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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 2 DE
FEBREIRO DE 2021.
(Versión anonimizada (ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales))

C.I.F. P-1503100-H

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. Carlos Liñares Gestal
D.ª Marta María Iglesias Becerra
D. Abraham Seijas González
D.ª Yessica Méndez Sánchez
INTERVENTORA MUNICIPAL:
D.ª Vanesa García Barreiro
SECRETARIA XERAL:
D.ª Pilar María Pastor Novo

Na Casa Consistorial do Concello de Culleredo (A Coruña), sendo as
trece horas e trinta minutos do día dous de febreiro do ano dous mil
vinte e un, 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 María Guadalupe Pombo
Carril, D. Juan Carlos Iglesias Lovelle, D.ª Marta María Figueroa
Fuentes, D. Carlos Liñares Gestal, D.ª Marta María Iglesias Becerra, D.
Abraham Seijas González 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.
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 EN DATA 26 DE XANEIRO DE 2021.
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 26 de xaneiro
de 2021, 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 xaneiro
de 2021.
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 28 de decembro de 2020, da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, para a concesión
directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de
acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 (código de procedemento MR701E). DOG núm. 19 do 29-01-2021.
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•

Resolución do 13 de xaneiro de 2021, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e
Turismo -Secretaría Xeral Técnica-, pola que se emprazan aos interesados no recurso contenciosoadministrativo PO 7283/2020, interposto polo Concello de Oleiros contra a inactividade da Administración
autonómica en relación coa solicitude realizada pola referida entidade local pra que se declaren a extinguir
os postos de Intervención e Secretaría do Consorcio As Mariñas. DOG núm. 20 do 01-02-2021.

•

Orde do 31 de decembro de 2020, da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as
bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas
mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito
da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de
procedemento TR353B). DOG núm. 21 do 02-02-2021.

•

Resolución do 21 de xaneiro de 2021, da Consellería de Política Social, pola que se aproba o Plan de
inspección de servizos sociais de Galicia para o ano 2021 e a avaliación do ano 2020. DOG núm. 21 do
02-02-2021.

•

Anuncio do 20 de xaneiro de 2021, do Consorcio As Mariñas, relativo á aprobación inicial do Padrón fiscal
da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos correspondente ao cuarto trimestre do ano 2020, que
rexerá para o Concello de Cambre. BOP núm. 17 do 27-01-2021.

•

Anuncio do 22 de xaneiro de 2021, do Concello Culleredo, relativo á exposición pública do padrón do
prezo público pola prestación de ensinanzas do Conservatorio de música municipal do mes de novembro
e decembro de 2020. BOP núm. 17 do 27-01-2021.

•

Anuncio do 26 de xaneiro de 2021, da Deputación Provincial da Coruña, relativo á modificación das Bases
reguladoras do programa FO221/2021: subvencións a concellos e a entidades locais para o apoio ao
desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante
o ano 2021 e á modificación das Bases reguladoras do programa FO223/2021: subvencións a entidades
sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes
escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2021. BOP núm. 18 do 28-01-2021.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.
2.2.1.- A Sra. Pombo Carril dá conta á Xunta de Goberno Local das seguintes resolucións da concellería delegada
da Área de Política Social e Promoción do Deporte:
“
*MERCARTABRIA (FACTURAS)
Data
da
resolución

Nº
resolución

TEMA

18/05/20

564

Autorización, disposición, recoñecemento e orden de pago das facturas que se
relacionan a continuación, correspondentetes aos bonos de alimentos, hixiene e bono
de lactantes, con cargo aos RC correspondentes.

