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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 8 DE XULLO DE 2019.

PRESIDENTE:
O alcalde, D. José Ramón Rioboo
Castro
ASISTENTES:
D.ª Mª Guadalupe Pombo Carril
D. Diego Antonio Taibo Monelos
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes
D. Juan Carlos Iglesias Lovelle
D.ª Marta Mª Iglesias Becerra
D. Carlos Liñares Gestal
D.ª Yessica Méndez Sánchez
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 trinta e cinco minutos do día oito de xullo 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. Diego Antonio Taibo
Monelos, D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes, D. Juan Carlos Iglesias Lovelle,
D.ª Marta Mª Iglesias Becerra, D. Carlos Liñares Gestal e D.ª Yessica
Méndez Sánchez.
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 CONSTITUTIVA REALIZADA O DÍA 20 DE XUÑO 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 constitutiva celebrada o día vinte de xuño 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.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión constitutiva realizada o día 20 de xuño 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:
•

Anuncio do 18 de xuño de 2019, do Concello de Culleredo, polo que se fai pública a comunicación de
xestión de biomasa a propietarios aos que non foi posible a práctica da comunicación. (Expediente:
UME/2018/216, Propietario: Herdeiros de Manuela Hermita Naya Añón). DOG núm. 128 do 08-07-2019.

•

Anuncio do 18 de xuño de 2019, do Concello de Culleredo, polo que se fai pública a comunicación de
xestión de biomasa a propietarios aos que non foi posible a práctica da comunicación. (Expediente:
UME/2018/33, Propietario: Descoñecido e máis). DOG núm. 128 do 08-07-2019.

•

Anuncio do 28 de xuño de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á autorización da suspensión
provisional dos obxectivos de calidade acústica na área acústica residencial durante a celebración das
festas populares do Burgo desde o día 24 ao 30 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos, nas seguintes
rúas: Juan Carlos I, das Artes, Manuel Azaña, Templarios, Anxo Senra e Mosteiro de Carracedo. BOP
núm. 124 do 03-07-2019.
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•

Anuncio do 26 de xuño de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación do exercicio da
competencia para a celebración de matrimonio civil na concelleira D.ª María Penélope López Díaz o día
29 de xuño de 2019 ás 19.30 horas. BOP núm. 125 do 04-07-2019.

•

Anuncio do 19 de xuño de 2019, do Concello de Culleredo, relativo ao nomeamento dos membros da
Xunta de Goberno Local. BOP núm. 125 do 04-07-2019.

•

Anuncio do 19 de xuño de 2019, do Concello de Culleredo, relativo ao nomeamento dos tenentes de
alcalde. BOP núm. 125 do 04-07-2019.

•

Anuncio do 19 de xuño de 2019, do Concello de Culleredo, relativo ás delegacións xenéricas das áreas de
goberno. BOP núm. 125 do 04-07-2019.

•

Anuncio do 19 de xuño de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación especial dos servizos de
deportes e xuventude (integrados dentro da Área de política social, mocidade e promoción do deporte) a
favor do concelleiro D. Miguel Suárez García; do servizo de maiores (integrado na Área de política social,
mocidade e promoción do deporte) a favor da concelleira D.ª Susana Amor Fernández; do servizo de
cultura (integrado na Área de desenvolvemento local, cultura, festas e turismo) a favor da concelleira D.ª
María Penélope López Díaz e do servizo de comercio local (integrado dentro da Área de desenvolvemento
local, cultura, festas e turismo) a favor do concelleiro D. Mario Alfonso Iglesias Gómez. BOP núm. 125 do
04-07-2019.

•

Anuncio do 19 de xuño de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación de atribucións na Xunta
de Goberno Local. BOP núm. 125 do 04-07-2019.

•

Anuncio do 20 de xuño de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á avocación con carácter temporal das
competencias delegadas en data 18-06-2019 correspondentes á Área de medio ambiente, obras e
servizos. BOP núm. 125 do 04-07-2019.

