Concello A Guarda

Na Casa do Concello da Guarda, sendo as oito horas e corenta minutos do día trinta de outubro
de dous mil dezasete, tivo lugar a sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que, convocada
e presidida polo Sr. Alcalde D. Antonio Lomba Baz, contou coa asistencia dos seguintes
concelleiros membros deste órgano:
D. Miguel A. Español Otero

Dª. Teresa Vicente Baz
D. Paulino Rodríguez Gonzalez
Asiste como Secretario o funcionario Secretario Acctal. José Carlos Martínez Crespo.

JOSE CARLOS MARTINEZ CRESPO (2 para 2)
AUX. ADMIN.,PADRON, SECRETARIO
Data de Sinatura: 22/12/2017
HASH: 2c2b62b2877ba5063ccbe6e50b73c75c

Sendo a hora sinalada, o Sr. Presidente pasa a dar conta dos asuntos que conforman a orde do
día, que de seguido se relacionan:
PUNTO 1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL ( ACTA DE 07.10.2017).
O Sr. Presidente pregúntalle ós concelleiros se teñen algunha observación que facer á acta
correspondente á sesión ordinaria celebrada o pasado día 17 de outubro de 2017 ó que
responden negativamente os concelleiros presentes nela, polo que a referida acta foi aprobada
por unanimidade.
PUNTO 2.- EXPEDIENTE 2125/2017. PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A
DOMICILIO
PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ALTA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CON
CARGO A LIBRE CONCURRENCIA
SOLEDAD RODRÍGUEZ CRESPO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS
COMUNTARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA
Informa:
En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar e á
vista da documentación obrante no mesmo, emito o siguinte informe-proposta de resolución
Antecedentes:
Primeiro: Con data 16 outubro del 2017, Dna. V.M.R. presentou unha solicitude para a
prestación do Servizo de axuda no fogar.
Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do
concello de A Guarda acerca da valoración da situación de necesidade do/a solicitante.
Lexislación aplicable:
Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de A Guarda publicada o 24 de
abril de 2014.
Informe- proposta de resolución:
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D. Manuel Javier Crespo Gonzalez

Número: 2017-0021 Data: 22/12/2017

Dª. Montserrat Magallanes Alvarez

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

ANTONIO LOMBA BAZ (1 para 2)
ALCALDE PRESIDENTE
Data de Sinatura: 22/12/2017
HASH: 29395400183d10d000de085447fb335f

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EN DATA 30 DE OUTUBRO DE 2017.-

Concello A Guarda
Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a V. M. R.
ACORDO.
A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros, acorda aprobar a proposta
bnos termos en que quedou transcrita.

SOLEDAD RODRÍGUEZ CRESPO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS
COMUNTARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA
Informa:
En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar e á
vista da documentación obrante no mesmo, emito o siguinte informe-proposta de resolución
Antecedentes:
Primeiro: Con data 13 marzo del 2017, Dna. A.G.G. presentou unha solicitude para a prestación
do Servizo de axuda no fogar.
Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do
concello de A Guarda acerca da valoración da situación de necesidade do/a solicitante.
Lexislación aplicable:
Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de A Guarda publicada o 24 de
abril de 2014.
Informe- proposta de resolución:

Número: 2017-0021 Data: 22/12/2017

PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ALTA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CON
CARGO A LIBRE CONCURRENCIA

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

PUNTO 3._ EXPEDIENTE 168/2017. PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A
DOMICILIO

Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a A.G.G..
A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros, acorda aprobar a proposta
bnos termos en que quedou transcrita.
PUNTO 4.- EXPEDIENTE 1624/2017. SOLICITUDE DO RECOÑECEMENTO DA
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA E DO DEREITO ÁS PRESTACIÓNS DO SISTEMA
PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ALTA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR –
DEPENDENCIA
TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS
COMUNTARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA
Informa:
En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar a
través de dependencia DEPENDENCIA, emito o siguinte informe-proposta de resolución
Antecedentes:
Primeiro: Na listaxe do PAR de SAF xerada o 11/10/2017 da Xunta de Galicia aparece
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ACORDO.

Concello A Guarda
M.C.Á.R. en lista de agarda con un grado II e 72 puntos, correspondéndolle 45 horas mensuais
como máximo.
Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do
concello de A Guarda asignándolle 38 horas mensuais.

Orden 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro , polo
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás
prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos
técnicos competentes.
Informe- proposta de resolución:
Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a través de dependencia a M.C.Á.R con 38
horas mensuais.
ACORDO.
A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros, acorda aprobar a proposta
bnos termos en que quedou transcrita.

PUNTO 5.- EXPEDIENTE 1889/2017. PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A
DOMICILIO

Número: 2017-0021 Data: 22/12/2017

Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el
reconomicimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del
Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos
competentes.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Lexislación aplicable:

SOLEDAD RODRÍGUEZ CRESPO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS
SOCIAIS COMUNTARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA
Informa:
En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no
fogar e á vista da documentación obrante no mesmo, emito o siguinte
informe-proposta de resolución
Antecedentes:
Primeiro: Con data 14 setembro del 2017,
solicitude para a prestación do Servizo de axuda no fogar.

Dna.

D.M.B

presentou

unha

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais
comunitarios do concello de A Guarda acerca da valoración da situación de
necesidade do/a solicitante.
Lexislación aplicable:
Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de A Guarda publicada
o 24 de abril de 2014.
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PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ALTA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
CON CARGO A LIBRE CONCURRENCIA

Concello A Guarda
Informe- proposta de resolución:
Conceder a prestación do servizo
prestación do servizo de axuda no fogar.

de

axuda

no

fogar

a

D.M.B

para

a

ACORDO.

