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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 21 DE OUTUBRO DE
2019.
PRESIDENTA:
A alcaldesa en funcións, Dª. María
Guadalupe Pombo Carril
ASISTENTES:
D. Diego A. 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 horas e trinta e nove minutos do día vinteún de outubro do ano dous
mil dezanove, reúnese a Xunta de Goberno Local, en primeira
convocatoria, co obxecto de celebrar sesión ordinaria baixo a Presidencia
da Sra. Alcaldesa en funcións Dª. María Guadalupe Pombo Carril
(resolución da alcaldía de data vinteún de outubro do ano dous mil
dezanove) e coa asistencia dos/as Sres./as concelleiros/as 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, 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 14-10-2019.
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 catorce de outubro
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 14 de outubro 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:
•

Orde do 3 de outubro de 2019, da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se modifica a Orde do 20 de
decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais de Galicia para o equipamento e mellora das
instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2019. DOG núm. 200 do 21-10-2019.

•

Anuncio do 7 de outubro de 2019, Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, -Secretaría de Gobernorelativo ao nomeamento de xuiz de paz substituta de Culleredo. BOP núm. 197 do 16-10-2019.

•

Anuncio do 1 de outubro de 2019, do Concello de Culleredo, -Secretaría Xeral- relativo á delegación das
funcións da Alcaldía na primeira tenente de alcalde, María Guadalupe Pombo Carril, o día 25/9/2019
desde as 13.00 ata as 15.00 horas. BOP núm. 197 do 16-10-2019.
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•

Anuncio do 1 de outubro de 2019, do Concello de Culleredo, -Secretaría Xeral- relativo á delegación das
funcións da Alcaldía na primeira tenente de alcalde, María Guadalupe Pombo Carril, o día 30/9/2019
desde as 13.00 ata as 15.00 horas. BOP núm. 197 do 16-10-2019.

•

Anuncio do 16 de outubro de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, -Xefatura Territorial
da Coruña-, Servizo de Enerxía e Minas, relativo ao levantamento de actas previas á ocupación de bens e
dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Culleredo (Expediente IN407A 2019/79-1)
BOP núm. 200 do 21-10-2019.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- O Sr. Iglesias Lovelle dá conta á Xunta de Goberno Local da realización das seguintes actividades da
Concellería delegada de Desenvolvemento Local, Cultura, Festas e Turismo:

“ ACTIVIDADES CULTURAIS
XOVES 24 DE OUTUBRO

C.I.F. P-1503100-H

Sala de vídeo do Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 20.00 h:
Presentación do libro Hei de entrar no meu povo: reivindicarmos Carvalho Calero, coa
participación de Penélope López Díaz, concelleira de Cultura; Xosé María Dobarro Paz,
coautor; Bernardo Máiz Vázquez, coautor; Xosé Manuel Pazo, coordenador; Miguel Toval,
editor. Entrada libre.

VENRES 25 DE OUTUBRO
Biblioteca “Cardeso Liñares” de Vilaboa. 18.30 h:
Obradoiro de maquillaxe terrorífica.
A partir de 7 anos. Máximo 15 prazas.
Inscrición na biblioteca a partir do luns 21 de outubro. Tfno: 981650077.

VENRES 25 DE OUTUBRO
Auditorio do Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 20.30 h:
Teatro da Semente: Hoxe toca rir.
Entrada de balde. Recollida de invitacións dende unha hora antes da función.”

2.2.2.- O Sr. Liñares Gestal dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións da Concellería delegada
de Medio Ambiente, Obras e Servizos:
“
Resolución núm. 1655 de data do 08/10/2019, pola que se procede á execución subsidiaria nos terreos
situados na referencia catastral 15031A01600106, da limpeza e roza necesarios para manter o terreo nas
debidas condicións de seguridade e salubridade.
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•

Resolución núm. 1670 de data do 10/10/2019, pola que se procede á execución subsidiaria nos terreos
situados na referencia catastral 15031A012003380000OJ, da limpeza e roza necesarios para manter o
terreo nas debidas condicións de seguridade e salubridade.

•

Resolución núm. 1681 de data do 11/10/2019, pola que se outorga a licenza municipal núm. 145 para a
posesión de animais potencialmente perigosos á D.ª N. C. S.

