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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 2 DE MARZO DE 2020.
PRESIDENTE:
O alcalde, D. José Ramón Rioboo
Castro
ASISTENTES:
D. Diego Antonio Taibo Monelos
D.ª Marta María Figueroa Fuentes
D. Juan Carlos Iglesias Lovelle
D.ª Marta María Iglesias Becerra
D. Carlos Liñares Gestal
D.ª Yessica Méndez Sánchez
NON ASISTE:
D.ª María Guadalupe Pombo Carril
INTERVENTORA MUNICIPAL:
D.ª Vanesa García Barreiro

C.I.F. P-1503100-H

SECRETARIA XERAL:
D.ª Pilar María Pastor Novo

Na Casa Consistorial do Concello de Culleredo (A Coruña), sendo as trece
horas e trinta e tres minutos do día dous de marzo 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. alcalde-presidente,
D. José Ramón Rioboo Castro, e coa asistencia dos/as Sres./as
concelleiros/as D. Diego Antonio Taibo Monelos, D.ª Marta María Figueroa
Fuentes, D. Juan Carlos Iglesias Lovelle, D.ª Marta María Iglesias
Becerra, D. Carlos Liñares Gestal e D.ª Yessica Méndez Sánchez.
Non asiste á sesión a Sra. concelleira D.ª María Guadalupe Pombo Carril.
Asiste á sesión a Sra. interventora municipal, Dª. Vanesa García Barreiro.
Actúa como secretaria 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 ORDINARIA REALIZADA O DÍA 24 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 vinte e catro 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
dos/as concelleiros/as asistentes á sesión.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión ordinaria realizada o día 24 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:
•

Resolución do 26 de febreiro de 2020, da Axencia Galega das Industrias Culturais, pola que se establecen
as bases de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa Cultura no Camiño e
se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT301A). DOG núm. 40 do 28-02-2020.

•

Anuncio do 7 de febreiro de 2020, do Concello de Culleredo, relativo ao requirimento de xestión de
biomasa (expediente UME/2019/812). DOG núm. 40 do 28-02-2020.

•

Resolución do 20 de febreiro de 2020, da Academia Galega de Seguridade Pública, pola que se convoca
un curso básico selectivo para o acceso á categoría de policía, escala básica dos corpos de policía local.
DOG núm. 41 do 02-03-2020.
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•

Resolución do 20 de febreiro de 2020, da Academia Galega de Seguridade Pública, pola que se convoca
a primeira práctica do plan anual de adestramento regulamentario para a seguridade no manexo das
armas. DOG núm. 41 do 02-03-2020.

•

Resolución do 11 de febreiro de 2020, da Axencia Turismo de Galicia, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a
establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación,
seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da
marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística de Española (ICTE) e se procede a
súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TU970A). DOG núm. 41 do 02-03-2020.

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:

C.I.F. P-1503100-H

“
•

Resolución núm. 293 de data do 21/02/2020 pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema de
saneamento á SERGEHOS, SL, para a actividade de restaurante no local situado na R/. Alcalde Electo
Carballo, núm. 24 – baixo, parroquia de Rutis.

•

Resolución núm. 294 de data do 21/02/2020 pola que se incoa o expediente sancionador para depurar as
posibles responsabilidades en que puidera ter incorrido CAAMAÑO SISTEMAS METÁLICOS, SL, en R/.
San Fernando núm. 44A, por vertedura ao sistema público de depuración ou de saneamento.

•

Resolución núm. 295 de data do 21/02/2020 pola que se require á D.ª M. M: B. Q. a retirada do vehículo
abandonado na R/. Rafael Alberti, que ten a matrícula C3356BY.

•

Resolución núm. 296 de data do 21/02/2020 pola que se rexistra co número 134 o animal potencialmente
perigoso, de especie canina, raza American Staffordshire Terrier, e número de microchip
941000023164929.

•

Resolución núm. 307 de data do 24/02/2020 pola que se aproba o Plan de seguridade e saúde para a
obra de “Remodelación da praza e parque infantil en Vilaboa (igrexa)”.

•

Resolución núm. 308 de data do 24/02/2020 pola que se concede o permiso de vertedura ao sistema de
saneamento para a actividade de restaurante e posto de comida no local situado na R/. Anxo Senra
Fernández, núm. 4 – baixo, local 2, parroquia do Burgo.”

