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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 26 DE AGOSTO DE
2019.

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

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 sete minutos do día vinte e seis 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. Diego Antonio
Taibo Monelos, D. Juan Carlos Iglesias Lovelle, D. Carlos Liñares Gestal e
D.ª Yessica Méndez Sánchez.
Non asisten á sesión as Sras. concelleiras D.ª Marta Mª Figueroa Fuentes
e D.ª Marta Mª Iglesias Becerra.
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 ORDINARIA REALIZADA O DÍA 19 DE AGOSTO 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 dezanove de
agosto 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 ordinaria realizada o día 19 de agosto 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 6 de agosto de 2019, da Consellería de Política Social, pola que se establecen as bases que
rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a
inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á
súa convocatoria para os anos 2019 a 2021 (cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do
programa operativo FSE Galicia 2014-2020) (código de procedemento BS623C). DOG núm. 157 do 2108-2019.

•

Orde do 8 de agosto de 2019, da Consellería de Política Social, pola que se regulan as bases que rexerán
o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e
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equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións
locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo
Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento BS403E). DOG núm.
159 do 23-08-2019.
•

Anuncio do 1 de agosto 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/2019/486, Propietario: Descoñecido, e máis). DOG núm. 159 do 23-08-2019.

•

Anuncio do 13 de agosto de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación na concelleira D.ª
María Guadalupe Pombo Carril do exercicio da competencia para a celebración do matrimonio civil entre
M.M.M. e I.L.A. o día 15-08-2019 ás 13.30 horas. BOP núm. 157 do 21-08-2019.

•

Anuncio do 13 de agosto de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación na concelleira D.ª
Marta María Iglesias Becerra do exercicio da competencia para a celebración do matrimonio civil entre
P.L.R. e A.G.V. o día 16-08-2019 ás 19.30 horas. BOP núm. 157 do 21-08-2019.

•

Anuncio do 13 de agosto de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación do exercicio da
competencia na concelleira D.ª Marta María Figueroa Fuentes para a celebración do matrimonio civil entre
R.M.T.G. e P.G.G.R. o día 17-08-2019 ás 13.00 horas. BOP núm. 157 do 21-08-2019.

•

Anuncio do 13 de agosto de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación do exercicio da
competencia na concelleira D.ª Marta María Figueroa Fuentes para a celebración do matrimonio civil entre
P.E.P.F. e D.F.G. o día 17-08-2019 ás 18.00 horas. BOP núm. 158 do 22-08-2019.

•

Anuncio do 13 de agosto de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación das funcións da
alcaldía na primeira tenente de alcalde, D.ª María Guadalupe Pombo Carril, o día 12 de agosto de 2019 de
13.30 a 15.00 horas. BOP núm. 158 do 22-08-2019.

•

Resolución do 16 de agosto de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria -Xefatura
Territorial da Coruña -Servizo de Enerxía e Minas-, pola que se concede autorización administrativa
previa, de construción e declaración de utilidade pública da instalación eléctrica en Culleredo: LMT, CT e
RBT no lugar de Sésamo por Fenosa. Expediente: -e: IN407A2019/79-1. BOP núm. 158 do 22-08-2019.

•

Anuncio do 22 de xullo de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á delegación especial das
competencias para o asunto concreto de selección das seguintes operacións DUSI: Asistencia técnica
para a xestión de Estratexia DUSI Culleredo Vivo (obxectivo temático 99 virtual. Asistencia técnica) e
información e comunicación da estratexia DUSI Culleredo Vivo (obxectivo temático 99 virtual. Asistencia
técnica) na primeira tenente de alcalde, D.ª María Guadalupe Pombo Carril, delegación que inclúe a
facultade de emitir actos que afecten a terceiros e que se limitará ao tempo de xestión ou execución do
asunto. BOP núm. 159 do 23-08-2019.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- 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.
Data
da

Nº
resolución

TEMA

Persoa
beneficiaria

Intensidade
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resolución
14/08/19

1252

Conceder o servizo municipal A. B. B.
de Axuda no fogar.

Cinco horas á semana (agás festivos).

14/08/19

1253

Conceder unha ampliación A. M. R.
do servizo municipal de
Axuda no fogar.

Dez horas á semana (agás festivos).

14/08/19

1254

Conceder o servizo municipal A. N. M.
de Axuda no fogar.

Dúas horas á semana (agás festivos).

14/08/19

1255

Conceder o servizo municipal C. R. H. P.
de Axuda no fogar.

Dúas horas á semana (agás festivos).

Conceder o servizo de
Teleasistencia domiciliaria.

C.I.F. P-1503100-H

Aceptar o desestimento do
servizo de Xantar na casa.
14/08/19

1256

Conceder o servizo de Xantar S. I. B.
na casa.

14/08/19

1257

Aceptar o desestimento do M. N. D.
servizo de Teleasistencia
domiciliaria
e
declarar
concluso o procedemento.

Sete días da semana.

**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

6/8/2019

1195

Autorización,disposición,
S.M.P.R.
recoñecemento e ordenación
do pago.

Pago
facturas
de
electricidade
número
RE19137000024479
(41,81€),
RE19137000029480
(55,77€),
RE19137000029481
(29,06€)
FE19137015429044(28,5
9€) e recibos de 4º
trimestre de auga de 2018
(38,61€) e 1º (50,05€) e 2º
(49,17€) trimestre de
2019.

14/08/19

1258

Conceder
económica.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 300 € os
meses de xuño, xullo e
agosto e 175,68 € o mes
de setembro de 2019.

TEMA

unha

Persoa
beneficiaria

axuda P. E. R.

Obxecto da axuda

Importe
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14/08/19

1259

Autorización,disposición,
Y. M. C.
recoñecemento e ordenación
do pago.

Recibo
de
auga, 65,84 €
correspondente
ao
segundo trimestre de
2019.

14/08/19

1260

Conceder
económica.

Pago de recibos de 520,00 €
aluguer, correspondentes
a oito meses de 2019.

unha

axuda N. M. V.

Pago de recibos de 240 €
comunidade,
correspondentes a sete
meses de 2019.
Pago de recibos de
electricidade,
correspondente a dous
meses de 2019.

C.I.F. P-1503100-H

Pago de recibos de auga,
correspondentes
ao
primeiro, segundo e
terceiro trimestre de 2019.
14/08/19

1261

Conceder
económica.

unha

axuda G. C. C. T.

14/08/19

1262

Autorización,disposición,
S. P. B.
recoñecemento e ordenación
do pago.

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 300 € os
meses de xuño, xullo e
agosto e 175,68 € o mes
de setembro de 2019.
Pago dos recibos de 226,52 €
auga, correspondente ao
primeiro trimestre de 2019
(97,65 €) e segundo
trimestre (128,87 €).
Recibos de electricidade,
correspondente
aos
períodos comprendidos
entre o 10 de xaneiro de
2019 ao 10 de febreiro de
2019 (71,91 €), do 10 de
febreiro ao 10 de marzo
de 2019 (47,57 €), do 10
de marzo de 2019 ao 10
de abril de 2019 (49,51 €)
e do 10 de abril de 2019
ao 14 de maio de 2019
(50,19 €).

*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
6/8/2019

1194

Denegación
tarxeta
de M.E.M.
estacionamiento por razón de
discapacidade por “Non ter
dificultades
graves
de
mobilidade que lle impiden a
utilización de transporte
colectivo”
“

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 catorce horas 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)

RIOBOO CASTRO,
JOSE RAMON
Alcalde-Presidente
29/08/2019 14:16

PASTOR NOVO, PILAR
Secretaria Xeral
29/08/2019 13:13
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