•

Resolución núm. 1682 de data do 11/10/2019, pola que se rexistra o animal de raza potencialmente
perigosa, co número 131, de raza Rottweiler e número de microchip 941000023495360.

•

Resolución núm. 1683 de data do 11/10/2019, pola que se rexistra o animal de raza potencialmente
perigosa, co número 132, de raza Staffordshire Terrier e número de microchip 941000022171177.

•

Resolución núm. 1684 de data do 11/10/2019, pola que se desestiman as alegacións presentadas por
PROMOCIONES NAIGUATA, SL para a xestión de biomasa/tal/limpeza e roza do terreo coa referencia
catastral 0259103NH5906N, por non desvirtuar os feitos denunciados, e se require a limpeza, roza e
desinfección no prazo de 15 días.

•

Resolución núm. 1654 de data do 08/10/2019, pola que se procede á execución subsidiaria nos terreos na
referencia catastral 0370915NH5907S.

•

Resolución núm. 1685 de data do 11/10/2019, pola que se ordena á J. B. de C. P., como propietario, á
realización nos terreos situados na parcela co referencia catastral 15031A00900401, da súa limpeza, tala
e roza.

•

Resolución núm. 1686 de data do 11/10/2019, pola que se ordena á M. I. B. de C. P., como propietaria, á
realización nos terreos situados na parcela co referencia catastral 15031A00900401, da súa limpeza, tala
e roza.

•

Resolución núm. 1687 de data do 11/10/2019, pola que se ordena á MAESTRO MATEO DISEÑO, SL,
como propietario, á realización nos terreos situados na parcela co referencia catastral 15031A00900401,
da súa limpeza, tala e roza.

•

Resolución núm. 1688 de data do 11/10/2019, pola que se realiza a execución subsidiaria nos terreos
situados na referencia catastral 15031A03100082, da súa limpeza, tala e roza.

•

Resolución núm. 1694 de data do 14/10/2019, pola que se expide a autorización interurbana para exercer
o servizo de transporte colectivo urbano co vehículo matrícula 0323-kvh, en substitución do vehículo 8593HZB.

•

Resolución núm. 1700 de data do 15/10/2019, pola que se require á D.ª M. A. U. E. para que no prazo dun
mes retire da vía pública o vehículo abandonado que ten a matrícula C-3996-BX.

•

Resolución núm. 1701 de data do 15/10/2019, pola que se outorga a licenza municipal para a posesión de
animais potencialmente perigosos co número 149, á D.ª P. R. G.”

2.3.- SENTENZA 161/2019 DO XULGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 2 DA CORUÑA,
PROCEDEMENTO ORDINARIO 38/2018.
A sra. Alcaldesa en funcións dá conta á Xunta de Goberno Local da sentenza 161/2019 do Xulgado contencioso
administrativo nº 2 A Coruña do procedemento ordinario 38/2018, interposto por J.M.F.R. Recurso contencioso
administrativo contra o Concello de Culleredo por desestimación por silencio e reclamación de responsabilidade
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patrimonial, o FALLO DESESTIMA o recurso interposto. E se impoñen as custas procesais ao demandante. A
sentenza non é firme e cabe interpoñer Recurso de Apelación.
2.4.- SENTENZA 160/2019 DO XULGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 4 DA CORUÑA, AUTOS
PROCEDEMENTO ABREVIADO 73/2019.
A sra. Alcaldesa en funcións dá conta á Xunta de Goberno Local da sentenza 160/2019 do Xulgado contencioso
administrativo nº 4 de A Coruña, do procedemento abreviado 73/2019 interposto por M.A.S.R. Recurso contencioso
administrativo contra o Concello de Culleredo en materia de tributos, contra a resolución do 26/10/2018 que
desestima parcialmente a solicitude de rectificación da autoliquidación do imposto sobre o valor dos terreos de
naturaleza urbana, o fallo estima o recurso interposto. E se impoñen as custas procesais ao Concello. A sentenza é
firme e non cabe interpoñer recurso de apelación.
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 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
A alcaldesa en funcións,
(Asinado dixitalmente)

(Asinado dixitalmente)

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
24/10/2019 14:43

(Asinado dixitalmente nesta data pola concelleira delegada de Política social, mocidade e promoción do deporte, que
actuou como Presidenta nesta acta en calidade de alcaldesa en funcións pola resolución referenciada no
encabezamento).
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