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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 17 DE FEBREIRO DE
2020.
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
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 cincuenta minutos do día dezasete de febreiro do ano dous mil
vinte, reúnese a Xunta de Goberno Local, en primeira convocatoria, co
obxecto de celebrar sesión ordinaria baixo a Presidencia do Sr. alcaldepresidente, 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, 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 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 10 DE FEBREIRO DE 2020.
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 dez de febreiro de
dous mil vinte, 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 ordinaria realizada o día 10 de febreiro 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:
•

Orde do 7 de xaneiro de 2020, da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se establecen as bases
reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia
de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CT130A). DOG
núm. 31 do 14-02-2020.

•

Extracto da resolución número 2020/3978, do 4 de febreiro de 2020, da Presidencia da Deputación
Provincial da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do Programa de subvencións dirixido a entidades
sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de actividades de promoción económica
durante o ano 2020. BOP núm. 28 do 11-02-2020.

•

Extracto da resolución número 2020/4316, do 5 de febreiro de 2020, da Deputación Provincial da Coruña,
pola que se aproba a convocatoria do Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o
mantemento de centros de servizos sociais no ano 2020. BOP núm. 28 do 11-02-2020.
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•

Resolución 2020/3970, do 5 de febreiro de 2020, da Presidencia da Deputación Provincial da Coruña, pola
que se aproban as bases reguladoras das axudas do Plan de Emprego Local (PEL) 2020 polas que se
regulan as axudas á consolidación e fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio á inversión en
bens inventariables (Línea 2.1. PEL Emprende Inversión), axudas á contratación para a creación e
ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (Línea 3.1. PELPemes. Creación e Ampliación) e axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas
empresas e microempresas (Línea 3.2. PEL Pemes Mantemento). BOP núm. 29 do 12-02-0202.

•

Extracto da resolución número 2020/4340, do 5 de febreiro de 2020, da Presidencia da Deputación
Provincial da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do Programa de subvencións a entidades sen
ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2020 (FO203/2020). BOP núm. 29 do 1202-2020.

•

Anuncio do 10 de febreiro de 2020, da Deputación Provincial da Coruña, relativo ao acordo da Xunta de
Goberno do 10-02-2020 relativo á aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións a
entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade
física e do deporte durante 2020. (FO103A/2020). BOP núm. 30 do 13-02-2020.

•

Extracto da resolución número 2020/4536, do 7 de febreiro de 2020, da Presidencia da Deputación
Provincial da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do Programa de subvencións provinciais de
concorrencia competitiva dirixidas a concellos, agrupacións de concellos, mancomunidades e outras
entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de
normalización lingüística (SNL) de 2020. BOP núm. 32 do 17-02-2020.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- O Sr. Liñares Gestal dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións da Concellería delegada
da Área de Medio ambiente, obras e servizos:
“
•

Resolución núm. 150 de data do 06/02/2020, pola que se require a D. A. V. V. para que no prazo dun mes
retire o vehículo estacionado de forma indefinida na vía pública, na R/. María Cagiao, s/n, marca Citroën,
modelo Xantia, matrícula C0094BP.

•

Resolución núm. 153 de data do 07/02/2020, pola que se ordena á EPAAT, SL, como propietario, a
realización da limpeza e roza nos terreos coa referencia catastral 0167217NH5906N.

•

Resolución núm. 154 de data do 07/02/2020, pola que se require a D. C. V. V. para que no prazo dun mes
retire o vehículo estacionado de forma indefinida na vía pública, na R/. María Cagiao, s/n, marca Daewoo,
modelo Aranos, matrícula C3992BU.

•

Resolución núm. 157 de data do 07/02/2020, pola que se ordena á M. V. V., como propietario, á
realización da limpeza e roza dos terreos coa referencia catastral 0533909NH5903S.

