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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 5 DE AGOSTO DE
2019.

PRESIDENTE:
O alcalde , D. José Ramón Rioboo
Castro
ASISTENTES:
D.ª Mª Guadalupe Pombo Carril
D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes
D. Juan Carlos Iglesias Lovelle
D.ª Marta Mª Iglesias Becerra
D.ª Yessica Méndez Sánchez
NON ASISTEN:
D. Diego A. Taibo Monelos
D. Carlos Liñares Gestal

C.I.F. P-1503100-H

INTERVENTORA MUNICIPAL
D.ª Vanesa García Barreiro
SECRETARIA XERAL:
D.ª Pilar Mª Pastor Novo

Na Casa Consistorial do Concello de Culleredo (A Coruña), sendo as trece
horas e corenta e cinco minutos do día cinco de agosto 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.ª Marta Mª Figueroa
Fuentes, D. Juan Carlos Iglesias Lovelle, D.ª Marta Mª Iglesias Becerra e
D.ª Yessica Méndez Sánchez
Non asisten á sesión os Sres. Concelleiros D. Diego Antonio Taibo Monelos
e D. Carlos Liñares Gestal.
Asiste á sesión a interventora municipal, Dª 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 29 DE XULLO 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 vinte e nove de
xullo 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 concelleiros/as asistentes á sesión.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión ordinaria realizada o día 29 de xullo de 2019.
2.- DACIÓNS DE CONTA.
2.1.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS. PUBLICACIÓNS OFICIAIS.
Non se dá conta de ningún asunto.
2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLARÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- A Sra. Pombo Carril dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións da Concellaría 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.
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C.I.F. P-1503100-H

(R.E.L. 01150315)

Data
da
resolución

Nº
resolución

19/07/19

1103

Dar de baixa no servizo E. M. L.
municipal de Axuda a
domicilio
por
libre
concorrencia
con
data
31/05/2019 ao causar alta
como dependente cunha
prestación de 37 horas
mensuais o día 01/06/2019,
segundo a aprobación do
Programa
de
Atención
Individual,
efectuada
e
notificada pola Xunta de
Galicia.

24/07/19

1124

Conceder o servizo municipal M. E. R. R.
de Axuda no fogar.

TEMA

Persoa
beneficiaria

Intensidade

Cinco horas á semana (agás festivos).

*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

30/05/19

892

Conceder a tarxeta de N. I. M. F.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 anos.

11/07/2019

1050

Conceder a tarxeta de N. F. V.
estacionamento por razón de
discapacidade con carácter
provisional, sen prexuízo da
posibilidade
da
súa
renovación ao remate de dito
período.

1 ano.

11/07/2019

1051

Conceder a tarxeta de V.B.S.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 anos.

11/07/2019

1052

Conceder a tarxeta de A.G.P.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 anos.

12/07/2019

1064

Conceder a tarxeta de J.M.I.M.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 anos.

15/07/2019

1070

Conceder a tarxeta de A.R.V.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 anos.

TEMA

Persoa
beneficiaria

Vixencia
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(R.E.L. 01150315)

15/07/2019

1071

Conceder a tarxeta de D.R.B.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 anos.

**SUBVENCIÓNS SOLICITADAS:
Nº
resolución

19/07/19

1104

C.I.F. P-1503100-H

Data
da
resolución

OBXECTO

IMPORTE

Solicitar para o ano 2019 a 14.600,00 €
formalización dun convenio
de colaboración entre a
Excelentísima
Deputación
Provincial de A Coruña e o
Concello de Culleredo, para a
cofinanciación da reserva e
uso de 4 prazas no programa
do Centro de Día á infancia
no Fogar infantil “Emilio
Romay” de A Coruña, para
menores de 12 anos,
pertencentes a familias
incluídas na atención dos
Servizos Sociais do Concello
de Culleredo, por un importe
anual de 14.600 euros con
cargo ao programa de gasto
23182, programa económico
48000,
denominado
“Inserción e dinamización
social”.

ORGANISMO
Excelentísima Deputación Provincial de
A Coruña.

AREA DE SANIDADE:
PROMOCIÓN DA VIDA SAUDABLE: “Culleredo saudable”

**Fomento da solidariedade en saúde
Campañas de fomento da doazón de sangue
A Concellaría de Política Social, Mocidade e Promoción do Deporte colabora coa Axencia Galega de Sangue,
Órganos e Tecidos (ADOS), da Xunta de Galicia, na Campaña de doazón de sangue que terá lugar no noso
concello. As unidades móbiles estarán en:
14 de agosto: Vilaboa, diante da oficina de Abanca, en horario de 15:30 ás 21:00 h
16 de agosto: O Burgo, na Praza de Europa, en horario de 9:30 ás 14:30h e de 15:30 ás 21:00h
17 de agosto: O Burgo, na Praza de Europa, en horario de 10:00 ás 15:00h “
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2.2.2.- O Sr. Alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións e comunicacións previas da área
de Urbanismo.
“RESOLUCIÓNS DO 08.07.2019.
Resolución núm 1039.- Aceptando o desestimento que formulou Don J.F.B., en relación coa licenza que se lle
concedeu para a construción dunha vivenda unifamiliar na rúa Polvorin, parroquia de Culleredo (exp.
UAU/2015/216), e aprobando a devolución da fianza que depositou por importe de 4.140 € , para responder das
obras de urbanización (exp. UAU/2019/336).
Resolución núm 1040.- Ordenando a D. D.C.C. que proceda a demolición do muro de contención que se executou
nunha parcela situada na rúa Reveriano Soutullo da parroquia de Rutis, nun prazo de 3 meses, que contan desde
aquel no que reciba a notificación da presente resolución. Para a demolición deberá contar cun proxecto técnico
redactado por un técnico competente e un director da execución da obra de demolición, para garantir a solidez e
seguridade do talude.