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:
RESOLUCIÓN DO 05.06.2019
Resolución núm 874.- Concedendo a Don J.E.I.S. e Dona M. J.de S.P., licenza para a ampliación da planta primeira
e expediente de legalización da planta baixa da vivenda situada no lugar de Orro, parroquia de Orro (exp.
UAU/2018/576)
RESOLUCIÓNS 10.06.2019
Resolución 894.- Concedendo a Dona I.B.B., licenza de primeira ocupación para unha vivienda situada na rúa
Constitución, parroquia de Culleredo, e aprobando a devolución da fianza depositada neste concello por importe de
5.400 €. (exp. UAU/2019/91).
Resolución núm 896.- Primeiro.- Incoando expediente de reposición da legalidade a Dª. E.M.P., que se deriva da
execución das obras no tellado, cambio de ventás e tabiquería interior, instalación de auga e electricidade, nunha
vivenda unifamiliar situada na rúa Barbán da parroquia de Almeiras (referencia catastral do inmoble:
0947803NH5904N0001WR), sen contar co título habilitante exixible .
Segundo.- Dando audiencia no expediente á interesada que disporá dun prazo de 15 días hábiles, para que formule
as alegacións e achegue os documentos e as xustificacións que considere pertinentes.
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Terceiro.- Comunicar á interesada que o procedemento que se incoa deberase resolver no prazo dun ano que conta
dende a data da súa incoación, segundo o que dispón o artigo 21.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, e que unha vez que transcorra ese prazo sen
resolver se producirá a caducidade do procedemento, segundo o que dispón o artigo 152.5 da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro do solo de Galicia e o artigo 25.1 da Lei 39/2015.(exp. UAU/2019/92).
Resolución núm 898.- Primeiro.- Ordenando a paralización inmediata das obras de reconstrución dos muros dunha
edificación en ruínas, para o que se están a colocar pedras con cemento e un recrecido na zona interior e base da
edificación duns 30 m2, na parcela situada na rúa Barbán, parroquia de Almeiras, 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 na lei citada anteriormente.
Segundo.- Incoando un expediente de reposición da legalidade a Dª. E.M.P., derivado da execución dunhas obras
citadas, sen contar co título habilitante exixible.
Terceiro.- Dando audiencia no expediente á interesada que disporá dun prazo de 15 días hábiles, para que formule
as alegacións e achegue os documentos e as xustificacións que considere pertinentes.

C.I.F. P-1503100-H

Cuarto.- Comunicando á interesado que o procedemento que se incoa se deberá resolver no prazo dun ano que
conta dende a data da súa incoación, segundo o que dispón o artigo 21.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, e que unha vez que transcorra ese prazo sen
resolver se producirá a caducidade do procedemento, segundo o que dispón o artigo 152.5 da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro do solo de Galicia e o artigo 25.1 da Lei 39/2015.(exp. UAU/2019/100).
RESOLUCIÓN DO 11.06.2019
Resolución núm 905.- Concedendo a Dona V.V.P., licenza de primeira ocupación para unha vivenda situada na rúa
Concello, parroquia de Culleredo, e aprobando a devolución da fianza depositada neste concello por importe de 500
€ (exp. UAU/2017/626).
RESOLUCION DO 12.06.2019
Resolución núm 909.- Primeiro.- Declarando a caducidade do procedemento que se incoou por Resolución número
1124 do 16.07.2018 para ordenar a execución, no seu caso, das actuacións e as obras que no seu informe do
27.02.2017 sinalou o xefe do Servizo de Arquitectura e Urbanismo, no inmoble coa referencia catastral
1862703NH5916S0001KR situado na avenida Coruña da parroquia do Burgo.
Segundo.- Incoando o oportuno procedemento para a declaración, no seu caso, do estado de ruína do inmoble coa
referencia catastral 1862703NH5916S0001KR situado na avenida Coruña da parroquia do Burgo.
Terceiro.- Deberán adoptarse coa maior urxencia as medidas que sinala o xefe do Servizo de Urbanismo no informe
que emitiu o 30.05.2019.
Cuarto.- Dando audiencia á propietaria do inmoble por un prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte a
aquel no que reciba a notificación da presente resolución a fin de que poida consultar o expediente e formular as
alegacións que considere convenientes en defensa dos seus dereitos e intereses.
Quinto.- Notificar a presente resolución á propietaria e aos demais titulares de dereitos reais e persoais afectados e
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.(exp. UAU/2016/418).
RESOLUCION DO 14.06.2019
Resolución núm 930.- Concedendo a Don D.S.P. e Dona. M. M.G.M., licenza de primeira ocupación para unha
vivenda unifamiliar situada na rúa Pintor Laxeiro, parroquia de Rutis. (exp. UAU/2019/106).
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Resolución núm 931.- Denegando a Don.M.R.V.Z. a licenza municipal de obras que solicitou para a legalización
dun muro de contención que se executou na parcela situada na rúa Fraternidade parroquia de Orro, asi como a
licenza de primeira ocupación da vivenda unifamiliar situada na rúa Fraternidade da parroquia de Orro, que solicitou
Don. M.R.V.Z. (exp. UAU/2018/781).
Resolución núm 932.- Concedendo a Don J.P.G. e Dona M.V.N., licenza para as modificacions recollidas no
proxecto reformado consistentes na ampliación de soto, para unha vivenda situada no lugar de Fornos (Avilleiras),
parroquia de Sueiro.(exp. UAU/2019/154).
Resolución núm 933.- Concedendo a Promotora Incorporada Multinacional S.L., licenza de obra para a construción
de dúas vivendas unifamiliares acaroadas situada na Rúa Rueiro, parcela coa ref. Catastral 0257708NH5906N, da
parroquia de Rutis (exp. UAU/2019/117).
Resolución núm. 934.- Desestimar as alegacións que formulou López Rubal Inmuebles S.L., e requerir a López
Rubal Inmuebles S.L., para que no prazo de tres meses presente a solicitude da oportuna licenza para os
movementos de terras na parcela coa referencia catastral 15031A013000010000OZ, situada á altura da confluencia
das estradas N-550 (avenida Alcalá Zamora) e CP-3109 ( avda. Hermida), en caso de incumprimento ou se a licenza
se denegara, acordarase a reposición do terreo ao estado anterior aos movementos de terras á custa do interesado
(exp. UAU/2018/687).

