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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA TELEMÁTICA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA
10 DE MARZO DE 2021.
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 Vanessa García Barreiro

C.I.F. P-1503100-H

SECRETARIA XERAL:
D.ª Pilar María Pastor Novo

O día dez de marzo de dous mil vinte e un, a través da plataforma
COUNCILBOX, ás trece horas e corenta e sete minutos comeza a
sesión extraordinaria telemática, en primeira convocatoria, da Xunta de
Goberno Local, convocada a través da sede electrónica do Concello.
Preside a sesión o Sr. alcalde, D. José Ramón Rioboo Castro, e asisten
os/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 Vanessa 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 TELEMÁTICA REALIZADA EN DATA 2 DE MARZO
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 2 de marzo 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 2 de marzo 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 26 de febreiro de 2021, do Instituto Galego da Vivenda e Solo, de concesión directa da
axuda complementaria á do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas
para as vítimas de violencia de xénero. DOG núm. 42 do 03-03-2021.

•

Anuncio do 10 de febreiro de 2021, do Concello de Culleredo, de requirimento de xestión de biomasa
(expediente UME/2019/685). DOG núm. 42 do 03-03-2021.
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•

Resolución do 24 de febreiro de 2021, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade -Dirección Xeral de
Mobilidade-, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de
2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de
vehículos taxi ECO, e se convocan para o exercicio 2020, mediante tramitación anticipada (código de
procedemento IF303A). DOG núm. 44 do 05-03-2021.

•

Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que
se amplía o prazo de presentación de solicitudes para as subvencións para a extensión de redes de
telefonía móbil en núcleos rurais e illados, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, convocadas mediante a Resolución do 21 de
xaneiro de 2021 (procedemento administrativo PR608A). DOG núm. 45 do 08-03-2021.

•

Anuncio de exposición do 26 de febreiro de 2021, da Deputación Provincial da Coruña, relativo á
aprobación do Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para contratar
mediante procedemento aberto (con único criterio de adxudicación, factor prezo) das obras comprendidas
nos Plans Provinciais e outras obras provinciais. BOP núm. 42 do 04-03-2021.

•

Anuncio de exposición do 26 de febreiro de 2021, da Deputación Provincial da Coruña, relativo á
aprobación do Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a
contratación mediante procedemento aberto (con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación
de xuízos de valor e criterios de apreciación automática) das obras comprendidas nos Plans Provinciais e
outras obras provinciais. BOP núm. 42 do 04-03-2021.

•

Anuncio de exposición do 26 de febreiro de 2021, da Deputación Provincial da Coruña, relativo á
aprobación do Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a
contratación mediante procedemento aberto simplificado (mediante a aplicación de fórmulas) das obras
comprendidas nos Plans Provinciais e outras obras provinciais. BOP núm. 42 do 04-03-2021.

•

Anuncio de exposición do 26 de febreiro de 2021, da Deputación Provincial da Coruña, relativo á
aprobación do Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para contratar
mediante procedemento aberto simplificadísimo (ou simplificado abreviado) das obras comprendidas nos
Plans Provinciais e outras obras provinciais. BOP núm. 42 do 04-03-2021.

•

Anuncio do 4 de marzo de 2021, do Concello de Culleredo, relativo ao nomeamento do xefe de servizo de
Medio Ambiente, Servizos e Obras, mediante libre designación. BOP núm. 45 do 09-03-2021.

•

Anuncio do 4 de marzo de 2021, do Concello de Culleredo, de exposición pública do expediente relativo á
corrección de erros no anuncio de aprobación da incorporación ao inventario da AC 211 publicado no BOP
núm. 183, do 26 de setembro de 2016. BOP núm. 45 do 09-03-2021.

•

Extracto da Resolución núm. 2021/7080 do 1 de marzo de 2021, da Presidencia da Deputación da
Coruña, pola que se aproba a convocatoria do programa de subvencións dirixido a agrupacións,
asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da Coruña de
concellos de menos de 50.000 habitantes para actividades durante o ano 2021. BOP núm. 45 do 09-032021.