C.I.F. P-1503100-H

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/2017/120).
RESOLUCION DO 12.07.2019
Resolución núm. 1059.- Concedendo a Don J. A.V.L., licenza municipal de obras para a construción dunha vivenda
unifamiliar na rúa Pelamios s/n, (parcela B, resultante da segregación concedida en data 10/02/2012, expt.
UAU/2018/400) parroquia de Almeiras (exp. UAU/2018/441).
RESOLUCION DO 15.07.2019
Resolución núm. 1073.- Concedendo a Dona M.M.M.R e Don. I.A.G.V. licenza municipal de obras para un vestidor
nunha vivenda unifamiliar existente no lugar Peiro de Arriba, (parcela coa referencia
catastral:7293116NH4879S0001ZH), da parroquia de Celas (exp. UAU/2018/670).
Resolución núm. 1074.- Concedendo a Don B.S.S., licenza municipal para sustitución de material de cubrición
deteriorado nunha vivenda situada na avenida Miguel González Garcés, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/764).
RESOLUCION DO 17.07.2019
Resolución núm 1083.- Aceptando o desistimento da solicitude de licenza de obra respecto a excavación das
parcelas J-10 e J-12 do Parque Empresarial de Alvedro, parroquia de Almeiras, que formulou Don J.C.L., en
representación de Lots, Land & Rent S.L., co que se pon fin ao procedemento. (exp. UAU/2018/686).
Resolución núm 1084.- Ordenando a paralización inmediata das obras consistentes na apertura dun tabique
exterior para a colocación dunha ventá, que se están a executar no inmoble situado na rúa Condes de Andrade
parroquia de Rutis, 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.
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Incoando un expediente de reposición da legalidade a D.A.F.L.de La F., derivado da execución das obras de apertura
dun tabique exterior para a colocación dunha ventá no inmoble situado na rúa Condes de Andrade da parroquia de
Rutis, 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 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
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/2019/430).
RESOLUCIONS DO 19.07.2019
Resolución núm 1105.- Concedendo a Orbuco S.L. licenza municipal de obras para unha vivenda unifamiliar illada
na Rúa Vixía (parcela coa referencia catastral: 0043320NH5904S0001KS), da parroquia de Culleredo (exp.
UAU/2019/24).

C.I.F. P-1503100-H

Resolución núm 1108.- Ordenando a paralización inmediata das obras consistentes na apertura dun tabique
exterior para a colocación dunha ventá, que se están a executar no inmoble situado na rúa Condes de Andrade
parroquia de Rutis, 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.
Incoando un expediente de reposición da legalidade a D.A.F.L.de La F., derivado da execución das obras de apertura
dun tabique exterior para a colocación dunha ventá no inmoble situado na rúa Condes de Andrade da parroquia de
Rutis, 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 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
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/2019/430).
COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E APERTURAS
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 11 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por COM. PROP. URBANIZACIÓN FONTECULLER para reparación de cornisa de
canalón e substitución de chimineas de cuberta dun edificio situado en Rafael Alberti, Torre 4, parroquia de Rutis
(exp. UAU/2018/754).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 11 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por D.R.M. para rehabilitación e renovación de fachada lateral de vivenda situada
en Rúa San Manuel, parroquia de O Burgo (exp. UAU/2018/793).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 11 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por A.V.D.P. para recubrimento de paredes con material cerámico no interior da
vivenda situada na Avd. De vilaboa, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/795).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 11 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por N.M.V.S. para reforma de cuarto de baño en vivenda situada en Rúa Federico
García Lorca, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/796).
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Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 11 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por O.P.R. Para obras de conservación interior en vivenda situada en Praza da Ría,
parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/801).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 11 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por M.J.S.B. para obras de conservación interior en vivenda situada en Rúa Anxo
Senra, parroquia de O Burgo (exp. UAU/2018/816).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 11 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por R.B.C. para renovación material de cubrición dunha vivenda unifamiliar, situada
en Avda. de Alvedro, parroquia de Almeiras (exp. UAU/2018/820).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 12 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por J.M.S., para a reforma interior de vivenda situada en Avd. de Fonteculler,
parroquia de Rutis, (exp. UAU/2018/822).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 15 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A., para substitución de caixeiro
automático nun local situado en Avda. de Portádego, núm. 8, parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/823).

C.I.F. P-1503100-H

Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 22 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por J.C.S., para abrir oco en porta no lugar de ventá existente e eliminar terraza a
nivel de calzada nunha edificación situada na Rúa antón Vilar Ponte, parroquia de Rutis. (exp. UAU/2018738).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data 31 de xullo de 2019, a
comunicación previa presentada por A.G.C., para a construción dun peche de parcela situada en rúa Seara,
parroquia de Culleredo (exp. UAU/2018/794).”
2.3.- SENTENZA 122/2019 DO XULGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 4 DE A CORUÑA.
PROCEDEMENTO ABREVIADO 80/2019
O Sr. alcalde dá conta á Xunta de Goberno Local da sentenza 122/2019 do Xulgado contencioso administrativo nº 4
da Coruña, PA 80/2019, de data 23 de xullo de 2019, pola que se desestima o recurso contencioso administrativo
interposto por D.S.F. fronte á resolución do Concello de Culleredo pola que desestima a reclamación de
responsabilidade patrimonial por motivo dos danos sufridos no mes de decembro de 2016 na vivenda sita na rúa
Monte Carrizo 15 de Rutis.
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
cinco 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)

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
08/08/2019 12:13

RIOBOO
CASTRO,
JOSE
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