C.I.F. P-1503100-H

Resolución núm 935.- Concedendo a Don J.M.G.V e Dona M.E.A.V., a licenza de primeira ocupación que
solicitaron para unha vivenda unifamiliar situada na rúa Constitución parroquia de Culleredo, e aprobando a
devolución da fianza depositada neste concello por importe de 2.320 €. (exp. UAU/2019/263).
Resolución núm 936.- Concedendo a Don J.F.P. e Dona R.R.G., a licenza de primeira ocupación que solicitaron
para a ampliación da planta baixo cuberta dunha vivenda unifamiliar situada na rúa Ramón Maseda Reinante,
parroquia de Rutis, e aprobar a devolución do aval depositado neste concello por importe de 1.000 € (exp.
UAU/2019/25).
RESOLUCION DO 17.06.2019
Resolución núm 944.- Aceptando o desestimento da solicitude de licenza de obra respecto da ampliación da sala
de caldeiras do IES Laboral para o seu funcionamento con biomasa, situado na rúa Salvador Allende, parroquia de
Rutis.(exp. UAU/2019/46).
RESOLUCION DO 25.06.2019
Resolución núm 964.- Concedendo a Don J.M.V.L a licenza de primeira ocupación que solicitou para unha vivenda
unifamiliar situada na rúa Unión, parroquia de Culleredo, e aprobando a devolución da fianza depositada neste
Concello por importe de 5.250 €. (exp. UAU/2019/10)
Resolución núm 965.- Primeiro.- Ordenando a paralización inmediata das obras, 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 na lei citada anteriormente.
Segundo.- Incoar un expediente de reposición da legalidade a Profergo S.L., derivado da execución dunhas obras de
movementos de terras na parcela A1 da rúa A do Polígono Industrial de Alvedro (parcela coa referencia catastral
1338515NH5913N0001PF), sen contar co título habilitante exixible.
Terceiro.- Dando audiencia no expediente á interesada que disporá dun prazo de 15 días hábiles, que contan desde
o seguinte ao que reciba a notificación da presente Resolución, para que formule as alegacións e achegue os
documentos e as xustificacións que considere pertinentes.
Cuarto.- Comunicar á interesada que o procedemento que se incoa se deberá resolver no prazo dun ano que conta
dende a data da súa incoacción, segundo o que dispón o artigo 21.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, e que unha vez que transcorra ese prazo sen
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resolver se producirá a caducidade do procedemento, segundo o que dispón o artigo 152.5 da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro do solo de Galicia e o artigo 25.1 da Lei 39/2015.(exp. UAU/2019/339).
RESOLUCION DO 01.07.2019
Resolución núm 996.- Concedendo a D. D.G.P. e Dna. S.L.R., licenza municipal para a construción dunha vivienda
unifamiliar na rúa Xesto, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/422).
Resolución núm 997.- Concedendo a D. J.F.G., licenza de primeira ocupación para o corpo III dunha nave industrial
(sen actividade) na rúa José Espronceda, parroquia de Almeiras. (exp. UAU/2016/423).
Resolución núm 998.- Ordenando a D. M. R..V.Z., que proceda a reposición do terreo ao seu estado inicial, na
parcela situada na rúa Fraternidade Campesina, da parroquia de Orro, nun prazo de 3 meses, que contan desde
aquel no que reciba a notificación da presente resolución.
No caso de incumprimento do que se ordena, procederase polo concello á execución subsidiaria ou a execución
forzosa mediante a imposición de multas coercitivas reiterables mensualmente ata lograr a execución polo
interesado, en contía de 1.000 a 10.000 euros cada unha, iso sen prexuízo da imposición das sancións que
procedan.(exp. UAU/2018/690).

