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DQR

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 3 DE
DECEMBRO DE 2019.
(Versión anonimizada (lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos
dereitos dixitais).
PRESIDENTE:
O alcalde, D. José Ramón Rioboo
Castro

C.I.F. P-1503100-H

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
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 trinta e nove minutos do día tres de decembro 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 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 a Sra. Interventora municipal, D.ª Vanesa García Barreiro.
Actúa como secretaria a Sra. secretaria xeral do Concello, D.ª Pilar María
Pastor Novo, que da fe do acto.
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 EXTRAORDINARIA REALIZADA O DÍA 26 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 extraordinaria celebrada o día vinte e seis de
novembro 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 .
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión extraordinaria realizada o día 26 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:
Publicacións:
•

Resolución de 19 de novembro de 2019, do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, -Dirección
Xeral da Función Pública- pola que se publica a convocatoria para a provisión de posto de traballo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional polo sistema de libre
designación. BOE núm. 289 do 02-12-2019.
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Resolución de 19 de novembro de 2019, do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, -Dirección
Xeral da Función Pública- pola que se publica a convocatoria para a provisión de posto de traballo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional polo sistema de libre
designación. BOE núm. 289 do 02-12-2019.
Resolución de 20 de novembro de 2019, do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, -Dirección
Xeral da Función Pública- pola que se publica a convocatoria para a provisión de posto de traballo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional polo sistema de libre
designación. BOE núm. 289 do 02-12-2019.

•

Anuncio do 12 de novembro de 2019, da Administración Local, - Concello de Culleredo, relativo á xestión
de biomasa. Expte UME/2019/24. DOG núm. 226 do 27-11-2019.

•

Resolución do 14 de novembro de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, - Secretaría
Xeral de Emprego-, pola que se da publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2020,
correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG núm. 227
do 28-11-2019.

•

Resolución do 19 de novembro de 2019, da Axencia de Turismo de Galicia, pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades
locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas no medio rural e se anuncia a súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TU501B) DOG núm. 228 do 29-11-2019.

•

Extracto da Resolución do 19 de novembro de 2019, da Axencia de Turismo de Galicia, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas no medio rural e
se anuncia a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TU501B) . DOG núm. 228 do
29-11-2019.

•

Resolución do 19 de novembro de 2019, da Axencia de Turismo de Galicia, pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a proxectos
de promoción e dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu Xacobeo, e se procede á súa
convocatoria para os anos 2020 e 2021 (código de procedemento TU300A) DOG núm. 228 do 29-112019.

•

Extracto da Resolución do 19 de novembro de 2019, da Axencia de Turismo de Galicia, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións a proxectos de promoción e dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu
Xacobeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021 (código de procedemento TU300A)
DOG núm. 228 do 29-11-2019.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DA ALCALDÍA E DAS DISTINTAS CONCELLARÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- A Sra. Méndez Sánchez da conta á Xunta de Goberno Local da realización das seguintes actividades da
Concellería delegada de Participación cidadá, Educación e Medio rural:
“ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN:
PROGRAMA MUNICIPAL: EDUCACULLEREDO 2019/2020
Actividade: XX Pleno municipal infantil 2019.
Programa: Educación cívica e constitucional.
Datas: 5 de decembro.
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(R.E.L. 01150315)

Horario: 1º Pleno: de 10:00 a 11:30 h. 2º Pleno: de 12:00 a 13:30 h.
Centros participantes: CEIP Tarrío e CEIP Ría do Burgo (1º pleno); CEIP Sofía Casanova, CEIP Díaz Pardo e CEIP
Vila de Rutis (2º pleno).
Curso: 6º de EP.
Nº participantes: 280.
Lugar: Salón de Plenos da Casa do Concello.
PROGRAMA MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS E CULTURAIS NO MEDIO RURAL.
ACTIVIDADE: OUTONO MÁXICO 2019.
Dirección artística: Asociación de magos profesionais de Galicia.
SÁBADO 23 DE NOVEMBRO
Centro Cultural de Almeiras. 18.00 h:
Actuación do Mago Richard. Entrada de balde ata completar aforo.

C.I.F. P-1503100-H

XOVES 5 DE DECEMBRO
Centro Cívico de Orro. 18.00 h:
Actuación do mago Kiko Pastur. Entrada de balde ata completar aforo.
XOVES 5 DE DECEMBRO
Centro Cultural de Sésamo. 20.00 h:
Actuación do mago Cayetano Lledó. Entrada de balde ata completar aforo.
SÁBADO 7 DE DECEMBRO
Centro Cultural Torre de Celas. 20.00 h:
Actuación do Mago Kiko. Entrada de balde ata completar aforo.”
2.2.2.- A Sra. Pombo Carril da conta á Xunta de Goberno Local da realización das seguintes resolucións da
Concellería delegada de Política social, mocidade e promoción do deporte:
“
**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

15/11/19

1879

Conceder unha axuda
económica.

J.C.D.S.