2.2.2.- O Sr. Taibo Monelos dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións e comunicacións previas
da Concellería delegada de Urbanismo:
“RESOLUCIÓNS DO 17/02/2020.
Resolución núm. 262.- Primeiro, concedendo a G.G.C. Licenza de primeira ocupación para unha vivenda situada
na Avda. San Miguel, parroquia de Culleredo, segundo, aprobando a devolución da fianza depositada e terceiro
dando conta da presente resolución aos servizos de Intervención e Tesouraría. (UAU/2019/262).
Resolución núm. 263.- Concedendo a R.N.N. Licenza de obras para a construción dunha vivenda unifamiliar
situada en Rúa Cornedo esquina coa rúa Cangas, parroquia de Sésamo (exp. UAU/2019/635)
Resolución núm. 264.- Concedendo a A.M.P.P. e R.H.M. A licenza municipal de obras para a construción dunha
vivenda unifamiliar situada na rúa Cangas, parroquia de Sésamo (exp. UAU/2019/604).
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Resolución núm. 265.- Concedendo a I.O.M. A licenza de obras para a construción dunha vivenda unifamiliar
situada na rúa Polvorín, parroquia de Culleredo (exp. UAU/2019/714).
COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E APERTURAS
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 04 de febreiro de 2020, a
comunicación previa presentada por A.J.A., para cambio de cubrición porche afección estrutural, aplacado de
fachada principal de vivenda e substitución de peche e colocación de portal, parcela situada en Rúa Condes de
Andrade Parroquia de Rutis (exp. UAU/2019/619).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 04 de febreiro de 2020, a
comunicación previa presentada por J.C.B.V. Para pintado de patio de luces no edificio situado en Avd. de Vilaboa,
parroquia de Rutis (exp. UAU/2018/779).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 12 de decembro de 2019 a
comunicación previa presentada por NEDGIA GALICIA, S.A., para obras execución de acometida de rede na Rúa
Gumersindo Pereira Nouche, 1, parroquia de O Burgo (exp. UAU/2019/300).

C.I.F. P-1503100-H

Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 14 de xaneiro de 2020, a
comunicación previa presentada por NEDGIA GALICIA, S.A. para execución de acometida de gas natrual na rúa
Fernando Pérez de Traba- Andrés Pan Vieiro, 6-8, parroquia de O Burgo ( exp. UAU/2019/399).
Pola xefa da Sección Técnica de Urbanismo informouse favorablemente en data de 27 de xaneiro de 2020, a
comunicación previa presentada por LYNTIA NETWOKS, S.A.U. para realización de calicatas reparación rede fibra
óptica en Fonteculler, Parroquia de Rutis, (exp. UAU/2019/626).”
2.2.3.- 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: 2 de marzo (6ª sesión) e 4 de marzo: programa en directo.
Horario: de 10:00 a 13:30 h.
Colexios participantes: CEIP Ría do Burgo.
Curso: 4º de EP.
Nº participantes: 42.
Lugar: biblioteca escolar.
B) ACTIVIDADE: Comigo non contes, plástico¡
Programa: Educación ambiental.
Datas: 2 de marzo.
Horario: de 9:50 a 12:20 h.
Colexios participantes: CEIP Ría do Burgo.
Curso: 5º EP.
Nº participantes: 26.
Lugar: Aula de Natureza e Paseo marítimo.
C) ACTIVIDADE: Teatralízate: Dreaming Juliet.
Programa: Educación musical e artística.
Datas: 3, 4, 5 e 6 de marzo.
Horario: de 12:00 a 13:30 h.
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Colexios participantes: IES U. Laboral, IES Blanco Amor e IES Rego de Trabe.
Curso: 3º e 4º de ESO e Bach.
Nº participantes: 576.
Lugar: Salón de actos do Edificio de Servizos Múltiples.
D) ACTIVIDADE: Musícate.
Programa: Educación musical e artística.
Datas: 2, 3, 4 e 5 de marzo.
Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Colexios participantes: CEIP Tarrío, CEIP Ría do Burgo e CEIP Vila de Rutis.
Curso: 5º de EP.
Nº participantes: 170.
Lugar: Aulas e patios dos centros.