C.I.F. P-1503100-H

Resolución núm 999.- Declararando a caducidade do procedemento de reposición da legalidade urbanística que se
incoou por Resolución número 872 do 18.05.2017 a D. F.J.E.A. pola realización dunhas obras de movementos de
terras, nunha parcela situada no lugar de O Vilar da parroquia de Sueiro, sen contar co título habilitante exixible
(expediente UAU/2017/317).
A declaración da caducidade do procedemento non supón a prescrición das facultades do Concello para a reposición
da legalidade urbanística.
Incoando un procedemento de reposición da legalidade urbanística a Dª. M. J. C.L. pola realización das obras que
se sinalan no informe que emitíu o 10.08.2018 a xefa da Sección Técnica de Urbanismo, na parcela coa referencia
catastral 15031A04209006 situada no lugar de O Vilar da parroquia de Sueiro.
Comunicando á interesada que o procedemento que se incoa se deberá resolver no prazo dun ano, que conta desde
o día seguinte ao que reciba a notificación da presente Resolución.
Dando audiencia no expediente á interesada por un prazo de 15 días, que contan desde o seguinte ao que reciba a
notificación da presente Resolución a fin de que poida consultar o actuado, formular as alegacións e presentar os
documentos e as xustificacións que considere convenientes na defensa dos seus dereitos e intereses. (exp.
UAU/2018/470).
Resolución núm 1000.- Incoando un expediente de reposición da legalidade a D. A.F.L.M. que se deriva da
realización de obras de modificación e a ampliación do soto dunha vivenda unifamiliar situada no lugar Monte do
Couso da parroquia de Ledoño, sen contar co título habilitante exixible .
Dando audiencia no expediente ao interesado que disporá dun prazo de 15 días hábiles, que contan desde o
seguinte ao que reciba a notificación da presente Resolución, para que formule as alegacións e achegue os
documentos e as xustificacións que considere pertinentes.
Comunicando ao interesado que o procedemento que se incoa deberase resolver no prazo dun ano que conta dende
a data da súa incoacción, segundo o que dispón o artigo 21.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, e que unha vez que transcorra ese prazo sen resolver se
producirá a caducidade do procedemento, segundo o que dispón o artigo 152.5 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro do
solo de Galicia e o artigo 25.1 da Lei 39/2015.
Contra a incoacción do procedemento de reposición da legalidade, polo seu carácter de trámite, non cabe ningún
recurso, sen preuízo de que pode efectuar as alegacións que considere oportunas.(exp. UAU/2017/561).
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Resolución núm 1001.- Concedendo a Neograf Alvedro S.L. licenza municipal de obras para a construción dun
edificio industrial nas parcelas J-10 e J-12 do Parque Empresarial de Alvedro, parroquia de Älmeiras (exp.
UAU/2019/54).
Resolución núm 1002.- Incoando o oportuno procedemento para ordenar, no seu caso, a execución das seguinte
obras:
a.- Condenado da porta sur da planta baixa, con calqueira medio, tabiquería de ladrillo ou bloque de formigón, que
impida o acceso ao edificio. Pódese sustituir o condenado das portas, con tabiquería, por unhas reixas metálicas que
impidan o acceso.
b.- Sustitución dos cristais rotos na planta primeira da fachada Oeste.
c.- Retirada da hedra que trepa polas esquinas da edificación e a cuberta.
d.- Reposición de 2 m² de tella da cuberta da edificación.
e.- Limpeza da parcela y pintura da fachada do inmoble.
Obras a executar no inmoble situado na rúa Miguel González Garcés da parroquia de Rutis (referencia catastral do
inmoble 0074238NH5907S), que se autorizaron na Resolución que emitíu o 16.10.2018 a directora xeral do
Patrimonio Cultural da consellería de Cultura e Turismo.