Abono de prótesis bucal, 664,00 €
correspondente
ao
presuposto de Dentalara
O Burgo, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo.

15/11/19

1880

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de

S.G.F.

Pago do recibo de luz, 17,53 €
correspondente
ao

TEMA

Persoa
beneficiaria

Obxecto da axuda

Importe
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pago.

período
de 03 de
setembro de 2019 a 07 de
outubro de 2019, que lle
será aboado mediante
talón bancario nominativo.

15/11/19

1881

Conceder unha axuda
económica.

J.D.J.C.

Pago
de
alugueiro 979,94 €
correspondente
aos
meses de agosto 2019
(179,94€), setembro e
outubro
de
2019
(440€/mes), que lle sera
aboado mediante talón
bancario nominativo.
Pago de recibo de auga, 95,74€
correspondente ao 3º
trimestre do ano 2019,
que lle será aboada
mediante folla de pedido
ao proveedor.

15/11/19

1885

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

S.G.F.

Pago do recibo de auga, 60,12 €
correspondente
ao
período 3º trimestre de
2019, que lle será aboado
mediante talón bancario
nominativo.

15/11/19

1886

Corrección de erros

J.G.R

Corrixir o erro detectado
na resolución nº 1714 de
data
16/10/2019
no
sentido de onde di:
“Conceder a J.G.R. unha
axuda económicapara o
pago dos recibos de
electricidade”
debe
dicir”Conceder a José
García Rodríguez unha
axuda económica para o
pago dos recbos de
auga”.

19/11/2019

1913

Correrix erro

F.R.B.I.

Correxir o erro detectado
na resolución nº 1861 de
data
13/11/2019
no
sentido de onde di: “RC nº
220190000019” debe dicir
“RC nº 220190007191”.

19/11/19

1918

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

M.V.A.C.

Pago do recibo de auga, 355,14 €
correspondente ao 4º
trimestre de 2018, 1º, 2º e
3º trimestre de 2019.
Pago do recibo de 556,70€
comunidade,
correspondente os meses
de xaneiro a outubro de
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2019.
Pago do recibo de gas, 163,16€
correspondente
ao
período de 01 de
novembro de 2018 a 08
de febreiro de 2019, que
lle será aboado mediante
talón bancario nominativo.
19/11/2019

1923

Concesión axuda

G.B.E.

Pago
de
aluguer
correspondente
aos
meses de xullo(400€),
agosto (400€) e parte de
setembro (275€) de 2019.

19/11/19

1925

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago.

B.B.S.

Pago do recibo de auga, 66,02 €
correspondente ao 3º
trimestre de 2019.

*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

14/11/19

1862

Conceder
tarxeta
de C..G.C
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 anos

14/11/19

1865

Conceder
tarxeta
de E.R.R.
estacionamento por razón de
discapacidade

10 anos

19/11/2019

1922

Concesión copia tarxeta M.D.R.B.I.
estacionamiento por extravío

21/11/19

1935

Denegar a renovación da J.M.N.L.
tarxeta estacionamiento por
ter caducada a tarxeta
acreditativa do grao de
discapacidade desde o
15/09/2019.

TEMA

Persoa
beneficiaria

Vixencia

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS:
PROGRAMA V DE SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL

**Voluntariado:
CELEBRACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO 2019:
O martes 3 de decembro ás 17:00h, dende a Concellaría de Política Social, Mocidade e Promoción do Deporte vaise
levar a cabo a Xornada de conmemoración do Día Internacional do Voluntariado, que se celebra o 5 de decembro.
5 de 7
Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 http://www.culleredo.es

Código do documento

Código do expediente

USG13I01PM

USG/2019/240

Código de Verificación Electrónica (COVE)

(R.E.L. 01150315)

²3N3X2R6E0Z0A2E6Y087S|»
²3N3X2R6E0Z0A2E6Y087S|»
3N3X 2R6E 0Z0A 2E6Y 087S

O acto consistirá nunha MESA DE EXPERIENCIAS co título: “A acción voluntaria na contorna de Culleredo: a
OMVOL e outras entidades de voluntariado”.
Terá lugar no Centro Cívico Municipal Virxinia Branco de Fonteculler ás 17:00 da tarde.
A xornada, organizada dende a Oficina Municipal do Voluntariado ten un dobre obxectivo: dunha banda, visibilizar e
poñer valor ó traballo altruista que as voluntarias e voluntarios da OMVOL, como entidade de acción voluntaria, fan
no termo municipal de Culleredo e, doutra banda, dar a coñecer ao noso voluntariado outras experiencias
desenvolvidas por entidades de acción voluntaria no propio concello ou na súa contorna.
Na mesa de experiencias participarán, ademais de Isabel Vázquez Santiago, técnica municipal e coordinadora da
OMVOL do Concello de Culleredo, representantes das seguintes entidades:
•Cruz Vermella de Cambre, que colabora tamén no termo municipal de Culleredo.
•Voluntariado municipal do Concello de Cambre.