C.I.F. P-1503100-H

E) ACTIVIDADE: Programa de estimulación lectora con cans de terapia (R.E.A.D.) para nenos e nenas de
NEE/NEAE.
Programa: Educación para o fomento da lectoescritura.
Datas: 2 e 3 de marzo.
Horario: de 9:15 a 12:50 h.
Colexios participantes: CEIP Tarrío e CEIP Vila de Rutis.
Curso: todos.
Nº participantes: 12.
Lugar: Bibliotecas dos centros escolares.
F) ACTIVIDADE: RelaciónaT.
Programa: Educación para a convivencia. Plan municipal contra o absentismo escolar.
Datas: 2, 3, 6 e 9 de marzo.
Horario: 17:10 a 18:00 h.
Colexios participantes: IES Blanco Amor.
Curso: 4º ESO.
Nº participantes: 112.”

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
MARTES 3 DE MARZO.
Salón de actos do conservatorio. 18.00 h:
Concerto didáctico de piano, con alumnos/as da profesora Alís Polo.
MARTES 3 DE MARZO
Sala de vídeo do Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 20.00 h:
Presentación do libro Na república da intimidade, de Ricardo Seixo Fernández.
Interveñen, ademais do autor, Penélope López Díaz, concelleira de Cultura, e Belén Núñez Romero, persoas do
Colectivo "Gosto de vivir a poesía" e o Grupo musical MARAXE. Entrada libre.
XOVES 5 DE MARZO
Salón de actos do Conservatorio.
Concerto didáctico de saxo, a cargo de alumnos/as do profesor Alberto G. Noguerol. Entrada libre.
VENRES 6 DE MARZO
Salón de actos do Conservatorio. Hora sen fixar.
Concerto 2ª avaliación”
4 de 8
Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 http://www.culleredo.es

Código do documento

Código do expediente

USG14I009L

USG/2020/45

Código de Verificación Electrónica (COVE)

²5X5F0O3Y2K5K2A1A10FEp»
²5X5F0O3Y2K5K2A1A10FEp»
5X5F 0O3Y 2K5K 2A1A 10FE

(R.E.L. 01150315)

2.2.5.- O Sr. alcalde dá lectura ao escrito da Sra. concelleira delegada da Área de Política social, mocidade a
promoción do deporte, do 2 de marzo de 2020, que transcrito literalmente di:
“DACIÓN DE CONTA DA CONCELLERÍA DE POLITICA SOCIAL, MOCIDADE E PROMOCIÓN DO DEPORTE
Dase conta á XUNTA DE GOBERNO LOCAL do día 02 03 20 das seguintes resolucións emitidas dende esta
concellaría :
**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

10/12/2019

2036

TEMA
Conceder unha axuda
económica

Persoa
beneficiaria
***4208**

Obxecto da axuda

Pago de recibos de 612€
comunidades
correspondente a doce
meses de 2019.
Pago de recibo
electricidade
correspondente
a
meses do ano 2019.

C.I.F. P-1503100-H

Importe

de
4

Recibo
de
auga
correspondente
ao
primeiro, segundo e
terceiro trimestre de 2019.
12/12/2019

2040

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago

***7361**

Pago do recibo de auga 182,82
correspondente
ao
periodo de 1º, 2º e 3º
trimestre de 2019.
Pago recigo de luz 38,05
correspondente
ao
periodo de 17 de marzo
de 2019 a 16 de abril de
2019, e o periodo de 15
de agosto de 2019 a 16
de setembro de 2019

19/02/2020

273

Conceder unha axuda
económica

***1597**

Bono de alimentos tipo C, 1075,68€
durante seis meses e
cunha entrega mensual.
Bono de alimentos tipo B
durante seis meses e
cunha entrega mensual.

19/02/20

274

Conceder unha axuda
económica

***4728**

Pago
de
alugueiro 726,00 €
correspondente
aos
meses de xaneiro a
novembro
de
2020
(66€/mes), que lle será
aboada mediante talón
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C.I.F. P-1503100-H

bancario nominativo.
19/02/20

275

Conceder unha axuda
economica

***0950**

Pago
de
alugueiro 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de decembro de
2019 (275€), e xaneiro e
febreiro
de
2020
400€/mes, que lle será
aboada mediante talón
bancario nominativo.

19/02/20

276

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago

***1375**

Pago do recibo de auga 115,00 €
correspondente ao 1º
tr4imestre de 2019 e 2º
trimestre de 2019, que lle
será aboado mediante
talón bancario nominativo.

19/02/20

277

Conceder unha axuda
económica

***1970**

Pago
de
hipoteca 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de novembro 2019
(123€), de decembro 2019
a marzo 2020 (238€/mes),
que lle será aboada
mediante talón bancario
nominativo.