C.I.F. P-1503100-H

Para a execución das obras fíxase un prazo dun mes.
Dando audiencia a Dª. M.J.R.L. e D. M.C.C. por un prazo de 10 días hábiles que contan desde o seguinte a aquel no
que reciba a notificación da presente resolución a fin de que poidan consultar o expediente e formular as alegacións
que consideren convenientes na defensa dos seus dereitos e intereses.
A presente resolución polo seu carácter de acto de trámite non é susceptible de recurso algún. (exp. UAU/2018/270).
Resolución núm 1003.- Concedendo a D. D.A.M.S., licenza municipal para a legalización dunha vivenda unifamiliar
e obras de remate ordinarias na rúa Regueiro, parcela coa referencia catastral:0058138NH5905N0001ZZ, da
parroquia de Rutis (exp. UAU/2019/264).
Resolución núm 10004.- Concedendo a Dna. M.D.M.G.e D.T. M.O.S., licenza municipal de obras para a
construción dunha vivenda unifamiliar na Rúa Polvorín, parroquia de Culleredo, (polígono 14, parcela 484, referencia
catastral 15031A014004840000OI (exp. UAU/2019/234).
Resolución núm 1005.- Concedendo a Dna Y.P.M.e Don A.V.A., a licenza para as modificacións que se introducen
no proxecto modificado para construción de vivenda unifamiliar e edificación auxiliar, no lugar do Casal , parroquia
de Sésamo (exp. UAU/2018/638).
Resolución núm 1006.- Concedendo a Dna M.I.G.C., e Don P.L.G., licenza de primeira ocupación para unha
vivienda situada na rúa Xesto , parroquia de Rutis. (exp. UAU/2018/817).
COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E APERTURAS
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 18 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por C.P.R., para inicio de actividade de escola de baile, situado na Rúa Anxo Senra
Fernández, parroquia de O Burgo, (exp. UAU/2018/760).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 18 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por INVERSIONES SELE, S.L., para reforma fachada nave situada en Rúa José
Espronceda núm. 7, parroquia de Almeiras (exp. UAU/2015/655).
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Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 18 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por F.P.F., para obra menor de reforma de cocina e baño, en vivenda situada en
Rúa Anxo Senra Fernández, Parroquia de O Burgo (exp. UAU/2018/656).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 19 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por V.G.M. para cambio de ventás e porta e substitución de azulexos de cocina e
baño, en vivenda situada en Praza Daniel Rodríguez Castelao, Parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/657).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 19 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por J.F.B., para cubrición de cuberta con tella do país e pintado de fachadas,
situada en Rúa Antón Losada Dieguez, parroquia de Rutis. (exp. UAU/2018/660).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 20 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por J.P.P., para reparación de cuberta de vivenda unifamiliar, situada en Vinseira
Pequena, parroquia de Celas (exp. UAU/2018/662).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 20 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por C.P. RÚA TIERNO GALVÁN 19, para obras de impermeabilización canalón,
Edificio situado en Tierno Galván 19, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/663).

