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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 14 DE SETEMBRO DE
2020.
PRESIDENTE:
O alcalde, D. José Ramón Rioboo
Castro
ASISTENTES:
D.ª María Guadalupe Pombo Carril
D. Juan Carlos Iglesias Lovelle
D.ª Marta María Figueroa Fuentes
D.ª Marta María Iglesias Becerra
D. Abraham Seijas González
D.ª Yessica Méndez Sánchez
NON ASISTE:
D. Carlos Liñares Gestal

C.I.F. P-1503100-H

INTERVENTOR ACCIDENTAL:
D. Roberto Babío Fernández
SECRETARIA XERAL:
D.ª Pilar María Pastor Novo

Na Casa Consistorial do Concello de Culleredo (A Coruña), sendo as
trece horas e corenta e catro minutos do día catorce de setembro 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, D. José Ramón Rioboo Castro, e coa
asistencia dos/as Sres./as concelleiros/as D.ª María Guadalupe Pombo
Carril, D. Juan Carlos Iglesias Lovelle, D.ª Marta María Figueroa
Fuentes, D.ª Marta María Iglesias Becerra, D. Abraham Seijas González
e D.ª Yessica Méndez Sánchez.
Non asiste á sesión o Sr. concelleiro D. Carlos Liñares Gestal.
Asiste á sesión o Sr. interventor accidental, D. Roberto Babío Fernández.
Actúa como secretaria a Sra. secretaria xeral do Concello, D.ª Pilar
María 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 EXTRAORDINARIA REALIZADA O DÍA 8 DE SETEMBRO 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 extraordinaria celebrada o día 8 de setembro
de 2020, 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 seis votos a favor (dos/as Sres./as
concelleiros/as Pombo Carril, Iglesias Lovelle, Figueroa Fuentes, Iglesias Becerra, Seijas González e Méndez
Sánchez) e coa abstención do Sr. alcalde, Rioboo Castro, o cal manifesta que se abstén por non ter asistido á sesión
á que se refire a acta.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión extraordinaria realizada o día 8 de setembro
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:
•

Resolución do 31 de agosto de 2020, da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, pola que se aproba a
convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de
incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa MOVES II), anualidade 2020 (códigos de
procedemento IN421Q e IN421R). DOG núm. 184 do 10-09-2020.
1 de 5
Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 http://www.culleredo.es

Código do documento

Código do expediente

USG14I01P5

USG/2020/125

Código de Verificación Electrónica (COVE)

²2Y71156L2Y575P671AE1;»
²2Y71156L2Y575P671AE1;»
2Y71 156L 2Y57 5P67 1AE1

C.I.F. P-1503100-H

(R.E.L. 01150315)

•

Orde do 10 de setembro, da Consellería de Sanidade, sobre modificación de determinadas medidas
previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de
prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a
fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. DOG núm. 185 do 11-09-2020.

•

Resolución do 1 de setembro de 2020, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda -Dirección
Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático-, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao
abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de
axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable,
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder
Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva, para o
ano 2020 (código de procedemento MT210A) (Diario Oficial de Galicia número 93, do 14 de maio). DOG
núm. 185 do 11-09-2020.

•

Anuncio do 2 de setembro de 2020, do Concello de Culleredo, de xestión de biomasa, expediente
UME/2020/68. DOG núm. 185 do 11-09-2020.

•

Orde do 10 de setembro de 2020, da Consellería do Medio Rural, pola que se modifica o prazo de
presentación da licenza municipal de obra e dos diferentes permisos administrativos previstos na Orde do
30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos
investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras
mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de
procedemento MR405A, MR404A e MR405B). DOG núm. 186 do 14-09-2020.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- A Sra. secretaria dá lectura ao escrito da Sra. concelleira delegada da Área de Política Social e Promoción do
Deporte, de data 11 de setembro de 2020, que transcrito literalmente di:
“DACIÓN DE CONTA DA CONCELLERÍA DE ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL E PROMOCIÓN DO DEPORTE.
Dase conta á XUNTA DE GOBERNO LOCAL do día 14/09/2020 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

14/08/2020

1033

Conceder unha axuda
económica

***7194**

Pago
de
aluguer 1075€
correspondente
aos
meses de febreiro (275€),
marzo
(400€)
e
abril( 400€) de 2020.

14/08/2020

1034

Conceder unha axuda
económica

***1616

Pago
de
aluguer, 952,13€
correspondente
aos
meses de abril (292,13€),

TEMA

Persoa
beneficiaria

Obxecto da axuda

Importe
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maio (330€) e xuño (330€)
de 2020.

