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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 20 DE SETEMBRO 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.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 minutos do día vinte de setembro do ano dous mil
vinte e un, 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 ORDINARIA REALIZADA EN DATA 13 DE SETEMBRO 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 ordinaria celebrada o día trece de setembro
de dous mil vinte e un, 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 Sres./as concelleiros/as asistentes á sesión.
Á vista do resultado da votación, declárase aprobada a acta da sesión ordinaria realizada en data 13 de setembro 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 7 de setembro de 2021, da Escola Galega de Administración Pública, pola que se convocan
cursos para o persoal da Administración local de Galicia. DOG núm. 177 do 14-09-2021.

•

Resolución do 7 de setembro de 2021, da Escola Galega de Administración Pública, pola que se convoca
un curso de cuestións de actualidade e relacións de colaboración con axentes implicados na disciplina
urbanística. DOG núm. 177 do 14-09-2021.
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•

Corrección de erros. Resolución do 3 de setembro de 2021, do Instituto de Estudos do Territorio, pola que
se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de
impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia, xestionadas por este instituto, e se establece a
súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento
MT402B). DOG núm. 177 do 14-09-2021.

•

Resolución do 10 de setembro de 2021, da Academia Galega de Seguridade Pública, pola que se convoca
un curso sobre intervención en emerxencias para os concellos con grupos de emerxencia supramunicipais
(GES). DOG núm. 179 do 16-09-2021.

•

Orde do 6 de setembro de 2021, da Consellería de Política Social, pola que se establecen as bases que
rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e a
inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, susceptible de ser
financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede
á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS623C). DOG núm. 180 do 17-09-2021.

•

Anuncio do 20 de agosto de 2021, do Concello de Culleredo, relativo á aprobación definitiva da
modificación da relación de postos de traballo. BOP núm. 175 do 14-09-2021.

2.2.- RESOLUCIÓNS E ACTIVIDADES DAS DISTINTAS CONCELLERÍAS DELEGADAS.

C.I.F. P-1503100-H

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:
“
*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.
Nº
resolución
1325

1326

1337

Data
da
resolución

TEMA

Persoa
beneficiaria

Intensidade

14/07/2021 Conceder o servizo municipal ***8224**
de axuda a domicilio cunha
intensidade de catro horas á
semana (agás festivos).
****2317*
14/07/2021

Conceder o servizo municipal ***2338**
de axuda a domicilio cunha
intensidade de tres horas á
semana (agás festivos).
***2338**

16/07/2021 Conceder o servizo municipal ***0392**
de axuda a domicilio cunha
intensidade de cinco horas á
semana (agás festivos).
***7294**
Conceder o Servizo de
Teleasistencia domiciliaria e
dar traslado desta resolución
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C.I.F. P-1503100-H

á Deputación da Coruña
1340

16/07/2021 Conceder unha ampliación ***2980**
no Servizo municipal de
Axuda no fogar cunha
intensidade de dez horas á
semana (agás festivos), ata o
30/07/2021, xa que será
atendida a partires do
01/08/2021 a traves do
sistema de Dependencia da
Xunta de Galicia.

1341

19/07/2021 Conceder o servizo municipal ***1020**
de axuda a domicilio cunha
intensidade de tres horas á
semana (agás festivos).

1347

20/07/2021 Aceptar o desestimento
solicitude do Servizo
Teleasistencia domiciliaria
declarar
concluso
procedemento.

1363

23/07/2021 Declarar o desestimento da ***6198**
súa solicitude do servizo
municipal de Axuda no fogar
e procédese ao arquivo do
seu expediente.

da ***6769**
de
e
o

**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
Nº
resolución

Data
da
resolución

1332

16/07/021

1395

28/07/2021 Autorización, disposición,
***6838
recoñecemento, ordenación e
pago.

TEMA
Concesión dunha axuda
económica

Persoa
beneficiaria
***4107**

Obxecto da axuda

Importe

Pago
de
aluguer 1129€,
correspondente
aos
meses agosto, setembro,
outubro e novembro
(240€/mes) e parte de
decembro de 2021 (169€).
Pago do recibo de auga 68,32€
correspondente ao 2º
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trimestre de 2021.

*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

13/09/21

Nº
resolución

TEMA

PROVEEDOR

1450/21

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

****355**

Nº
FACTURA

IMPORTE

TERCEIRO

RC

FN564

68,35 €

****061**

220210000118

FN565

17,12 €

****061**

220210000118

FN595

129,04 €

****597**

220210002217

FN596

34,27 €

****597**

220210002217

FN597

85,13 €

****474**

220210001379

FN598

16,41 €

****474**

220210001379

FN643

57,92 €

****111**

220210000111

FN644

19,04 €

****111**

220210000111

FN645

58,80 €

****523**

220210000112

FN646

85,01 €

****846**

220210002000

FN647

22,49 €

****846**

220210002000

FN650

19,52 €

****65605**

220210000133

FN651

60,14 €

****65605**

220210000133

FN652

55,75 €

****310**

220210000116
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FN653

19,57 €

****310**

220210000116

**SUBVENCIÓNS SOLICITADAS:
Nº
resolución
1334

Data
da
resolución

OBXECTO
INTERESADO

16/07/2021 Estimar o recurso de reposición interposto ante o concello G70222856
de Culleredo e consecuentemente deixar sin efecto o
apartado Segundo da Resolución ditada pola concelleira
delegada de política social e promoción do deporte, de data
01/12/2020 (Decreto núm. 2020/1740), no que atinxe a
devandita asociación.

C.I.F. P-1503100-H

Conceder, con cargo a aplicación orzamentaria 231548900, a seguinte obriga a favor que está incluida na Liña
de actuación número 3: Promoción de servizos, programas,
proxectos e actividades de ámbito sociosanitarios, que
xustificou a aplicación dos fondos:

Orzamento total
a xustificar

Subvención concedida

1.350,00 €

1.687,50 €

Importe
xustificado
(gasto elixible)

1.912,79 €

Pago anticipado
realizado

Importe a liquidar

1.080,00 €

270,00 €

”
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 cinco
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)

PASTOR NOVO, PILAR MARIA
Secretaria xeral
21/09/2021 14:09

RIOBOO
CASTRO, JOSE
RAMON
Alcalde-Presidente
22/09/2021 08:56
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