C.I.F. P-1503100-H

•Oficina de Cooperación e voluntariado da Universidade da Coruña (OCV).
•Están tamén convidados e pendentes de confirmación: Voluntariado Social Fonseca da Coruña, Cáritas do Burgo e
Cáritas de Vilaboa.
Durante a xornada entre varias persoas voluntarias de Culleredo lerán o Manifesto do Día Internacional do
Voluntariado 2019.
A mesa aberta é presentada pola concelleira de Política Social, Mocidade e Promoción do Deporte, María
Guadalupe Pombo Carril e será moderada pola Xefa de servizo da Área de Benestar Social, María José Cagiao Vila.
**Dinamización social :
O luns dia 9 de decembro a Agrupación de Voces Veteranas de Culleredo actuará na Residencia Xerontolóxica
Orpea sita na Zapateira cun concerto de carácter navideño interpretando distinta panxolñas e outra cancións
popuulares, dirixido as persoas residentes no centro e as suas familias.Esta actuación será as 17,15.
E tamen Agrupación de Voces Veteranas de Culleredo, en colaboura coa Concellería de Educación ofrecerá o
Xoves dia 12 e o luns 16 No Conservatorio Municipal do Concello de Culleredo Concertos Didácticos de Nadal
destinado aos nenos e nenas de distintos colexios de primaria do concello, sendo éstos: O Xoves 12 Co CEPI de
Tarrio para o alumnado de 3º e 4º e o Luns dia 16 co o alumnado dos cursos de 1º e 2º dos CPIS Isaac Diaz
Pardo e Vila de Rutis. Nestes concertos didácticos a directora da coral explicaralles a temática das panxoliñas, os
instrumentos musicais, as distintas voces ,etc ,contando coa participación de nenos e nenas en distintas obras e
rematando cunha panxoliñas en conxunto.”
2.2.3.- O Sr. Liñares Gestal da conta á Xunta de Goberno Local da realización das seguintes resolucións da
Concellería delegada de Medio Ambiente, Obras e Servizos:
“
•

Resolución núm. 1946 de data do 23/11/2019, pola que se informa favorablemente a autorización
interurbana para exercer o servizo de transporte colectivo urbano co vehículo matrícula 4964HWJ, para a
licenza municipal de taxi número 23.
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•

Resolución núm. 1947 de data do 23/11/2019, pola que se autoriza o uso especial por R CABLE Y
TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA dos terreos de dominio público municipal afectados para a
canalización da rede de telecomunicacións na R/. Campo núm. 11 e na R/. Regueira núm. 3, de Almeiras.

•

Resolución núm. 1948 de data do 23/11/2019, pola que se require á D.ª M. M. M. B. a retirada do vehículo
abandonado na vía pública, na Avda. da Ermida núm. 36, que ten a matrícula 1961DLX.

•

Resolución núm. 1949 de data do 23/11/2019, pola que se require á D.ª A. L. V. V. a retirada do vehículo
abandonado na Avda. do Portádego, no aparcadoiro do centro médico, que ten a matrícula C7966BZ.

•

Resolución núm. 1950 de data do 23/11/2019, pola que se require á D. O. M. L. S. a retirada do vehículo
abandonado na vía pública, na R/. Templarios núm. 2, que ten a matrícula 3415FHC.

•

Resolución núm. 1951 de data do 23/11/2019, pola que se require á sociedade Proyectos Zenale, SL, a
retirada do vehículo abandonado na vía pública, na R/. Templarios núm. 4, que ten a matrícula 952BGD.

•

Resolución núm. 1952 de data do 23/11/2019, pola que se autoriza o uso especial por UFD
DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA dos terreos de dominio público municipal afectados para o
retranqueo CT na Corveira, parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 1953 de data do 23/11/2019, pola que se require á D.ª V. H. V., a retirada do vehículo
abandonado na vía pública, na R/. San Felipe - Rutis, que ten a matrícula C7213BX.

•

Resolución núm. 1954 de data do 23/11/2019, pola que se require á D.ª E. L. P. P. a retirada do vehículo
abandonado na vía pública, na Avda. do Portádego, no aparcadoiro do centro médico, que ten a matrícula
2468BPV.

•

Resolución núm. 1955 de data do 23/11/209, pola que se declara desistido na súa solicitude de licenza
municipal para terraza para o café-bar 'A Senra', situado na R/. A Senra núm. 1, á D. R. C. P.

•

Resolución núm. 1961 de data do 25/11/2019, pola que se require á D.ª I. A. I. A. a retirada do vehículo
abandonado na vía pública, na Avda. do Portádego, no aparcadoiro do centro médico, que ten a matrícula
C7803BL.

•

Resolución núm. 1965 de data do 25/11/209, pola que se require á D.ª A. M. E. P. a retirada de vehículo
abandonado na vía pública, na Avda. de Cordeda, que ten a matrícula 5735JZM.”

3.- ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan.
E non existindo máis asuntos dos que tratar, a Presidencia levanta a sesión, sendo as catorce horas e tres 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)
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