Informa:
En relación á petición de incremento de horas de saf dependencia e á vista da documentación
obrante no mesmo, emito o siguinte informe-proposta de resolución
Antecedentes:
Primeiro: Con data 24 de setembro de 2015 a Xunta de Galicia emite PIA de D. Á.M.L coa
inclusión no PAR-SAF DEPENDENCIA tendo unha intensidade de 21-45 horas mensuais.
Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do
concello de A Guarda disminuindo as horas de atención de 21 a 13 horas mensuais.
Lexislación aplicable:
Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el
reconomicimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del
Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos
competentes.
Orden 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro , polo
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás
prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos
técnicos competentes.
Informe- proposta de resolución:
Conceder o decremento de horas do servizo de axuda no fogar de 21 a 13 horas a Á.M.L.
ACORDO.
A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros, acorda aprobar a proposta
bnos termos en que quedou transcrita.
PUNTO 7.- EXPEDIENTE 1984/2017. SOLICITUDE DO RECOÑECEMENTO DA
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA E DO DEREITO ÁS PRESTACIÓNS DO SISTEMA
TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS

Número: 2017-0021 Data: 22/12/2017

PROPOSTA DE APROBACIÓN DE DISMINUCIÓN DE HORAS DE DEPENDENCIA
TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS
COMUNTARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA
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PUNTO 6.- EXPEDIENTE 2270/2017. SOLICITUDE DO RECOÑECEMENTO DA
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA E DO DEREITO ÁS PRESTACIÓNS DO SISTEMA

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros, acorda aprobar a proposta
bnos termos en que quedou transcrita.

Concello A Guarda
COMUNTARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA
Informa:
En relación á petición de incremento de horas de saf dependencia e á vista da documentación
obrante no mesmo, emito o siguinte informe-proposta de resolución

Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el
reconomicimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del
Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos
competentes.
Orden 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro , polo
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás
prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos
técnicos competentes.
Informe- proposta de resolución:
Conceder o incremento de horas do servizo de axuda no fogar a T.L.F.
ACORDO.
A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros, acorda aprobar a proposta
bnos termos en que quedou transcrita.
PUNTO 8.- EXPEDIENTE 2266/2017. SOLICITUDE DO RECOÑECEMENTO DA
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA E DO DEREITO ÁS PRESTACIÓNS DO SISTEMA
PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ALTA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA
TERESA GONZÁLEZ ALONSO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS SOCIAIS
COMUNTARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA
Informa:
En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar a
través de dependencia DEPENDENCIA, emito o siguinte informe-proposta de resolución
Antecedentes:
Primeiro: Na listaxe do PAR de SAF xerada o 11/10/2017 da Xunta de Galicia aparece J.L.A en
lista de agarda con un grado II e 50 puntos, correspondéndolle 21-45 horas mensuais como
máximo.
Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do
concello de A Guarda asignándolle ás 20 horas mensuais.
Lexislación aplicable:

Número: 2017-0021 Data: 22/12/2017

Lexislación aplicable:
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Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do
concello de A Guarda incrementando as horas de atención de 54 a 70 horas mensuais.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Antecedentes:
Primeiro: Con data 21 decembro de 2016 a Xunta de Galicia emite PIA de Dna. T.L.F coa
inclusión no PAR-SAF DEPENDENCIA.

Concello A Guarda

Informe- proposta de resolución:
Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a través de dependencia a J.L.A con 26
horas mensuais.
ACORDO.
A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros, acorda aprobar a proposta
bnos termos en que quedou transcrita.
PUNTO 9.- EXPEDIENTE 1422/2017. PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A
DOMICILIO
PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ALTA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
SOLEDAD RODRÍGUEZ CRESPO, TRABALLADORA SOCIAL DOS SERVIZOS
SOCIAISCOMUNTARIOS DO CONCELLO DE A GUARDA
Informa:
En relación ao expediente relativo á solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar e á
vista da documentación obrante no mesmo, emito o siguinte informe-proposta de resolución

Número: 2017-0021 Data: 22/12/2017

Orden 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro , polo
que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás
prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos
técnicos competentes.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el
reconomicimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del
Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos
competentes.

Segundo: emítese informe social pola traballadora social dos servizos sociais comunitarios do
concello de A Guarda acerca da valoración da situación de necesidade do/a solicitante.
Lexislación aplicable:
Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do concello de A Guarda publicada o 24 de
abril de 2014.
Informe- proposta de resolución:
Conceder a prestación do servizo de axuda no fogar a A.G.G. entrando na lista de agarda
segundo a puntuación acadada para a prestación do servizo de axuda no fogar.
ACORDO.
A Xunta de Goberno Local, pola unanimidade dos seus membros, acorda aprobar a proposta
bnos termos en que quedou transcrita.
PUNTO 10.- ASUNTOS VARIOS
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Antecedentes:
Primeiro: Con data 29 xuño del 2017, Dna. A.G.G. presentou unha solicitude para a prestación
do Servizo de axuda no fogar.

Concello A Guarda
Dase conta do escrito RE 5.097 de data 9 de outubro de 2017, presentado por Dna. Mónica
Acevedo Durán, con enderezo na rúa República Dominicana, n.º 30-1º B de A Guarda,
solicitando unha bonificación do prezo público da piscina cuberta municipal por familiar
numerosa.

Número: 2017-0021 Data: 22/12/2017
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NO habendo máis asuntos que tratar o sr. Presidente levanta a sesión ás 09:15 minutos do día da
data da que eu como secretario dou fe.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que debe dirixirse á Piscina Municipal.

