago de recibos de auga
correspondente ao 1º, 2º
e 3º trimestre de 2019.

25/04/2019

695

Concesión axuda económica D.C.C.E.

Pago
aluguer 1075€
correspondente
aos
meses de xaneiro (400€)
e parte de marzo (275€)
de 2019.
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SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS:
1.AREA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE:
SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS:
PROGRAMA V DE SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL
**Dinamización social :
O xoves 9 de maio ás 11 da mañá, a Agrupación Musical Voces Veteranas de Culleredo ofrecerá un concerto no
patio da Escola Infantil A Tartaruga de Fonteculler adicado aos “ MAIOS”. Participarán os nenos e nenas, os pais
e as nais.
Así mesmo, amenizarán coa súa música no pasarúas dos Maios pola praza das Brañas.
**Bancos de recursos solidarios:

C.I.F. P-1503100-H

****Fondo municipal de alimentos:
Na vindeira semana do 6 ao 1o de maio as familias destinatarias do Fondo municipal de alimentos recibiran un
SMS coa cita para recoller o seu lote entre o dia 13 e o 21 de maio. As 26 toneladas de alimentos que se repartiran
nesta 3ª fase correspondente a 2018 proceden da UE a traves do Ministerio de agricultura e a intermediación de
Cruz Bermella española que , no caso de Culleredo colabora tamén con voluntariado desde a sua sede de Cambre
, para apoiar ao persoal de plantilla do Centro municipal de Servizos sociais do Burgo.
PLAN COORDINADOR DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONSORCIO “AS MARIÑAS”:
Comité de ética en Servizos sociais :
O vindeiro venres 10 de maio terá lugar a primeira sesión do comité no concello de Betanzos , co obxectivo de
elaborar o seu regulamento interno de cara a admitir os primeiras consultas sobre casos de intervención social de
calquera dos oito concellos do consorcio , do concello da Coruña e do CHUAC (Sergas).”
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: O Burgo de Faro: porto de peregrinos.
Programa: Educación patrimonial e histórica.
Datas: 7 de maio.
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Centros participantes: CEIP Díaz Pardo.
Curso: 4º EP.
Nº participantes: 50.
Lugar: Paseo marítimo e ponte do Burgo.
B) ACTIVIDADE: Roteiro guiado polos hortos municipais.
Programa: Educación ambiental.
Datas: 8 e 9 de maio.
Horario: de 10:30 a 13:30 h.
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Centros participantes: CEIP Sofía Casanova e CEIP Díaz Pardo.
Curso: 2º EP.
Nº participantes: 122.
Lugar: Aula de natureza e Xardín Botánico.
C) ACTIVIDADE: Torre de Celas: unha historia no Medievo.
Programa: Educación patrimonial e histórica.
Datas: 8 de maio.
Horario: de 10:00 a 12:30 h.
Centros participantes: CEIP Tarrío.
Curso: 3º EP.
Nº participantes: 50.
Lugar: parque da Torre de Celas.
D) ACTIVIDADE: Ruta didáctica polo patrimonio natural: río Trabe.
Programa: Educación ambiental.
Datas: 10 de maio.
Horario: de 9:30 a 13:00 h.
Centros participantes: CEIP Sofía Casanova e CEIP Díaz Pardo.
Curso: 2º EP.
Nº participantes: 50.
Lugar: último tramo do regato de Trabe.

C.I.F. P-1503100-H

ACTIVIDADES CULTURAIS
LUNS 6 DE MAIO
Auditorio do Conservatorio de Música de Culleredo.
18.30 h: Concerto didáctico de piano, a cargo de Cristina Bernal. Entrada libre.
19.30 h: Concerto didáctico de clarinete, con alumnos/as do profesor Antonio Suárez.
Entrada libre.
MÉRCORES 8 DE MAIO
Biblioteca Cardeso Liñares de Vilaboa. 18.30 h:
Cancioneiro multicultural.
De 0 a 100 anos.
Entrada libre.
XOVES 9 DE MAIO
Auditorio do Conservatorio de Müsica de Culleredo.18.30 h:
Concerto didáctico de piano, a cargo de alumnos/as da profesora Cristina Rodríguez.
Entrada libre.
VENRES 10 DE MAIO
Biblioteca González Garcés do Burgo. 18.30 H:
Obradoiro: Postais primaverais.
De 7 a 12 anos. Inscrición na mesma semana na Biblioteca.
SÁBADO 11 DE MAIO
Auditorio do Conservatorio de Música de Culleredo.12.00 h:
Concerto didáctico de piano, a cargo de PIANEIROS.
Entrada libre.”
2.2.4.- O Sr. Suárez García dá conta á Xunta de Goberno Local do seguinte punto da Concellería delegada da Área
de Deportes e Ocupación do Tempo Libre:
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(R.E.L. 01150315)

“Apertura do prazo de inscrición nos “CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DE VERÁN 2019” que abarca dende o 8 ata
o 30 de maio de 2019. A Campaña organizada pola Deputación da Coruña terá lugar no Centro Calvo Sotelo (A
Coruña).
A quenda que lle corresponde ao concello de Culleredo é a 3ª QUENDA, dende o 14/07/2019 ó 19/07/2019.
Dita campaña está dirixida a nenos e nenas de 9 a 14 anos de idade (cumpridos durante o ano 2019).
O prezo de inscripción é de 85,00 € (oitenta e cinco euros) e os participantes deberán estar empadroados en
Culleredo.
Ó concello de Culleredo se lle adxudican 8 PRAZAS. En caso de ter máis solicitudes que número de prazas
concedidas, realizarase un sorteo público para adxudicar as mesmas. Terán preferencia os/as rapaces/zas que
non foran a ningunha campaña de neve da Deputación.
As inscricións deberán presentarse segundo o modelo da Deputación da Coruña, no rexistro xeral do Concello (Casa
Concello Tarrío) ou no rexistro auxiliar sito no Edificio de Servizos Múltiples (O Burgo) ou en calquera outra forma
prevista na Ley 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.”

C.I.F. P-1503100-H

2.3.- SENTENZA 207/2019 DO XULGADO DO SOCIAL NÚM. 3 DA CORUÑA, PROCEDEMENTO ORDINARIO
317/2016.
O Sr. alcalde en funcións dá conta á Xunta de Goberno Local da sentenza 207/2019, do 25 de abril de 2019, do
Xulgado do Social núm. 3 da Coruña, procedemento ordinario 317/2016, que estima a demanda presentada e en
consecuencia declara a M.C.F.G. persoal laboral indefinido non fixo do Concello de Culleredo con antigüidade do 11
de novembro de 1998, categoría profesional de auxiliar de información e salario de 1.773,26€ brutos no ano 2015
con prorrateo de pagas extras.
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 dezasete
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)

TAIBO
MONELOS,
DIEGO
ANTONIO
Concelleiro
delegado de

(Asinado dixitalmente)

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
09/05/2019 12:55

(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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