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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 19 DE
NOVEMBRO DE 2019.

PRESIDENTE:
O alcalde, D. José Ramón Rioboo
Castro.
ASISTENTES:
D.ª María Guadalupe Pombo Carril
Dª. Diego Antonio Taibo Monelos
D.ª Marta María Figueroa Fuentes
D. Juan Carlos Iglesias Lovelle

Na Casa Consistorial do Concello de Culleredo (A Coruña), sendo as trece
horas e corenta e tres minutos do día dezanove de novembro do ano dous
mil dezanove, reúnese a Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria,
co obxecto de celebrar sesión extraordinaria baixo a Presidencia do Sr.
Alcalde, D. José Ramón Rioboo Castro e coa asistencia dos/as Sres./as
concelleiros/as D.ª María Guadalupe Pombo Carril, D. Diego Antonio Taibo
Monelos, D.ª Marta María Figueroa Fuentes, D. Juan Carlos Iglesias Lovelle,
Dª. Marta María Iglesias Becerra, D. Carlos Liñares Gestal e Dª. Yessica
Méndez Sánchez.

D. ª Marta María Iglesias Becerra
D. Carlos Liñares Gestal
D.ª Yessica Méndez Sánchez

Asiste á sesión a Sra. Interventora municipal, D.ª Vanesa García Barreiro.

INTERVENTORA MUNICIPAL:

Actúa como secretaria a Sra. secretaria xeral do Concello, D.ª Pilar María
Pastor Novo, que da fe do acto.

C.I.F. P-1503100-H

D.ª Vanesa García Barreiro
SECRETARIA XERAL
D.ª Pilar María Pastor Novo

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EN DATA
11 DE NOVEMBRO 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 11 de novembro de
2019, 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 11 de novembro 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:
•

Decreto 142/2019, do 31 de outubro, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se
crea a Comisión interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 en Galicia. DOG núm. 217 do 1411-2019.

•

Resolución do 8 de novembro de 2019, da Escola Galega de Administración Pública, pola que se convoca
o curso monográfico Os sistemas de integridade institucional nas administracións públicas. DOG núm. 219
do 18-11-2019.
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Anuncio do Concello de Culleredo, relativo ao requerimento de xestión de biomasa (expediente
UME/2018/445). DOG núm. 219 do 18-11-2019.
Resolución do 7 de novembro de 2019, da Consellería de Política Social, -Dirección Xeral de Inclusión
Social, pola que se procede á publicación da Resolución do 25 de outubro de 2019 do procedemento
BS623C de concesión de axudas a corporacións locais para programas de emerxencia social e 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). DOG núm. 220 do 19-11-2019.

•

Anuncio do 6 de novembro de 2019, do Concello de Culleredo, -Economía, Facenda e Réxime Interiorrelativo a aprobación do Plan económico financeiro 2019-2020. BOP núm. 215 do 12-11-2019.

•

Anuncio do 11 de novembro de 2019, do Concello de Culleredo, -Economía, Facenda e Réxime Interiorrelativo á modificación do prezo público pola participación en actividades convocadas pola área de
benestar social: prezo da viaxe grupal a Extremadura. BOP núm. 218 do 15-11-2019.

•

Anuncio do 11 de novembro de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria -Servizo de
Emprego e Economía Social- relativo ao calendario laboral do ano 2020. BOP núm. 218 do 15-11-2019.