C.I.F. P-1503100-H

Pago de recibo de luz, por 123,55€
un
importe
de
,
correspondente
ao
periodo do 12/03/2020 ao
12/04/2020.
14/08/2020

1035

Conceder unha axuda
económica

***0862**

Pago
de
aluguer, 1075€
correspondente
aos
meses de maio (331€),
xuño (372€) e xullo
(372€).

14/08/2020

1036

Conceder unha axuda
económica

****7183*

Pago
de
aluguer, 1075€
correspondente
aos
meses de marzo (275€),
abril (400€) e maio (400€)
de 2020.

17/08/2020

1039

Autorización, disposición,
***0850**
recoñecemento, ordenación e
pago

Pago do recibo de 26,89€
electricidade
correspondiente
ao
periodo do 13 de maio ao
11 de xuño de 2020.
Recibo
de
gas
correspondente ao perido 41,87€
do
04/05/2020
ao
11/06/2020.
Recibo
de
auga
correspondente ao 1º
64,51€
trimestre de 2020.

17/08/2020

1040

Autorización, disposición,
***3385**
recoñecemento, ordenación e
pago

18/08/2020

1043

DENEGAR as axudas para ***1809**
gastos
derivados
das
necesidades básicas da
vivenda por exceder o límite

Pago do recibo de gas
correspondente a data do
17/06/2020 (26,80€) e do
29/06/2020 (13,40€).
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de ingresos.
1044

DENEGAR unha axuda para ***7657**
os gastos derivados das
necesidades básicas da
vivenda habitual de non ter
residencia
efectiva
en
Culleredo.

20/08/2020

1047

Autorización, disposición,
***9397**
recoñecemento, ordenación e
pago

Pago do recibo de auga
correspondente ao 1º
(59,51€) e 2º (60,94€)
trimestre de 2020.

20/08/2020

1048

Autorización, disposición,
****9782**
recoñecemento, ordenación e
pago

Pago do recibo de de
auga correspondente ao
periodo do 2º trimestre
(55,93€) e 3º trimestre
(57,36€) de 2019, e os
recibos de electricidade
correspondente a os
meses de maio (24,24€),
xuño
(16,29€),
xullo
(14,62€), agosto (16,70€),
setembro (15,75€) e
outubro(16,29€) de 2019.

20/08/2020

1049

Conceder unha axuda
económica

Pago
de
aluguer, 1075€
correspondente
aos
meses de marzo, abril e
maio (300€/mes) e 175€
de xuño de 2020.

20/08/2020

1051

Autorización, disposición,
***1486**
recoñecemento, ordenación e
pago

C.I.F. P-1503100-H

18/08/2020

***4385**

Pago do recibo de
electricidade e gas de
data
09/03/2020
(205,16€).
Recibos de electricidade
de
data
4/05/2020(115,28€)
e
21/06/2020 (29,14€).
Parte dos recibos de gas
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de data 7/5/2020 (65,55€)
e 18/06/2020 (12,80€).
1º trimestre de 2020 de
auga (134,01€).
“
2.2.2.- A Sra. secretaria dá lectura ao escrito do Sr. concelleiro delegado da Área de Desenvolvemento Local,
Cultura, Festas e Turismo, de data 11 de setembro de 2020, que transcrito literalmente di:
“DACIÓN DE CONTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DA CONCELLERÍA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL, CULTURA, FESTAS E TURISMO.
O concelleiro de Desenvolvemento local, Cultura, Festas e Turismo dá conta á Xunta de Goberno local do día 14 de
setembro de 2020 da realización das seguintes actividades:

C.I.F. P-1503100-H

ACTIVIDADES CULTURAIS
VENRES 18 DE SETEMBRO
Biblioteca González Garcés do Burgo. 18.30 h:
Obradoiro “Robótica na Biblioteca”.
Aforo limitado polo COVID a 8 nenos/as. A partir de 8 anos. Uso obrigatorio de mascariña. Previa inscrición. Chamar
á Biblioteca ao número 981665597, dende o luns 14.
VENRES 18 DE SETEMBRO
Auditorio do Conservatorio de Música de Culleredo. 20.00 h:
Presentación da novela Los lobos, de José Luis Lago Costa.
Participan: Alba Lago, xornalista e escritora, e José Luis Lago Costa, autor.
Aforo limitado polo COVID. Uso obrigatorio de marcariña. Para asistir, escribir un correo electrónico a
cultura@culleredo.es co nome, teléfono e lugar de residencia.”
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 cincuenta
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)

PASTOR NOVO, PILAR MARÍA
xeral
(Asinado dixitalmente)Secretaria
18/09/2020 13:14

RIOBOO
CASTRO,
JOSE RAMON
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