•

Resolución núm. 170 de data do 10/02/2020, pola que se autoriza o uso especial por NEDGIA GALICIA,
SA, dos terreos de dominio público municipal afectados para a acometida de rede na R/. Gumersindo
Pereira Nouche, núm. 1, na parroquia do Burgo.

•

Resolución núm. 171 de data do 10/02/2020, pola que se autoriza o uso especial por EMPRESA
MUNICIPAL AGUA DE LA CORUÑA, SA, dos terreos de dominio público municipal afectados para as
obras de renovación das conducións principais de abastecemento no entorno da Universidade Laboral, na
parroquia do Burgo.

•

Resolución núm. 172 de data do 10/02/2020, pola que se autoriza o uso especial por UFD
DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA dos terreos de dominio público municipal afectados para
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canalización da rede de baixa tensión soterrada, na parroquia do Burgo, no terreo coa referencia catastral
núm. 1762941NH5916S0001GR.
•

Resolución núm. 173 de data do 10/02/2020, pola que se autoriza o uso especial por NEDGIA GALICIA,
SA, dos terreos de dominio público municipal afectados para a acometida de gas natural na R/. Fernando
Pérez de Traba e R/. Andrés Pan Vieiro 6-8, da parroquia do Burgo.

•

Resolución núm. 174 de data do 11/02/2020, pola que se autoriza o uso especial por LYNTIA NETWOKS,
S.A.U. dos terreos de dominio público municipal afectados para a instalación da arqueta, canalización e
calicatas para rede de fibra óptica en Vilaboa, parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 175 de data do 11/02/2020, pola que se autoriza o uso especial por LYNTIA NETWOKS,
S.A.U. dos terreos de dominio público municipal afectados para a realización de calicatas e reparación de
fibra óptica en Fonteculler, parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 176 de data do 11/02/2020, pola que se autoriza o uso especial por UFD DISTRIBUCIÓN
ELECTRICIDAD, SA dos terreos de dominio público municipal afectados para a instalación de liñas
eléctricas soterradas de baixa tensión na R/. Río Anllóns, na parroquia de Rutis, no terreo coa referencia
catastral núm. 8364202NH4986S0001GB.

•

Resolución núm. 177 de data do 11/02/2020, pola que se ordena á J. B. G., como propietario, a realización
nos terreos coa referencia catastral 0370901NH5907S, da súa limpeza e roza.

•

Resolución núm. 178 de data do 11/02/2020, pola que se informa favorablemente a autorización
interurbana para exercer o servizo de transporte colectivo urbano co vehículo marca Toyota Corolla,
matrícula 8704LCG, en substitución do vehículo con matrícula 5323GXM, á licenza municipal núm. 13.

•

Resolución núm. 179 de data do 11/02/2020, pola que se ordena a J. M. Q. P., como propietario, a
realización da limpeza e roza dos terreos coa referencia catastral 0533910NH5903S.

•

Resolución núm. 180 de data do 11/02/2020, pola que se ordena a M. P. R., como propietario, a
realización da limpeza e roza dos terreos coa referencia catastral 0533910NH5903S.

•

Resolución núm. 181 de data do 11/02/2020, pola que se ordena a M. J. Q. P., como propietario, a
realización da limpeza e roza dos terreos coa referencia catastral 0533910NH5903S.

•

Resolución núm. 182 de data do 11/02/2020, pola que se ordena a J. M. D. R., como propietario, a
realización da limpeza e roza dos terreos coa referencia catastral 145031A06400064.”