C.I.F. P-1503100-H

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DAS DISTINTAS CONCELLARÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- O Sr.Taibo Monelos dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións e comunicacións previas
da área de Urbanismo:
“COMUNICACIÓN PREVIA.
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 11 de outubro de 2019, a
comunicación previa presentada por R.M.F., para reforma de baño en vivenda unifamiliar situada en rúa Evaristo
Martelo Paumán, parroquia de Almeiras (exp. UAU/2019/90).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 11 de outubro de 2019, a
comunicación previa presentada por COMUNIDADE DE PROPIETARIOS AVDA. RIBADOS 14, para revestimento de
fachada principal e cuberta edificio vivendas situada en Avda. Ribados 14, parroquia de O Burgo (exp.
UAU/2019/110).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 06 de novembro de 2019, a
comunicación previa presentada por C.P. EDIFICIO RÍA DO BURGO NÚM. 2,4, para arranxo da cuberta dun edificio
situado en Rúa Condes de Traba, 2-4, parroquia de Rutis, (exp. UAU/2019/121).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 06 de novembro de 2019, a
comunicación previa presentada por M.A.P.E., para obras de illamento térmico en fachada edificio situado en Avda.
de Vilaboa, Parroquia de Rutis , (exp. UAU/2019/137).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 07 de novembro de 2019, a
comunicación previa presentada por J.A.C.L., para arranxo baño en vivenda situada en Rúa Amparo López Jeán,
parroquia de Rutis, (exp. UAU/2019/143).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 07 de novembro de 2019, a
comunicación previa presentada por COMUNIDADE PROPIETARIOS SANTA GEMA, 4 – FONTECULLER, para
arranxo cuberta Edificio de vivendas situada en Plaza de Santa Gema núm. 4, Parroquia de Rutis (Exp.
UAU/2019/162).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 07 de novembro de 2019, a
comunicación previa presentada por REFORMAS DOMART, S.L. para impermeabilización de cuberta e fachadas de
Edificio situado en Rúa Amparo López Jeán, 20-22-24, parroquia de Rutis (exp. UAU/2019/160).
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Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 07 de novembro de 2019, a
comunicación previa presentada por COM. PROP. URBANIZACIÓN FONTECULLER, para reparación
impermeabilización pilares en garaxe situado en Rúa Rafael Alberti 1-2-3 e 4, parroquia de Rutis (exp.
UAU/2019/163). “
2.2.2.- O Sr. Iglesias Lovelle dá conta á Xunta de Goberno Local da realización das seguintes actividades pola
Concellería delegada de Desenvolvemento Local, Cultura, Festas e Turismo:
“ACTIVIDADES CULTURAIS
MARTES 19 DE NOVEMBRO
-Hall do andar C do Conservatorio de Música de Culleredo. 18:30 h:
I Concerto Exprés do curso 2010-2020.
Martín Herguedas Candal (percusión), tocará "Stave off Staves" de Morris Goldenberg. Entrada libre.
-Salón de actos do Conservatorio de Música de Culleredo. 19:30 h:

C.I.F. P-1503100-H

Culleredo soa en 44:05: Concerto de cello, con alumnos/as da profesora Ruslana Prokopenko. Entrada libre.

VENRES 22 DE NOVEMBRO
Biblioteca “Xosé Cardeso Liñares” de Vilaboa. 18.30 h:
Obradoiro de coroas outonais.
A partir de 7 anos. Máximo 15 prazas.
Inscrición na biblioteca a partir do luns 18 de novembro, en horario de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 h. Tfno:
981650077.

VENRES 22 DE NOVEMBRO
Salón de actos do Conservatorio de Música de Culleredo. 19:00 h:
Concerto en conmemoración de Santa Icía. Entrada libre.

VENRES 22 DE NOVEMBRO
Auditorio do Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 19.30 h:
Teatro dos Ghazafelhos: Rubicundo.
Todos os públicos. Entrada de balde. Recollida de invitacións dende unha hora antes da función.”

2.2.3.- A Sra. Pombo Carril dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións emitidas pola Concellería
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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Data
da
resolución

Nº
resolución

11/09/19

1381

TEMA

Persoa
beneficiaria

Conceder o servizo municipal M. M. N.

Intensidade
Dez horas á semana (agás festivos).

de Axuda no fogar.
23/09/19

1461

Conceder o servizo municipal M. L. R. B.

Tres horas á semana (agás festivos).

de Axuda no fogar.

C.I.F. P-1503100-H

**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

7/08/19

1206

Conceder unha
económica.