•

Extracto da Resolución núm. 2021/7341 do 2 de marzo de 2021, da Presidencia da Deputación da
Coruña, pola que se aproba a convocatoria das liñas de axudas do Plan de Emprego Local (PEL2021).
BOP núm. 46 do 10-03-2021.

•

Anuncio do 8 de marzo de 2021, da Deputación Provincial da Coruña, de rectificación do prego tipo de
cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento
aberto simplificadísimo (ou simplificado abreviado). BOP núm. 46 do 10-03-2021.
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Anuncio do 8 de marzo de 2021, da Deputación Provincial da Coruña, de rectificación do prego tipo de
cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento
aberto simplificado (mediante a aplicación de fórmulas). BOP núm. 46 do 10-03-2021.

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 de data do 04/03/2021 (código documento UME15I00UH) pola que se autoriza o uso especial
por UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. dos terreos de dominio público municipal afectados para
a canalización da liña eléctrica de baixa tensión soterrada, situada na Rúa dos Pereiros, da parroquia de
Almeiras.

•

Resolución de data do 04/03/2021 (código documento UME15I00UQ) pola que se inicia o expediente para
proceder á execución forzosa mediante a imposición dunha multa coercitiva sen prexuízo de poder acudir,
se é o caso, á execución subsidiaria ou a reiteración das multas coercitivas ata acadar a execución do
ordenado, e da posibilidade de incoarlle un expediente sancionador por incumprimento das obrigas
sinaladas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia,
por incumprimento da orde de execución de data 29/06/2020 correspondente á limpeza e roza nos terreos
situados na parcela 1265701NH5916S, á GARCÍA BUJIA, S.L.

•

Resolución de data do 04/03/2021 (código documento UME15I00US) pola que se inicia o expediente para
proceder á execución forzosa mediante a imposición dunha multa coercitiva sen prexuízo de poder acudir,
se é o caso, á execución subsidiaria ou a reiteración das multas coercitivas ata acadar a execución do
ordenado, e da posibilidade de incoarlle un expediente sancionador por incumprimento das obrigas
sinaladas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia,
por incumprimento da orde de execución de data 29/06/2020 correspondente á limpeza e roza nos terreos
situados na parcela 1265701NH5916S, á GARCIA BUJÍA, S.L.

•

Resolución de data do 04/03/2021 (código documento UME15I00UT) pola que se inicia o expediente para
proceder á execución forzosa mediante a imposición dunha multa coercitiva sen prexuízo de poder acudir,
se é o caso, á execución subsidiaria ou a reiteración das multas coercitivas ata acadar a execución do
ordenado, e da posibilidade de incoarlle un expediente sancionador por incumprimento das obrigas
sinaladas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia,
por incumprimento da orde de execución de data 29/06/2020 correspondente á limpeza e roza nos terreos
situados na parcela 1265701NH5916S, á EMPRESA NOVOXEITO, S.L.”

2.2.2.- O Sr. Iglesias Lovelle dá conta á Xunta de Goberno Local da realización das seguintes actividades da
concellería delegada da Área de Desenvolvemento Local, Cultura, Festas e Turismo:
“ACTIVIDADES CULTURAIS
LUNS 8 DE MARZO
Contacontos con Charo Pita: Velliñas.
Desenvolverase a través das redes sociais do Concello de Culleredo.
VENRES 12 DE MARZO
Obradoiro Crea o teu portafotos con Tótem.
Desenvolverase a través das redes sociais do Concello de Culleredo.
VENRES 12 DE MARZO
3 de 9
Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 http://www.culleredo.es

Código do documento

Código do expediente

USG15I017E

USG/2021/43

Código de Verificación Electrónica (COVE)

²1O2I5V0L55214X4C0V6Wƒ»
²1O2I5V0L55214X4C0V6Wƒ»
1O2I 5V0L 5521 4X4C 0V6W

(R.E.L. 01150315)

Edificio de Servizos Múltiples do Burgo. 19.30 h:
Tarabela Creativa: Tabú.
Público adulto. Entrada gratuíta. Aforo limitado polo COVID. Uso obrigatorio de mascariña. Reserva de asentos na
mesma semana no teléfono 981665597.“
2.2.3.- 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:
“
*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

C.I.F. P-1503100-H

98

Nº
resolución
27/01/2021

TEMA

Persoa
beneficiaria

Intensidade

Dar de baixa o servizo ***1100**
municipal de Axuda no fogar
e declarar terminado o
procedemento.