2.2.2.- A Sra. Méndez Sánchez dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes actividades da Concellería
delegada de Participación cidadá, educación e medio rural:
“ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
EDUCACULLEREDO 2019/2020
A) ACTIVIDADE: Radio interxeracional.
Programa: Educación para os medios.
Datas: 17 de febreiro (5ª sesión).
Horario: de 10:00 a 13:30 h.
Colexios participantes: CEIP Ría do Burgo.
Curso: 4º de EP.
Nº participantes: 42.
Lugar: biblioteca escolar.
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B) ACTIVIDADE: Observando aves.
Programa: Educación ambiental.
Datas: 17, 18, 19 e 20 de febreiro.
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Colexios participantes: CEIP Tarrío, CEIP Díaz Pardo, CEIP Ría do Burgo e CEIP Vila de Rutis.
Curso: 5º EP.
Nº participantes: 230.
Lugar: Aula de Natureza e Paseo marítimo.
C) ACTIVIDADE: RelaciónaT.
Programa: Educación para a convivencia. Plan municipal contra o absentismo escolar.
Datas: 17 de febreiro.
Horario: 17:10 a 18:00 h.
Colexios participantes: IES Blanco Amor.
Curso: 4º ESO.
Nº participantes: 28.”

C.I.F. P-1503100-H

2.2.3.- A Sra. Pombo Carril dá conta a Xunta de Goberno Local dos seguintes asuntos da Concellería delegada da
Área de Política social, mocidade a promoción do deporte:
“RESOLUCIÓNS emitidas dende esta concellaría :
*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
resolución

Nº
resolución

06/02/19

187

Baixa no servizo municipal de M. B. R.
Axuda a domicilio por libre
concorrencia,
con
data
31/01/2019 ao causar alta
pola vida do sistema de
dependencia
o
día
01/02/2019,
segundo a
aprobación do Programa de
Atención
Individual,
efectuada e notificada pola
Xunta de Galicia.

20 horas mensuais.

11/02/19

198

Conceder
o
Servizo B. M. J. B.
municipal de Axuda no fogar.

Dúas horas á semana (agás festivos).

11/02/19

199

Conceder
o
Servizo E. L. B.
municipal de Axuda no fogar.

Tres horas á semana (agás festivos).

TEMA

Persoa
beneficiaria

Intensidade

**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
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Data
da
resolución

Nº
resolución

06/02/19

186

TEMA

Persoa
beneficiaria

Obxecto da axuda

Importe

EXTINGUIR a axuda por J. A. C. L.
cambio de residencia.

AREA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE:
SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS:
PROGRAMA I DE VALORACION , ORIENTACION E INFORMACION SOCIAL
- - Intervención comunitaria: Liña de 3.A. de Convivencia familiar e proteccion á infancia

C.I.F. P-1503100-H

Aulas Kamelamos Chanelar
Esta semana dá comenzo a actividade “Kamelamos chanelar” desenvolvida pola Asociación Presenza Gitana e coa
que este concello colabora. Trátase de aulas de reforzo escolar para nenas e nenos de Educación Primaria con
dificulatades na aprendizaxe, e anque a prioridade é a minoría étnica xitana, son aulas inclusivas ás que podería
asisitir, de non cubrirse o grupo cun máximo de nove menores, calquera menor que o precisase. Existen dous
grupos que se imparten nunha aula do Ceip Sofía Casanova, formado por nenas e nenos de entre 6 e 11 anos,
fillos e fillas de tres familias de nenos e nenas escolarizados neste centro; e outro grupo desenvolvido nunha aula
do Local Social de Ledoño ao que acudirán outros 9 menores formados tamén por nenas e nenos de entre 6 e 12
anos, de familias residentes nos lugares da parroquia de Ledoño. A activiade non ten ningún custo económico.
PROGRAMA V DE SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL
**Dinamización social :
O xoves 21 de febreiro a Agrupación de Voces Veteranas de Culleredo dará outro concerto solidario no Centro
Xerontolóxico Ballesol no Seixal concello de Oleiros, co obxectivo de encher de música o tempo de lecer das
persoas residentes, e as súas familias . A actuación será as 17,15.
**Participación social: Culleredo enCLAVE social:
Xornada: “Puntos de encuentro TDAH y Asperger”
A Concellaría de Benestar social e Igualdade organiza, xunto ás entidades ANHIDA Coruña e ASPERGA, unha
xornada que ten como título “Puntos de Encuentro TDAH y Asperger”.
A sesión celebrarase no Conservatorio profesional de música de Culleredo o día 23 de febreiro, en horario de 17:00
a 20:30h, e ten como obxectivos os de informar e orientar a profesionais, familias e persoas con TDAH e TEA,
proporcionándolles unha visión compartida das necesidades de ámbolos dous tipos de trastornos.
AREA DE SANIDADE:
PROMOCIÓN DA VIDA SAUDABLE: “Culleredo saudable”
**Fomento da solidariedade en saúde
Campaña de doazón de sangue
A Concellaría de Benestar social e Igualdade colaborou o día 11 de febreiro cunha campaña de doazón de sangue
en Culleredo. A unidade móbil da axencia ADOS estivo situada na praza de Europa do Burgo en horario de 9.00 a
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