14/08/19

1266

Autorización,
M.T.P.
disposición,recoñecemento,
ordenación e pago.

Pago dos recibos de gas
correspondentes ao periodo
do
14/09/2018
ao
11/10/2018 (27,70 €),
do 12/10/18 ao 12/12/2018
(52,79 €) e do 13/12/2018
ao 13/02/2019 (24,60 €) e
do recibo de electricidade
correspondente ao periodo
do
05/02/2019
ao
03/03/2019 (69,03 €).

14/08/2019

1267

Autorización,
S.O.V.
disposición,recoñecemento,
ordenación e pago.

Pago dos recibos de gas
correspondentes ás factura
de mes de febreiro, marzo,
abril, maio e xuño (131,65
€) e recibo de electricidade
correspondente ao período
do 9 de xaneiro ao 10 de
marzo de 2019 (97,13 €) e
do 10 de marzo ao 9 de
maio de 2019 (65,81 €).

14/08/2019

1268

Autorización,
T.L.A.
disposición,recoñecemento,
ordenación e pago.

Pago do recibo de
electricidade
correspondente as facturas
de data de emisión do
26/02/2019 (114,68 €), data
de emisión do 11/04/2019
(171,30 €), data de emisión
do 11/07/2019 (113,18 €),

TEMA

Persoa
beneficiaria
axuda P.M.L.A.

Obxecto da axuda

Importe

Pago
de
aluguer
correspondente aos meses
de abril (300€), xuño (300€)
e parte de agosto (175) de
2019.
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C.I.F. P-1503100-H

data de emisión
30/06/2019 (31,52 €).

do

14/08/2019

1269

Autorización,
I.Z.R.S.
disposición,recoñecemento,
ordenación e pago.

Pago do recibo de
electricidade
correspondente ao período
do 5 de marzo ao 4 de abril
de 2019 (36,84 €)

14/08/2019

1272

Conceder unha
económica.

axuda D.V.D.S.N.

Bono de alimentos tipo B,
durante nove meses e
cunha entrega mensual.
Bonos de lactantes, durante
nove meses e cunha
entrega mensual.
Bono de hixiene tipo A,
durante nove meses e
cunha entrega mensual.

14/082019

1273

Conceder unha
económica.

axuda M.D.N.

Bono de alimentos tipo C,
durante seis meses e cunha
entrega mensual.
Bonos de lactantes durante
seis meses e cunha entrega
mensual.
Bono de hixiene tipo B
durante seis meses e cunha
entrega mensual

28/08/2019

1325

Conceder unha
económica.

axuda L.M.B.V.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente aos meses
de agosto (180 €), setembro
(180 €), outubro (180 €),
novembro
(180
€),
decembro (180 €) de 2018
e parte de xaneiro (175 €)
de 2019.

28/08/19

1326

Conceder unha
económica.

axuda C.P.G.F.

Pago
de
alugueiro 1.075,00 €
correspondente aos meses
de xuño de 2019 100 €, de
xullo a setembro de 2019
325 €/mes, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo.

30/08/2019

1344

Conceder unha
económica.

axuda E.I.S.T.

Pago
de
aluguer 1.075,00 €
correspondente aos meses
de abril (400 €), maio (400
€) e parte de xuño (275 €)
de 2019, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo .

30/08/19

1345

Conceder unha
económica.

axuda C.A.C.

Pago
de
alugueiro 1.014,00 €
correspondente aos meses
de xullo a setembro de
2019 (338 €/mes), que lle
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será aboada mediante talón
bancario nominativo.
1444

Conceder unha
económica.

axuda B. M. R.

23/09/19

1452

Extinción da axuda
económica.

C.P.G.F.

Extinguir a axuda para pago
do alugueiro.

23/09/2019

1463

Modificación de resolución
de concesión

A.G.R.