**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

TEMA

Persoa
beneficiaria

Obxecto da axuda

Importe

228

19/02/2021

Autorización,
disposición, ***2324**
ordenación, recoñecemento
e pago.

Recibo de electricidade 257,07€
correspondente
ao
periodo do 12 de outubro
ao 31 de decembro de
2020.

240

23/02/2021

Conceder
unha
económica.

axuda ***9595**

Pago
de
aluguer, 1129€
correspondente
aos
meses de xaneiro (9€) e
de febreiro a maio de
2021 (280€/mes).

241

23/02

Conceder
unha
económica.

axuda ****2278*

Pago
de
aluguer, 1129€
correspondente
aos
meses de xaneiro de 2021
(329€) e febreiro e marzo
de 2021 (400€/mes).

242

23/02/2021

Conceder
unha
económica.

axuda ***7463**

Pago
de 1129€
hipotecacorrespondente
aos meses de xaneiro de
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2021 (205€) e de febreiro
a
maio
de
2021
(231€/mes)
244

23/02/2021

Conceder
unha
económica.

axuda ***7611**

Pago
de
aluguer,
correspondente
aos
meses de novembro de
2020 a xaneiro de 2021
(350€/mes)
Pago de recibos de auga
correspondentes ao recibo
do 4º trimestre de 2020
(79€)

*GASTOS ALIMENTACIÓN das 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

C.I.F. P-1503100-H

Data
da
resolución
28/12/2020

Nº
resolución

TEMA

1948/20

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

PROVEEDOR

****355**

Nº
factura

Importe

Terceiro

Nº RC

FN1786

67,39

****229**

220200015422

FN1783

54,93

****111**

220200015430

FN1784

16,34

****111**

220200015430

FN1782

72,38

****205**

220200010238

FN1780

55,92

****936**

220200008454
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FN1781

16,99

****936**

220200008454

*GASTOS ALIMENTACIÓN das 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

C.I.F. P-1503100-H

28/12/2020

Nº
resolución

TEMA

1947/20

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

PROVEEDOR

****355**

Nº
factura

Importe

Terceiro

Nº RC

FN1793

57,7

****542**

220200005065

*GASTOS ALIMENTACIÓN das 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
23/02/2021