C.I.F. P-1503100-H

Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 20 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por C.PROP. AMPARO LÓPEZ JEAN 13-15-17-19, para a limpeza e substitución
parcial de canalizacións de pluviais no edificio situado en rúa Amparo López Jeán 13 -19, parroquia de Rutis (exp.
UAU/2018/664).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 20 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por R.M.A.P., para a reforma cuarto de baño en vivenda situada en Rúa Largo
Caballero, parroquia de O Burgo (exp. UAU/2018/669).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 20 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por X.L.S., para impermeabilización da parte inferior das fachadas da vivenda
situada en Río Sil, Parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/732).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 20 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por R.S.C. para cambio de carpintería exterior nunha vivenda situada en Rúa Tierno
Galván, parroquia de O Burgo (exp. UAU/2018/736).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 20 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por O.R.M.P., para obras de conservación en vivenda situada en Rúa Tierno
Galván, parroquia de O Burgo (exp. UIAU/2018/739).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 20 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por M.T.L.L., para rehabilitación de fachada en vivenda unifamiliar situada en Rúa
San Xiao, parroquia de Almeiras (exp. UAU/2018/749).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 21 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por J.I.P., para substitución de cuberta dun galpón de 56 m2, situado no Lugar de
Laxe, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/723).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 25 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por R.M.C.P. para reforma de cuberta, nunha vivenda situada no Lugar de Orro,
parroquia de Orro. (exp. UAU/2018/672).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 25 de xuño de 2019, a
comunicación previa presentada por M.C.E. para pintado fachada en vivenda situada en Rúa Otero Pedrayo,
parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/712).
7 de 12
Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 http://www.culleredo.es

Código do documento

Código do expediente

USG13I00Q8

USG/2019/107

Código de Verificación Electrónica (COVE)

²4Y2L2O5S021G654X06O7~»
²4Y2L2O5S021G654X06O7~»
4Y2L 2O5S 021G 654X 06O7

(R.E.L. 01150315)

2.2.2.- A Sra. Pombo Carril dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións da Concellería delegada
da Área de Política social, mocidade e promoción do deporte:
“
*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.
Nº
resolución

05/06/19

873

Conceder o servizo municipal M. V. P.
de Axuda no fogar.

Dez horas á semana (agás festivos).

13/06/19

918

Dar de baixa no servizo L. G. M.
municipal de axuda a
domicilio
por
libre
concorrencia
con
data
30/04/2019 ao causar alta
pola vía do sistema de
Dependencia
o
día
01/05/2019,
segundo
aprobación do Programa de
Atención
Individual,
efectuada e notificada pola
Xunta de Galicia.

62 horas mensuais.

Manter no servizo municipal C. L. C.
de axuda a domicilio por libre
concorrencia.

Cinco horas á semana.

C.I.F. P-1503100-H

Data
da
resolución

TEMA

Persoa
beneficiaria

Intensidade

**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

03/05/2019

699

Concesión
económica.

de

axuda A.M.D.D.

Pago
de
aluguer 1075 €
correspondente
aos
meses de novembro (150
€) de 2018, xaneiro (150
€), febreiro (150 €), marzo
(150 €), abril (150 €), maio
(150 €) e parte de xuño
(25 €) de 2019.

03/05/2019

700

Concesión
económica.

de

axuda M.D.M.L.G.

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

03/05/2019

701

Concesión
económica.

de

axuda M.D.P.S.R.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses marzo (250 €),

TEMA

Persoa
beneficiaria

Obxecto da axuda

Importe
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abril (250 €), maio (250 €),
xuño (250 €) e parte de
xullo (75 €) 2019.
07/05/19

717

Concesión
económica.

de

axuda C.L.G.M.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses xaneiro (200 €),
febreiro (200 €), marzo
(200 €), abril (200 €), maio
(200 €) e parte de xuño
(75 €) de 2019.

13/05/2019

745

Concesión
económica.

de

axuda M.L.D.L.S.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente
aos
meses xaneiro (350 €),
febreiro (350 €), marzo
(350 €) e parte de abril
(25 €) 2019.

13/05/2019

747

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

Pago do recibo de auga 55,93 €
correspondente ao 1º
trimestre de 2019.

20/05/2019

794

Concesión
económica.

Recibo
de
auga,
correspondente ao 4º
trimestre de 2018 e 1º, 2º
e 3º trimestre de 2019.

axuda S.M.P.R.

C.I.F. P-1503100-H

de

Pago de recibos de
electricidade
correspondente a os
meses de outubro 2018 a
outubro 2019.
Bono de alimentos tipo A
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
Bono de hixiene tiipo A
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
23/05/2019

810

Concesión
económica.

de

30/05/19

843

Conceder
unha
económica.

axuda J.G.S.