Modificar a resolución de 331,29
concesión número 995 de
2019, e onde dí “Terceiro.Conceder ao interesado
unha axuda económica
para o pago de recibos de
gas correspondentes aos
meses de novembro 2018 a
outubro 2019” debe decir
“Terceiro.- Conceder ao
interesado o abono de
recibos de electricidade
correspondentes aos meses
de
marzo(78,77€),
abril(86,97€),maio(91,90€)e
xuño(73,65€) de 2019”

23/9/2019

1464

Concesion dunha axuda
económica

C.D.J.D.A.

Bono de alimentos tipo C,
durante seis meses e cunha
entrega mensual.
Bono de hixiene tipo B
durante seis meses e cunha
entrega mensual.

23/09/19

1467

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

M.U.L.G.

Pago do recibo de auga, 61,67 €
correspondente ao 2º
trimestre de 2019.
Pago do recibo de luz 53,06€
correspondente ao período
de 02 de maio de 2019 ao
03 de xullo de 2019.
Recibo de comunicade
correspondente os meses 180€
de agosto, setembro e
outubro de 2019.

23/09/19

1468

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

M.D.R.S.

Pago do recibo de auga, 58,08 €
correspondente ao 1º
trimestre de 2019, que lle
será aboado mediante talón
bancario nominativo.

C.I.F. P-1503100-H

19/09/19

Pago
de
aluguer, 1.075,68 €
correspondendo 220 € os
meses de xullo, agosto,
setembro e outubro e
195,68 € o mes de
novembro de 2019, que lle
será aboada mediante talón
bancario nominativo.
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1470

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

M.E.B.R.

Pago do recibo de auga, 62,37 €
correspondente ao 2º
trimestre de 2019.
Pago do recibo de luz, 81,82€
correspondente ao período
de 02 d3e maio de 2019 ao
4 de agosto de 2019.
Recibo de comunidade,
correspondente os meses
de xaneiro a outubro de
2019 que lle será aboado
mediante talón bancario
nominativo.
200€

23/09/19

1471

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

B.B.S.

Pago do recibo de luz, 61,66 €
correspondente ao período
de 07 de xullo de 2019 a 06
de agosto de 2019, que lle
será aboado mediante talón
bancario nominativo.

23/09/19

1472

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

C.L.S.

Pago do recibo de auga, 87,66€
correspondente ao 2º
trimestre de 2019.
Pago do recibo de luz 108,30€
correspondente ao período
de 12 de maio de 2019 a 10
de agosto de 2019.
Pago do recibo de gas,
correspondente ao período 97,54€
de 11 de abril de 2019 a 08
de agosto de 2019 que lle
será aboado mediante talón
bancario nominativo.

23/09/19

1473

Autorización, disposición,
recoñecemento e
ordenación de pago.

J.D.V.

Pago do recibo de auga, 176,38 €
correspondente ao 4º
trimestre de 2018, 1º e 2º
trimestre de 2019.
Pago do recibo de luz, 184,88€
correspondente ao período
de 03 de xaneiro de 2019 a
04 de agosto de 2019, que
lle será aboado mediante
talón bancario nominativo.

26/09/19

1519

Autorización, disposición,
recoñecemento e
ordenación de pago.

S.G.F.

Pago do recibo de luz,
correspondente ao período
de 03 de xullo de 2019 a
03 de setembro de 2019,
que lle será aboado
mediante talón bancario
nominativo.

40,27 €

26/09/19

1521

Autorización, disposición,
recoñecemento e
ordenación de pago.

T.L.F.S.

Pago do recibo de auga,
correspondente ao período
4º trimestre de 2018, 1º

161,36 €

C.I.F. P-1503100-H

23/09/19
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C.I.F. P-1503100-H

trimestre e 2º trimestre de
2019.
Pago do recibo de gas,
86,83€
correspondente ao período
de 01 de novembro de 2018
a 02 de agosto de 2019.
Pago do recibo de luz,
correspondente ao período 249,39€
de 01 de novembro de 2018
a 13 de xullo de 2019 que
lle será aboado mediante
talón bancario nominativo.
26/09/2019

1524

Autorización, disposición,
F.R.B.I.
recoñecemento, ordenación
e pago

Pago do recibo de
electricidade
correspondente ao periodo
do 12 de xuño ao 11 de
xullo (37,01€) e do 11 de
xullo ao 12 de agosto de
2019 (36,99€) e o recibo de
gas correspondente ao
periodo do 13 de xuño ao 8
de agosto de 2019 (53,32€)

26/09/2019

1525

Concesión dunha axuda
económica.