USG14I0075

USG/2020/36

Código de Verificación Electrónica (COVE)

(R.E.L. 01150315)

²65595R3P683S371C0BWV$»
²65595R3P683S371C0BWV$»
6559 5R3P 683S 371C 0BWV

21.00h. A campaña ten como obxectivo promover a solidariedade en materia de sanidade da poboación cullerdense
ademais de acadar un número importante de doazóns e novos doantes.”
2.2.4.- O Sr. Iglesias Lovelle dá conta a Xunta de Goberno Local das seguintes actividades da Concellería delegada
da Área de Desenvolvemento local, cultura, festas e turismo:
“ACTIVIDADES CULTURAIS
MÉRCORES 19 DE FEBREIRO
Hall do andar C do conservatorio. 18.00 h:
Concerto Exprés de piano, a cargo de Gloria Uzal.
Entrada libre.

C.I.F. P-1503100-H

XOVES 20 DE FEBREIRO
Salón de actos do Conservatorio. 17.00 h:
Concerto didáctico alumnos/as de 4º de Grao Elemental.
Entrada libre.
SÁBADO 22 DE FEBREIRO
Explanada Multiusos do Paseo do Burgo. 17.00 a 20.00 h.
FESTA INFANTIL DE ENTROIDO
Las Pamisuki / Música/ Animación
Algodón de azucre / Pipocas
Chocolate con churros para todos/as.
SÁBADO 22 DE FEBREIRO
Centro Social Ledoñés. 18.00 – 20.00 h.
Festa infantil de Entroido con obradoiro de maquillaxe.
SÁBADO 22 DE FEBREIRO
Centro Social de Orro: 18.00 – 20.00 h.
Festa infantil de Entroido con obradoiro de maquillaxe.
DOMINGO 23 DE FEBREIRO
Centro Social de Castro-Laxe. 18.00 – 20.00 h.
Festa infantil de Entroido con obradoiro de maquillaxe.
OBRADOIRO DE COIDADO DE BONSÁIS
Impartido pola Asociación Bonsái Coruña.
Desenvolverase os domingos 22 e 29 de marzo de 2020.
Lugar: Aula de Natureza “Juan Lembeye” do Xardín Botánico do Burgo.
Horario: De 10.30 a 13.30 h.
Quenda de 20 persoas en cada sesión, por orde de solicitude.
INSCRICIÓNS:
Dende o 18 de febreiro de 2020, en
Concellería de Educación e Cultura
Edificio de Servizos Múltiples do Burgo
Rúa Ramón Cabanillas, 14 O Burgo (Culleredo)
Tfno: 981665597 E-mail: cultura@culleredo.es”
3.- ASUNTOS SOBREVIDOS.
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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 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-presidente
(Asinado dixitalmente)

(Asinado dixitalmente)

C.I.F. P-1503100-H

RIOBOO CASTRO, JOSE
RAMON
Alcalde-Presidente
20/02/2020 13:17

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
20/02/2020 12:31
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