19/0/20

278

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago

***999**

Pago do recibo de auga
correspondente
ao
terceiro trimestre de 2019
(58,79€).
Pago dos recibos de
electricidade
correspondente
ao
periodo de xullo (44,20€)
e agosto (34,93€).

19/02/2020

279

Autorización, disposición,
recoñecemento e orden de
pago

***0366**

Pago de parte do recibo 85,77€
de auga correspondente
ao terceiro trimestre de
2019.

19/02/20

280

Conceder unha axuda
económica.

***7611**

Pagamento do alugueiro 1.075,00 €
correspondente
aos
meses de novembro de
2019
115€,
e
de
decembro de 2019 a
marzo de 2020 240€/mes,
que lle será aboada
mediante talón bancario
nominativo.

19/02/20

281

Conceder unha axuda
económica

***3264**

Pago do recibo de 1.050,00 €
alugueiro correspondente
aos meses de decembro
2019 e xaneiro e febreiro
de 2020 350€/mes, que lle
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será aboada mediante
talón bancario nominativo.
19/02/20

282

Conceder unha axuda
económica

***8644**

Pagamento do recibo de 1.075,68 €
gas por importe de
140,80€ correspondente a
factura
emitida
o
16/12/2019, que lle será
aboada mediante talon
bancario nominativo.
Pagamento do recibo de
gas desde o mes de
decembro 2019 ata o mes
de outubro de 2020, que
lle será aboada mediante
talón bancario nominativo.
Pago do recibo de auga
por
importe
91,13€,
correspondente ao 4º
trimestre de 2019, que lle
será aboada mediante
folla de pedido ao
proveedor.
Pagamento de recibos de
auga do 1º, 2º e 3º
trimestre de 2020, que lle
será aboada mediante
folla de pedido ao
proveedor.

20/02/20

292

Conceder unha axuda
económica

***3652**

Pago da fianza e 1.075,68 €
alugueiro correspondente
a fianza 350€, meses
marzo e abril 350€/mes, e
o mes de maio 25€, que
lle será aboada mediante
talón bancario nominativo.

SERVIZOS COMUNITARIOS BÁSICOS
PROGRAMA V DE SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL
**Accions abertas de sensibilizacion social :
- - Intervención comunitaria: Liña 3.B. de Igualdade de xénero , empoderamento e inserción laboral da
muller
Co motivo da celebración do Día 8 de marzo a Concellaría de Poítica Social, Mocidade e Promoción do Deporte a
fin de sensibilizar e concienciar na loita pola igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, ten previsto
organizar as seguintes accións:
APERTAS DE CORES. Ciclo de obradoiros pola Igualdade, a diversidade e contra as violencias de machistas, na
Educación Infantil e Primaria dos centros de ensino de Infantil e Primaria, durante o mes de marzo e abril.
"O ACOSO NA RÚA" Obradoiros para alumnado de FP coa colaboración da "Fundación Mujeres" durante o
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mes de marzo.
"DIXITALIZADAS" Obradoiros de Habilidades dixitais básicas aberto a toda a poboación coa colaboración da
"Fundación Mujeres" nas aulas de informática pintora María Cagiao, de Vilaboa, durante o mes de marzo e abril
“VOLVORETA” Obradoiro de couching social para o empoderamento das mulleres a cargo da Asociación
Daleth, a partir do mes de marzo, na sala Pintora María Cagiao de Vilaboa.
Así mesmo, esta concellaría colaborará nas accióna feministas que se organicen dende outras entidades ou
asociacións, tales como:
CONCERTO MASSAMAE, organizado pola Asociación de Mulleres As Berenguelas, no
Centro Amparo Prego Ruibal, en Celas, o xoves 5 de marzo ás 20.00h
PRESENTACIÓN DO LIBRO BE WATER, da autora Antía Yáñez, no Centro Amparo Prego Ruibal, en Celas, o
venres 6 de marzo ás 20.00h
XANTAR DA MULLER RURAL, organizado pola Asociación de Mulleres As Berenguelas, no
Restaurante Balcobo de Arteixo, o sábado 7 de marzo ás14.00h

C.I.F. P-1503100-H

CEA BAILE DO DÍA DA MULLER organizada polas Asociacións de Mulleres A Xeca e Rosalía de Castro, no Pazo
de Vilaboa, o sábado 14 de marzo ás 21.30h”
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 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-presidente
(Asinado dixitalmente)

(Asinado dixitalmente)

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
Secretaria Xeral
05/03/2020 13:42
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