S.D.A.D.N.

Bono de alimentos tipo C,
duante seis meses e cunha
entrega mensual.
Bono de lactantes durante 6
meses e cunha entrega
mensual.
Bono de hixiene tipo B
durante seis meses e cunha
entrega mensual.

30/09/19

1543

Autorización, disposición,
recoñecemento e
ordenación de pago.

D.D.F.T.

Pago do recibo de bono de 15,01 €
transporte, correspondente
os meses de xullo e agosto
de 2019, que lle será
aboado mediante talón
bancario nominativo.

30/09/19

1546

Conceder unha axuda
económica.

M.V.A.C.

Pago dos recibos de auga, 1.075,00 €
correspondente
ao
4º
trimestre 2018, 1º, 2º e 3º
trimestre de 2019, que lle
será aboada mediante talón
bancario nominativo.
Pago do recibo de gas,
correspondente ao período
de novembro de 2018 a
outubro de 2019, que lle
será aboada mediante talón
bancario nominativo.
Pago dos recibos da
comunidade,
correspondente ao período
de xaneiro a outubro de
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2019, que lle será aboada
mediante talón bancario
nominativo.

C.I.F. P-1503100-H

30/09/2019

1556

Autorización, disposición,
M.J.S.T.
recoñecemento, ordenación
e pago

Pago do recibo de
electricidade
correspondente ao periodo
do 11 de novembro de 2018
ao 11 de novembro ao 11 de
decembro de 2018 (24,37€),
11 de decembro de 2018 ao
9 de xaneiro de 2019
(23,12€), do 9 de xaneiro ao
2019 ao 10 de febreiro de
2019 (25,68€), do 10 de
febreiro ao 10 de marzo de
2019 (16,56€), do 10 de
marzo ao 9 de abril de 2019
(17,34€), do 9 de abril ao 9
de maio de 2019 (16,71€),
do 9 de maio ao 9 de xuño
de 2019 (17,21€) e do 9 de
xuño ao 9 de xullo de 2019
(16,94€).

*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

09/08/2019

1232

Conceer unha tarxeta de
estacionamiento por razón
de discapacidade.

M.M.Q.L.

10 anos

14/08/2019

1270

Conceder a tarxeta de
estacionamiento por razón
de discapacidade

E.V.G.

10 anos

14/08/2019

1271

Conceder a tarxeta de
estacionamiento por razón
de discapacidade

I.P.P.

10 anos

23/09/19

1466

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

10 anos.

23/09/19

1465

Conceder a tarxeta de M. M. C.
estacionamento por razón de
discapacidade con carácter
PROVISIONAL.

Vixencia dende o 23/09/19 ata o
22/04/2022.

TEMA

Persoa
beneficiaria

Vixencia

**SUBVENCIÓNS SOLICITADAS:
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Data
da
resolución

Nº
resolución

28/08/19

1335

OBXECTO

IMPORTE

ORGANISMO

Conceder as subvencións ás asociacións/entidades que se detallan, para o
financiamento das actuacións que se sinalan e na contía que se indican con cargo a
aplicación orzamentaria 2315-48900.

Liña de actuación número 3: Promoción de servizos, programas, proxectos e actividades de ámbito
sociosanitario.
Entidade beneficiaria

C.I.F. P-1503100-H

Asociación de mulleres
“ALANCADA”.

CIF

Nome do servizo, programa,
proxecto ou actividade

Contía
subvención

Pago anticipo
(80%)

G70168604 Proxecto “ALANCADA MOVETE”

1.350,00 €

1.080,00 €

Asociación de loita contra as G15058647 Servizo de información a persoas
enfermidades de ril (ALCER
con enfermidade renal e
CORUÑA).
sensibilización sobre a doazón

1.350,00 €

1.080,00 €

Asociación galega de
esclerose lateral amiotrófica
AGAELA.