PROVEEDOR

Nº factura

Importe

Terceiro

Nº RC

MERCARTABRIA

FN0000411

85,49

***3846**

220200000291
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MERCARTABRIA

FN0000412

22,82

***3846**

220200000291

MERCARTABRIA

FN0000399

39,22

***4702**

220200000092

MERCARTABRIA

FN00000397

96,64

***4702**

220200000092

MERCARTABRIA

FN0000413

135,57

***6983**

220200000094

MERCARTABRIA

FN0000414

37,93

***6983**

220200000094

MERCARTABRIA

FN0000365

59,73

***3385**

220200000127

MERCARTABRIA

FN0000366

19,92

***3385**

220200000127

**SUBVENCIÓNS SOLICITADAS:
Data
da
resolución

Nº
resolución

OBXECTO

05/01/2021

4

Solicitar a adhesión do concello de Culleredo ao renovado Programa de
Teleasistencia Domiciliaria da Deputación Provincial da Coruña, comprometéndose a
cumprir coas cláusulas do Regulamento de funcionamento, aprobadas en Pleno
provincial de 20 de decembro de 2019, e publicadas no Boletín Oficial da Provincia,
número 248 de 31 de decembro de 2019.
“

2.2.2.- 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 de data do 27/01/2021,
, pola que se informa favorablemente
a autorización interurbana para exercer o servizo de transporte colectivo urbano co vehículo marca
SKODA SUPERB, matrícula 7333LHG de 5 prazas, número de identificación TMBAH7NP5L7058676, en
substitución do vehículo 1164JXG, ao entender que cumpre todos os requisitos, para a licenza de taxi
número 15.

•

Resolución de data do 27/01/2021,
, pola que se Informa favorablemente a
autorización interurbana para exercer o servizo de transporte colectivo urbano co vehículo marca TOYOTA
COROLLA, matrícula 5484LJJ de 5 prazas, número de identificación SB1Z53BE50E052332, en
substitución do vehículo 1335JCD, ao entender que cumpre todos os requisitos, para a licenza de taxi
número 2.
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•

Resolución de data do 27/01/2021, co
pola que se require á OFFSET
VALLADARES, SL para que no prazo dun mes proceda á retirada do vehículo abandonado en Peiro de
Arriba, marca FORD, modelo TRANSIT, con placas de matrícula 4202BRP.

•

Resolución de data do 27/01/2021, co
pola que se require á L. M. F. B.
para que no prazo dun mes retire o vehículo abandonado na R/. Alexandre Bóveda, núm. 1, marca FORD,
modelo FIESTA 1.8D, matrícula C8899BP.

•

Resolución de data do 27/01/2021, co
, pola que se require á J. R. S. G.
para que no prazo dun mes retire o vehículo abandonado na R/. Alexandre Bóveda, núm. 1, marca
CHEVROLET, modelo LACETTI, con matricula 7476FBM.

•

Resolución de data do 27/01/2021, co
pola que se require á DISFRIOGA,
SL para que no prazo dun mes retire o vehículo abandonado na Avda. de Almeiras, núm. 80, marca
NISSAN, modelo ECO T160, matrícula SE2854CV.

•

Resolución de data do 27/01/2021, co
pola que se require á J. F. C. para
que no prazo dun mes retire o vehículo abandonado na R/. Pablo Iglesias, núm. 8, marca RENAULT e
modelo LAGUNA con placas de matricula 9259CDJ.

•

Resolución de data do 27/01/2021, co
, pola que se require á DISFRIOGA,
SL, para que no prazo dun mes retire o vehículo abandonado na Avda. de Almeiras, núm. 80, marca
CITROEN, modelo C15, matrícula 2792CSS.

•

Resolución de data do 27/01/2021, co
pola que se require á HANGAR
GALICIA, SL, para que no prazo dun mes retire o vehículo abandonado na rotonda que une a R/. Pintor
Tim Behrens coa Avda. de Galicia, marca ROVER, modelo 620, matrícula C1798BN.

•

Resolución de data do 27/01/2021, co
, pola que se require á M. L. D.
para que no prazo dun mes retire o vehículo abandonado na R/. Felipe Mínguez Serrano do Centro
Loxístico de Transportes de Ledoño , marca AUDI e modelo A3 de cor BRANCO con placas de matricula
7039GWH.

•

Resolución de data do 27/01/2021, co
, pola que se require á
DISFRIOGA, S.L. para que no prazo dun mes retire o vehículo abandonado na Avda. de Almeiras, núm.
80, marca MERCEDES BENZ e modelo 409D con placas de matricula C2608AN.”

3.- 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
(Asinado dixitalmente)

(Asinado dixitalmente)
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