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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 16 DE SETEMBRO 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
INTERVENTOR ACCIDENTAL:
D.ª Roberto Babío Fernández

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 corenta minutos do día dezaseis de setembro 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 o Sr. interventor accidental, D. Roberto Babío Fernández.
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 9 DE SETEMBRO 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 nove de setembro
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 sete votos a favor
do Sr. alcalde, Rioboo Castro, e dos/as Sres./as concelleiros/as Pombo Carril, Taibo Monelos, Figueroa Fuentes,
Iglesias Becerra, Liñares Gestal e Méndez Sánchez) e coa abstención do Sr. concelleiro, Iglesias Lovelle, o cal
manifesta que se abstén por non ter asistido á sesión á que se refire a acta.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión ordinaria realizada o día 9 de setembro 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 6 de setembro 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/2018/182, Propietario: Herdeiros de Fernando Ozores Marquina, e un máis). DOG núm. 175 do 1609-2019.

•

Anuncio do 3 de setembro de 2019, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade -Augas de Galicia
-Servizo Territorial da Zona Galicia Norte-, de información pública da solicitude de J.M.V.M. a Augas de
Galicia de autorización de obras no lugar Av. Vilaboa, parroquia de Rutis, Concello de Culleredo.
Expediente DH.W15.66511. BOP núm. 171 do 10-09-2019.
1 de 3
Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 http://www.culleredo.es

Código do documento

Código do expediente

USG13I0100

USG/2019/167

Código de Verificación Electrónica (COVE)

C.I.F. P-1503100-H

(R.E.L. 01150315)

²6W1O3M1C052I1H1Z01XGm»
²6W1O3M1C052I1H1Z01XGm»
6W1O 3M1C 052I 1H1Z 01XG

•

Anuncio do 11 de setembro de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á concesión de subvencións
municipais destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do temo municipal de Culleredo. Liña
de actuación número 1: Promoción de servizos, programas proxectos e actividades no ámbito dos
servizos sociais. BOP núm. 175 do 16-09-2019.

•

Anuncio do 11 de setembro de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á concesión de subvencións
municipais destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do temo municipal de Culleredo. Liña
de actuación número 2: Promoción de servizos, programas proxectos e actividades en materia de
igualdade, corresponsabilidade, loita contra a violencia de xénero e dinamización e empoderamento no
ámbito da muller. BOP núm. 175 do 16-09-2019.

•

Anuncio do 11 de setembro de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á concesión de subvencións
municipais destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do temo municipal de Culleredo. Liña
de actuación número 3: Promoción de servizos, programas proxectos e actividades de ámbito
sociosanitario. BOP núm. 175 do 16-09-2019.

•

Anuncio do 11 de setembro de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á concesión de subvencións
municipais destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do temo municipal de Culleredo. Liña
de actuación número 4: Promoción de educación. BOP núm. 175 do 16-09-2019.

•

Anuncio do 11 de setembro de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á concesión de subvencións
municipais destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do temo municipal de Culleredo. Liña
de actuación número 5: Promoción da cultura. BOP núm. 175 do 16-09-2019.

•

Anuncio do 11 de setembro de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á concesión de subvencións
municipais destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do temo municipal de Culleredo. Liña
de actuación número 6: Promoción do deporte. BOP núm. 175 do 16-09-2019.

•

Anuncio do 11 de setembro de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á concesión de subvencións
municipais destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do temo municipal de Culleredo. Liña
de actuación número 7: Promoción da participación cidadá e fomento da comunicación social. BOP núm.
175 do 16-09-2019.

•

Anuncio do 11 de setembro de 2019, do Concello de Culleredo, relativo á concesión de subvencións
municipais destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do temo municipal de Culleredo. Liña
de actuación número 8: Promoción da dinamización económica. BOP núm. 175 do 16-09-2019.

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
LUNS 16 DE SETEMBRO
Biblioteca González Garcés do Burgo. 17.00 h:
Contacontos para bebés: O libro esquecido, a cargo de Olga Abad.
De 0 a 3 anos. Entrada libre.
MÉRCORES 18 DE SETEMBRO
Biblioteca González Garcés do Burgo. 18.30 h:
Diagnosticando a Igualdade, a cargo de Caxoto Contacontos.
Nenos/as a partir de 4 anos. Entrada libre.
VENRES 20 DE SETEMBRO
Biblioteca Cardeso Liñares de Vilaboa. 18.30 h:
Contacontos A carteira de augasclaras, a cargo de Carmen Domech.
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Nenos/as a partir de 4 anos. Entrada libre.
VENRES 20 DE SETEMBRO
Auditorio do Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 20.30 h:
Compañía Señora Supina: 5 mulleres que comen tortilla.
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:

C.I.F. P-1503100-H

“
•

Resolución núm. 1219 de data do 09/08/2019, pola que se aproba o proxecto técnico para a obra de
“Renovación do parque infantil de Peiro, Concello de Culleredo”, cun presuposto de 54.471,61 €.

•

Resolución núm. 1343 de data do 30/08/2019, pola que se ordena ao BANCO SABADELL, SA, como
propietario, a realización nos terreos situados na parcela coa referencia catastral 9967571NH5906N dos
traballos necesarios para o seu mantemento nas debidas condicións de seguridade e salubridade.

•

Resolución núm. 1352 de data do 03/09/2019, pola que se aproba o Plan de seguridade e saúde da obra
“Renovación de pavimentos nas rúas As Brañas, Jorge Guillén e Avda. de Fonteculler”.

•

Resolución núm. 1353 de data do 03/09/2019, pola que se require á D.ª M. F. a retirada do vehículo
abandonado na R/. Xafontes fronte ao número 2, matrícula C6052CH.

•

Resolución núm. 1354 de data do 03/09/2019, pola que se require á D. J. A. V. S. a retirada do vehículo
abandonado na AC-400, xunto á empresa 'Viguetas y bloques Montaña, SL', matrícula C0068BC.

•

Resolución núm. 1355 de data do 03/09/2019, pola que se outorga a licenza municipal núm. 147 para a
posesión de animais potencialmente perigosos, á D. R. M. G.

•

Resolución núm. 1356 de data do 03/09/2019, pola que se outorga a licenza municipal núm. 146 para a
posesión de animais potencialmente perigosos, á D. J. M. A. P.

•

Resolución núm. 1357 de data do 03/09/2019, pola que se outorga a licenza municipal núm. 144 para a
posesión de animais potencialmente perigosos, á D.ª C. M. R. V.”

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 corenta e oito
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) PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
17/09/2019 13:32

RIOBOO
CASTRO,
JOSE RAMON
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