G70217500 Mantemento do banco de produtos
de apoio de AGAELA en Culleredo.

1.350,00 €

1.080,00 €

Asociación apoio á lactación
materna (ALMA)

G70222856 Proxecto de asesoramento en
lactación materna en embarazadas
no concello de Culleredo.

1.350,00 €

1.080,00 €

Asociación gallega de
Técnicos en emergencias
sanitarias (ASGATE)

G70311121 Proxecto “as túas mans salvan
vidas”

1.350,00 €

1.080,00 €

6.750,00 €

5.400,00 €

Totais...

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS:
PROGRAMA V DE SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL
**Dinamización social :
VIAXE A EXTREMADURA:
Dende o 18 ata o 22 de novembro realizarase unha viaxe a Extremadura, visitando Caceres, Trujillo, Merida..,
destinada a toda a poboación, ofrecendo descontos para as persoas socias do Club +65, a desempregadas, con
diversidade funcional ou a familias numerosas. O prezo e de 265€ a tarifa normal, e 225€ con desconto. O límite de
prazas é de 45 persoas . O servizo de transpore recollerá ás persoas que viaxen na súa propia parroquia.
SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ESPECIFICOS:
2.AREA DE SANIDADE:
PROMOCIÓN DA VIDA SAUDABLE: “Culleredo saudable”
**Formación e sensibilizacion en problemas especificos de saude
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Campaña 2019“As túas mans salvan vidas
Dende a Concellaría de Política Social, Mocidade e Promoción do Deporte e que desenvolve asemade as
competencias de Sanidade do concello de CULLEREDO , estase a levar a cabo estos días por séptimo ano
consecutivo o xa consolidado proxecto denominado "As túas mans salvan vidas" , que ten como un dos seus
obxectivos promover aprendizaxes dirixidos á poboación escolar sobre técnicas sinxelas de intervención cidadá en
emerxencias sanitarias.
A campaña que se desenvolve neste curso escolar 2019-2020 comenza este primeiro trimestre con actividades
dirixidas aos rapaces e rapazas de educación secundaria e bacharelato con motivo do Día Europeo da
Reanimación Cardiopulmonar que se celebrou o pasado día 16 de outubro.
O IES Blanco Amor, o IES Rego de trabe e o CPR Andaina amosaron o seu interese en levar a cabo esta
actividade ofertada polo concello de Culleredo que consiste na aprendizaxe da manobra de resucitación
cardíaca, RCP, e a manobra de Heimlich para intervir en casos de atragantamento.
Para ilo o concello conta coa colaboración da Asociación ASGATE de técnicos sanitarios que traballa a cotío
con esta concellaría.
Os obxectivos neste caso destas dúas técnicas son :