Nº
resolución

TEMA

256/2021

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

PROVEEDOR

****355**

Nº factura

Importe

Terceiro

Nº RC

FN1834

45,33 €

****936**

220210000127

FN1835

17,37 €

****936**

220210000127

FN1829

131,04 €

****950**

220210000132
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FN1830

56,89 €

****950**

220210000132

FN1831

37,36 €

****950**

220210000132

FN1811

19,43 €

****6560***

220210000133

FN1812

57,26 €

****6560***

220210000133

FN1832

39,82 €

****282**

220210000130

FN1833

131,02 €

****282**

220210000130

C.I.F. P-1503100-H

1.AREA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE:
SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS:
***PROGRAMA VI de fomento da COOPERACION, SOLIDARIEDADE E DINAMIZACION SOCIAL
**Proxecto 3 .Accións comunitarias abertas de prevención e sensibilización social
*Intervención comunitaria: Liña 3.B. de Igualdade de xénero , empoderamento e inserción laboral da muller
Celebración do DIA OITO DE MARZO
O vindeiro 8 de marzo conmemorase, como cada ano, o Día Internacional da Muller.
De novo ,dar visibilidade ante a poboación cullerdense á problemática da desigualdade de xénero, poñendo en
valor á muller aínda discriminada en tantos eidos volve a seren o obxectivo clave deste día.
O Concello de Culleredo desenvolverá con tal motivo unha serie de accións impulsadas pola Área de igualdade da
Deputación da Coruña dentro da Campaña “8M: Moito por cambiar” no marco da estratexia “Compartimos Plan”
do ente provincial.Culleredo, que participou activamente co seu persoal técnico nesta estratexia desde o seu inicio
, se suma as accións que agora se van desenvolvendo co fin de rendabilizar recursos e potenciar os
resultados.Deste xeito trátase de crear unha soa voz máis forte na nosa contorna en prol da igualdade dos homes e
das mulleres.
A Campaña realizarase en formato dixital, mediante catro actuacións que xerarán espazos de calidade para o
diálogo no que compartir as vivencias de mulleres e homes e profesionais da igualdade, nun período tan
complexo como o que está a ser o que vai ,xusto desde a semana do 8 de marzo de 2020 ata hoxe;
Fomentarase asi a aprendizaxe colaborativa e o traballo en rede.
Tamén se traballará coa poboación xeral a través de produtos derivados da participación do colectivo
adolescente, empregando as redes sociais como vehículo comunitario de divulgación e espallamento da
filosofía feminista e de igualdade de xénero.
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A actuación de fondo durante todo o mes de marzo , de elaboración exclusivamente municipal será “Moito por
lembrar” pola que todos os dias unha cita dunha muller referente dos dous últimos séculos publicarase nas redes
sociais e na radio municipal alternando cos datos da desigualdade en distintos eidos a día de hoxe .
As mensaxes a prol da igualdade se manterán ao longo do ano ainda que con menos intensidade , volvendo a
intensificarse no mes de novembro para reforzar a loita contra a violencia de xénero.
Hoxe dia 8 e mañan 9 , a concelleira de Politica social ,coas compentencias delegadas en materia de igualdade, e
a directora técnica do Cim de Culleredo participarán en sendos programas da radio municipal.
Respecto da Campaña da Deputación provincial á que o concello se suma estas son as actuacións :
Primeira actuación: “8M, Moito por reflexionar”
Ten como obxectivo fomentar a participación e a reflexión das persoas implicadas no traballo en prol da
igualdade a fin de compartir a experiencia e o impacto concreto que a COVID está a ter nas nosas vidas, tanto
persoais como a nivel profesional, en torno ao eido da feminización da pobreza, do emprego, dos coidados e da
saúde.
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Para isto, promoverase a participación de 3 diálogos abertos propostos desde a Deputación ao público, en liña, a
través de Zoom e da canle de Youtube da Deputación.
Segunda actuación: “8M, Moito por compartir”.
Quere animar aos profesionais do eido social e da igualdade a participar nun foro mais estable posterior ao
marco establecido polo diálogo da anterior actuacion . Un foro que sexa un espazo de traballo no que se van
detectando necesidades, identificando prioridades e establecendo obxectivos e liñas comúns de acción.
Terceira actuación: “8M, moito por espallar”.
Ten previsto publicar as principais conclusións e liñas de traballo xeradas desde as accións anteriores nos
disitintos medios dixitais.
Cuarta actuación: “8M, moito por facer” .
Pretende é facer partícipe á xente adolescente como colectivo activista, axente de cambio no camiño da
igualdade. Deste xeito, convida á poboación adolescente a participar a través de formatos dixitais compartindo en
redes sociais pílulas de video dende as que achegar ferramentas tanto técnicas como conceptuais a poboacion
xeral.
A través do persoal técnico da Área de Benestar social , mediarase cos centros de ensino, cos tecidos asociativos e
outros colectivos para motivalos á participación de maneira que se retome e manteña viva a conciencia feminista,
quizais nestes intres algo opacada pola actual preocupación sanitaria.
Todas as actividades vinculadas a esta campaña desenvolveranse ao longo do mes de marzo, e non terán mais
custo económico para esta administración que a adicación do persoal tecnico da Area .”
3.- ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan.
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E non existindo máis asuntos dos que tratar, a Presidencia levanta a sesión, sendo as dez horas e corenta e nove
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)

PASTOR NOVO, PILAR MARIA
Secretaria xeral
12/03/2021 09:55
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RIOBOO CASTRO,
JOSE RAMON
Alcalde-Presidente
12/03/2021 11:59

(Asinado dixitalmente)
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