Pago
de
hipoteca 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de outubro (136 €),
novembro
(136
€),
decembro (136 €) de
2018, xaneiro (136 €),
febreiro (136 €), marzo
(136 €), abril (136 €) e
maio (136 €) de 2019.

axuda M.C.G.R.

Pago
do
alugueiro 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro 2019
175 € e de febreiro a abril
2019 300 €/mes, que lle
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será aboada mediante
talón bancario nominativo.
30/05/19

844

Conceder
unha
económica.

axuda R.V.C.

Pago
de
alugueiro 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de abril de 2019
8154€), de maio a xullo
2019 (307€/mes), que lle
será aboada mediante
talón bancario nominativo.

30/05/19

845

Conceder
unha
económica.

axuda M.M.R.

Pago do recibo de 1.050,00 €
alugueiro correspondente
aos meses de febreiro a
abril de 2019 350 €/mes,
que lle será aboada
mediante talón bancario
nominativo.

04/06/19

863

Conceder
unha
económica.

axuda K.M.

Pago
do
alugueiro 1.040,00 €
correspondente
aos
meses de febreiro a maio
260 €/mes, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo.

04/06/19

864

Conceder
unha
económica.

axuda M.L.D.S.

Pago
do
alugueiro 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro 2019
(301 €), febreiro e marzo
de 2019 (387 €/mes).

13/06/19

924

Conceder
unha
económica.

axuda E. P. O.

Pago de recibos de 588,00 €
hipoteca, correspondendo
49 €/mes desde xaneiro
ata decembro de 2019,
ámbolos dous incluídos,
que lle será aboada
mediante talón bancario
nominativo.
Pago de recibos de 462,00 €
comunidade,
correspondendo 42 €/mes
desde
xaneiro
ata
novembro
de
2019,
ámbolos dous incluídos,
que lle será aboada
mediante talón bancario
nominativo.

*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

Nº
resolución

TEMA

Persoa
beneficiaria

Vixencia
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resolución
10/06/19

900

Conceder a tarxeta de A. L. S.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 anos.

“
2.2.3.- O Sr. Iglesias Lovelle dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes actividades da Concellería delegada
da Área de Desenvolvemento local, cultura, festas e turismo:
“ACTIVIDADES CULTURAIS

C.I.F. P-1503100-H

LUNS 8 DE XULLO
Xardín Botánico do Burgo. 20.30 h:
XIX Burgojazz.
Actuación de Menil.
Entrada libre.
MÉRCORES 10 DE XULLO
Biblioteca González Garcés do Burgo. 11.30 h:
Obradoiro de papiroflexia.
Nenos/as a partir de 8 anos.
Con menos idade terán que ir acompañados dunha persoa adulta.
Inscrición previa na Biblioteca. Máximo 25 prazas.
MÉRCORES 10 DE XULLO
Xardín Botánico do Burgo. 20.30 h:
Concertos no Xardín.
Actuación de Anxo Vigo.
Entrada libre.
XOVES 11 DE XULLO
Xardín Botánico do Burgo. 20.30 h:
Concertos no Xardín.
Actuación de Pepe Piña.
Entrada libre.
VENRES 12 DE XULLO
Xardín Botánico do Burgo. 20.30 h:
Concertos no Xardín.
Actuación de “La Habitación da la Música”. Entrada libre.”
2.3.- SENTENZA 124/2019 DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DA CORUÑA,
PROCEDEMENTO ABREVIADO 79/2019.
O Sr. alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local da sentenza núm. 124/2019, do 11 de xuño de 2019, do Xulgado
do Contencioso - Administrativo núm. 1 da Coruña, Procedemento Abreviado núm. 79/2019, na que o fallo estima o
recurso administrativo interposto por R.M.P.L. contra o Concello de Culleredo sobre responsabilidade patrimonial
declara a nulidade da resolución recorrida e consecuencia que a demandada indemnice á recorrente na cantidade
de 456,40€, esta cantidade deberá de ser actualizada de conformidade co fixado no fundamento segundo desta
senteza. Faise expresa imposición de custas á demandada co límite de 400€ en gastos de representación e
defensa. A sentenza é firme.
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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 cincuenta e sete
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)

C.I.F. P-1503100-H

RIOBOO CASTRO,
JOSE RAMON
Alcalde-Presidente
10/07/2019 09:32

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
08/07/2019 14:45
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