C.I.F. P-1503100-H

- Dunha banda a aprendizaxe do novo e sinxelo procedemento de reanimación cardíaca, orientado as
persoas non profesionais , que consiste exclusivamente na masaxe cardíaca golpeando o peito da
persoa en parada cardíaca , e que xa non leva imprescindiblemente aparellada o complexo “boca a
boca" que tanto intimidaba a quen se atopaba fronte a unha persoa nestas circunstancias, facilitando así
a iniciativa e seguridade dos nenos e nenas para atreverse a intervir ante unha emerxencia deste tipo.
- Doutra banda , a manobra de Heimlich, tamén moi doada e efectiva para resolver un atragantamento
que pode levar a morte inmediata mediante unha forte e brusca compresión na base do esternón para
provocar a saída do elemento que esta a obstruir a vía respiratoria .
Nesta ocasión o público destinatario será o alumnado de 3º e 4º de ESO e 1º de Bacharelato nos seguintes días e
horarios:
12 de novembro de 11,20 a 14,10 horas no IES Blanco Amor cun total 182 alumnos/as
19 de novembro de 10,35 a 11,35 horas no CPR Andaina cun total de 15 alumno/as e
21 de novembro de 9,20 a 12,10 horas no IES Rego de Trabe cun total de 164 alumnos/as
Estos 361 rapaces e rapazas de entre 14 e 17 anos, pasarán polos pavillóns deportivos de cada un dos centros
para realizar esta formación na que o persoal voluntario de ASGATE empregará monecos de dimensións humanas
reais para traballar por parellas ámbalas dúas técnicas .
O profesorado tamén participará activamente na formación impartida, implicándose como en anos anteriores, para
lembrar có alumnado todo o aprendido neste días ao longo de todo o curso escolar. A todo o alumnado participante
se lle entregará un material recordatorio do ensinado.
A actividade está organizada e coordinada por unha técnica municipal psicopedagoga responsable do proxecto e
conta coa participación tanto do centro escolar como da asociación ASGATE.
**Fomento da solidariedade en saúde
CAMPAÑA DOAZÓN DE SANGUE
A Concellaría de Política Social, Mocidade e Promoción do Deporte colaborará coa axencia “ADOS” do Servizo
Galego de Saúde na campaña “DOA SANGUE”, que se levará a cabo en Culleredo o luns 18 de novembro a través
dunha unidade móbil colocada diante do concello.
PROGRAMA V DE SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 2019: “Culleredo en negro”
O Concello de Culleredo conmemora un ano mais o Día internacional contra a violencia de xénero, este 2019 baixo
o lema “ A educación é a arma máis poderosa para cambiar o mundo: cambiémolo educando en igualdade”
Aínda que o traballo do concello neste eido abrangue os doce meses do ano, durante todo o mes de novembro,
baixo o paraugas coordinador da Concellaría de Política social, Mocidade e Promoción do Deporte, diversas áreas
do concello, centros de ensino do municipio e distintas entidades sociais do municipio xuntan esforzos nunha
CAMPAÑA de accións de SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN e REPULSA que quere implicar á comunidade
veciñal, empresarial e comercial, ás familias, á infancia e á mocidade, e empoderar ás mulleres cullerdenses fronte
a calquera forma de violencia machista, por incipiente que sexa.
Neste marco desenvolverase un programa con diferentes actos En Contra das Violencias machistas:

C.I.F. P-1503100-H

1.

CULLEREDO EN NEGRO

A fin de convidar á poboación a que manifeste a súa repulsa e o seu rexeitamento en contra da
violencia machista o Concello de Culleredo súmase á Campaña En Negro Contra as Violencias e
propón que todas as empresas, comercios, asociacións, ou calquera veciño ou veciña de
Culleredo se adhira
tamén á Campaña En Negro
a través deste
enlace
https://ennegrocontraasviolencias.gal/novas/como-adherirse-a-en-negro-0 no cal de maneira gratuíta
poderá descargarse o deseño de materiais cos que poder imprimir ou serigrafiar carteis ou outros
materiais e colocalos de maneira visible nas portas, escaaparates, nos portais, nas ventás.. ou en
calquera lugar que sirva de sinal de rexeitamento contra a violencia machista.
2.

ACTO INSTITUCIONAL o vindeiro 25 de novembro terá lugar a lectura dun manifesto en
rexeitamento contra calquera tipo de manifestación de violencia machista a cargo de
representantes da Corporación Municipal no IES Blanco Amor, no que participará o alumnado de 2º
da ESO que están a recibir formación sobre este tema a cargo de téncias da Área de Igualdade
deste Concello.

3.

OBRADOIROS NOS CENTROS DE ENSINO
Co motivo do día contra a violencia machista, a Concellaría de Política Social, Xuventude e
Promoción do Deporte impartirá durante o mes de novembro e decembro Obradoiros na
Educación Secundaria dos Centros de Ensino desta localidade, concretamente en 2º da ESO do
IES Blanco Amor, do IES Rego de Trabe, Colexio Andaina e FPB do IES A Laboral. Durante tres
sesións mediante actividades participativas reflexionarase sobre contidos relacionados coa
identificación de condutas machistas presentes na vida cotiá, coas relacións saudables e cos
dereitos en igualdade.

