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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 13 DE XANEIRO DE
2020.
PRESIDENTE:
O alcalde, D. José Ramón
Rioboo Castro
ASISTENTES:
D.ª María 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

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 e trinta e cinco minutos do día trece de xaneiro de dous mil vinte,
reúnese a Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria, co obxecto de
celebrar sesión ordinaria baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente, D.
José Ramón Rioboo Castro e coa asistencia dos/as Sres./as concelleiros/as
D.ª María Gudalupe 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, Dª. Vanesa García Barreiro.
Actúa como secretaria a Sra. secretaria xeral do Concello, 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
do 16/7/2004, núm. 162) 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 EN DATA 8 DE XANEIRO DE 2020.
De conformidade co preceptuado no artigo 79.1 e 107.4 do ROM, (BOP do 16/7/04, núm. 162) a Presidencia
pregunta se existe algunha obxección ou observación á acta da sesión extraordinaria celebrada en data oito de
xaneiro de dous mil vinte, da que se entregou copia do borrador coa convocatoria desta sesión. Ao non producirse
ningunha intervención, pola Presidencia sométese a votación ordinaria a aprobación da acta que resulta aprobada
por unanimidade.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión extraordinaria realizada en data 8 de xaneiro
de 2020.
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:
•

•

Orde do 3 de decembro de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se
establecen as bases reguladoras do certame Coooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos
centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento
TR802O). DOG núm. 5 de 09-01-2020.
Orde do 17 de decembro de 2019, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional,
pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao
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alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/20. DOG núm. 6 de 10-012020.
•

Resolución do 20 de decembro de 2019, da Consellería do Mar, -Dirección Xeral de Desenvolvemento
Pesqueiro-, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de
2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro
das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local
do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019 (Diario Oficial
de Galicia número 22, do 31 de xaneiro). DOG núm. 6 de 10-01-2020.

•

Resolución do 19 de decembro de 2019, da Escola Galega de Administración Pública, pola que se publica
o Plan de formación para o ano 2020. DOG núm. 6 de 10-01-2020.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.

C.I.F. P-1503100-H

2.2.1.- A sra. Méndez Sánchez dá conta á Xunta de Goberno Local das actividades da Concellería de Participación
Cidadá, Educación e Medio rural:
“ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
EDUCACULLEREDO 2019/2020
Actividade: Vértice de versos.
Programa: Educación musical e artística.
Datas: 14 de xaneiro.
Horario: de 9:00-13:30 h.
Colexios participantes: IES Blanco Amor e IES Rego de Trabe.
Curso: 2º, 3º e 4º de ESO.
Nº participantes: 320.
Lugar: salón de actos do Edificio de Servizos Múltiples do Burgo “

2.2.2.- A sra. Pombo Carril dá conta á Xunta de Goberno Local das resolucións emitidas pola Concellería 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

12/12/19

2057

TEMA
Conceder unha axuda
económica

Persoa
beneficiaria
R.K.L.R.

Obxecto da axuda

Importe

Pago do recibo de 990,00 €
alugueiro correspondente
aos meses de setembro a
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novembro
de
2019
(330€/mes) que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo.
12/12/19

2058

Conceder unha axuda
económica.

N.P.V.L.

Pago
do
alugueiro 1.050,00 €
correspondente
aos
meses de xullo a
setembro
de
2019
(350€/mes) que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo.

12/12/19

2059

Conceder unha axuda
económica.

E.S.P.

Pagamento de alugueiro 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de abril 2019 275€
e maio a xuño 400€/mes
que lle será aboada
mediante talón bancario
nominativo.

13/12/19

2069

Autorización, disposición,
recoñecemento e pago.

M.D.R.S.

Pago do recibo de auga 115,24 €
correspondente
ao
período 2º e 3º trimestre
de 2019, que lle será
abaoado mediante talón
bancario nominativo.

19/12/2019

2111

Autorización, disposición,
recoñecemento e pago.

A.R.B.R.