4.

PRESENTACIÓN DO LIBRO “O ceo das reixas” DA AUTORA ELI RÍOS ORGANIZADO POLA
ASOCIACIÓN DE MULLERES AS BERENGUELAS
Para promover a conciencia femnista e a reflexión crítica a través da lectura e a participación
colectiva, a Asociación de mulleres As Berenguelas presenTarán o libro “O ceo das reixas” da
autora Eli Ríos o vindeiro 25 de novembro ás 19.00h da tarde no centro Amparo Prego Ruibal, de
Celas.

5.

VIII ANDAINA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO POLOS 8 CONCELLOS OD CONSORCIO
DAS MARIÑAS
O vindeiro sábado, 23 de novembro terá lugar a Andaina Contra a Violencia de xénero baixo o
lema: “Ante a violencia As mariñas din Non” organizada polo Consorcio das Mariñas. Esta andaina
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trascorrerá durante 8 km polo concello de Oleiros , coa saída ás 10,30h dende Centro Cultural A
Fábrica e rgreso sobre as 12,30h hora na que se celebrará un acto final no interior do devandito
Centro cultural.
6.

OBRA DE TEATRO A CARGO DA COMPAÑÍA DE TEATRO EL RUISEÑOR.
Seguindo cos actos en conmemoración do 25 de novembro, o vindeiro domingo 24 de novembro
ás 19,00h da tarde, no Conservatorio Municipal de Música, representarase a obra Gaiola, dirixida
por Susana Crespo a cargo da Compañía culleredense de Teatro El Ruiseñor.

7.

CONTACONTOS DA DRAGONA RAMONA NA BILIOTECA CARDESO LIÑARES DE VILABOA
As Bibliotecas municipais súmanse aos actos conmemorativos do 25 N apostando pola educación
da cultura en igualdade, e para iso con este motivo propoñen detnro do seu programa dos
Contacontos da Dragona Ramona, a lectura do conto Daniela Pirata, o vindeiro venres 29 de
novembro, na Biblioteca X. Cardeso Liñares de Vilaboa ás 18.00h da tarde, para as nenas e os
nenos a partires de 3 anos.

8.

O DEPORTE CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.

C.I.F. P-1503100-H

Nas xornadas deportivas que teñan lugar na fin de semana previa ao 25 de novembro, ao inico das
competicións, farase unha lectura dun manifesto en Contra da violencia machista.
9.

MASTER CLASS DE DEFENSA PERSOAL ORGANIZADO POLA ONG INTERCULTURAL
MESTURA
A ONG Mestura propon entre as súas actividades vencelladas ao día Contra a Violencia de Xénero,
impartir un Master Class de Defensa Persoal de maneira gratuíta par todas as mulleres de
Culleredo de calquera idade. Terá lugar no Centro sociocultural de Rutis (Vilaboa) o vindeiro
sábado 30 de novembro De 11.30h a 13,30 da mañá ou no Centro Cultural de Rutis.

10. EN CLAVE SOCIAL : CONTRAS A VIOLENCIA MACHISTA EN RADIO CULLEREDO
No programa “En clave Social” no que a Concellaría de Política Social, Xuventude e Promoción do
Deporte colabora cada xoves, contarase coa intervención dos disitintos axentes sociais que
participan en actos de conmemoraición na loita contra a violencia machista. Entre outras, intervirán
A Asociación de Mulleres As Berenguelas, a Asociación Mestura, a directora do CIM de Culleredo e
outras técnicas responsables de programas de igualdade. “
3.- 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-Presidente
(Asdo. dixitalmente)

RIOBOO
CASTRO, JOSE
RAMON
AlcaldePresidente
22/11/2019
11:29

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
22/11/2019 10:23
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