Pago do recibo de
electricidade
correspondente
ao
periodo que vai do 12 de
decembro ao 14 de
xaneiro (26,83€), do 14 de
xaneiro ao 14 de febreiro
(25,71€), do 14 de
febreiro ao 13 de marzo,
(21,07€), do 13 de marzo
ao 13 de abril (16,50€), do
13 de abril ao 14 de maio
(13,18€), do 14 de maio
ao 13 de xuño (11,66€),
do 13 de xuño ao 14 de
xullo (12,04€), do 14 de
xuño ao 14 de agosto
(12,63€) e do 14 de
agosto ao 15 de setembro
(12,38€)

*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)
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Data
da
resolución

Nº
resolución

18/12/19

2106

Conceder
tarxeta
de E.V.B.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 ANOS.

18/12/19

2110

Conceder
tarxeta
de M.V.G.
estacionamento por razón de
discapacidade.

10 ANOS

TEMA

Persoa
beneficiaria

Vixencia

*GASTOS FÚNEBRES
Data
da
resolución

Nº
resolución

TEMA

Persoa
beneficiaria

Importe

Nº
resolución

TEMA

Persoa
beneficiaria

Importe

OBXECTO

IMPORTE

ORGANISMO

*CLUB +65

C.I.F. P-1503100-H

Data
da
resolución

**SUBVENCIÓNS SOLICITADAS:
Data
da
resolución

Nº
resolución

SERVIZOS COMUNITARIOS BÁSICOS

“
2.2.3.- O sr. Liñares Gestal dá conta á Xunta de Goberno Local das resolucións emitidas pola Concellería de Medio
Ambiente, Obras e Servizos:
“
•

Resolución núm. 2126 de data do 23/12/2019, pola que se dá de baixa a licenza municipal de ocupación
de vía pública concedida a D. J. P. M. para mesas e cadeiras para a terraza do establecemento situado na
R/. Anxo Senra Fernández, núm. 4, á solicitude do interesado.
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•

Resolución núm. 2128 de data do 23/12/2019, pola que se dá de baixa a licenza municipal de ocupación
de vía pública concedida a Cervecería 'El hoyo', SL, para mesas e cadeiras para a terraza do
establecemento situado na R/. Costa da Lonxa, núm. 16-B, por cambio de titularidade.

•

Resolución núm. 2127 de data do 23/12/2019, pola que se dá de baixa a licenza municipal de ocupación
de vía pública concedida á 'A barquiña, SL' para mesas e cadeiras para a terraza do establecemento
situado na praza de Santa Gema, núm. 7, á solicitude do interesado.

•

Resolución núm. 2129 de data do 23/12/2019, pola que se dá de baixa a licenza municipal de ocupación
de vía pública concedida á 'Cervecería Blue train, SC' para mesas e cadeiras para o establecemento
situado na R/. Ferrocarril, núm. 1 – baixo, por cambio de titularidade.

•

Resolución núm. 2130 de data do 23/12/2019, pola que se require á D. R. A. M. C. para que no prazo dun
mes retire o vehículo estacionado de forma indefinida na vía pública, na R/. Pablo Iglesias, que ten a
matrícula C-64443-CG.

•

Resolución núm. 2131 de data do 23/12/2019, pola que se require á D.ª P. A. para que no prazo dun mes
retire o vehículo estacionado de forma indefinida na CP-3109 (punto limpo de Ledoño), que ten a
matrícula PO-6055-BF.

•

Resolución núm. 2132 de data do 23/12/2019, pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema
público de saneamento, á Fundación centro tecnológico de investigación multisectorial para a actividade
de outra investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e técnicas, para unha nave
industrial situada na R/. H, nave H-20, do polígono industrial de Alvedro, parroquia de Almeiras.”

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 minutos
do mencionado día, estendéndose para a debida constancia a presente acta do que eu, secretaria, dou fe.
Visto e prace

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
16/01/2020 10:35

O alcalde
(Asinado dixitalmente)

RIOBOO CASTRO, JOSE
RAMON
Alcalde-Presidente
16/01/2020 11:27
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