
CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA) 

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 814 612 – Telefax 981 503 331 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.gal 

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA  
CATORCE DE  FEBREIRO DE  2023  CON CARÁCTER ORDINARIO 

 
 SRES. ASISTENTES: 
 
 
 Alcalde-Presidente:   D.  CARLOS MARTÍNEZ CARRILLO 
 Tenentes de Alcalde:  D.  MANUEL COSTA CARNEIRO 
    D.  ENRIQUE VÁZQUEZ MARTÍNEZ 
 Vogais:                            D.  JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ COUTO 
    D.  JUAN MANUEL CERNADAS MÉNDEZ 
 SECRETARIO:              D.  CARLOS J.  MÉNDEZ-LOSADA ABALO 
 
Na casa do concello de Vedra,  sendo as vinte horas e trinta e cinco minutos do día catorce de 
febreiro de dous mil vinte e tres, baixo a  Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente don Carlos 
Martínez Carrillo, reúnese en sesión ORDINARIA a XUNTA DE GOBERNO LOCAL, 
figurando os membros da mesma ao inicio desta acta. 
 
Declarado aberto o acto pola Presidencia seguidamente pasan a tratar os asuntos incluídos na 
seguinte 

ORDE DO DÍA 
  
1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (26/01/2023). 
 
Dáse conta da acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e seis de xaneiro do ano que 
andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes. 
 
2º.-  Instancias de obras de particulares e comunicacións previas. 
 
2.1.- Instancia núm. 201800000000830 de don Manuel Granja Raviña. (Expediente núm. 
2018/U022/000015) 
 
Dáse conta da citada instancia na que o interesado solicita licenza para obras de “demolición e 
adecuación a corte de cabalos de edificación sen rematar” en Gándara – Sales (San Fins) 
(expediente núm.: 2018/U022/000015), en solo cualificado como “Solo rústico de especial 
protección agropecuaria. R-2”, segundo o vixente PXOM, nos termos da documentación técnica  
achegada asinada por don Miguel Serrano Gómez, en calidade de arquitecto, e de data 
01/05/2020 coas seguintes características: ocupación máxima inferior ao 20% da parcela neta. 
Núm. plantas: baixa; altura máxima de cornixa menor a 7,00 m. e que cumpre o vixente Plan 
Xeral de Ordenación Municipal deste concello. 
 
As actuacións solicitadas executaranse sobre da parcela con referencia catastral: 
15090C50202026. 
 
Dáse conta do informe emitido con data do 27/05/2021 pola Axencia de Protección da 
Legalidade, ao ter as actuacións pretendidas relación co expediente da mencionada axencia 
número COR/258/2014-RP1, en relación coa proposta técnica achegada polo interesado que 
conclúe, entre outras consideracións, “a edificación grafada no “Proxecto de demolición e 
adecuación a corte de cabalos de edificación sen rematar”, asinado en maio de 2020,  cumpre co 
uso permitido no artigo 35.1.h da LSG e conta coas características tipolóxicas, construtivas e 
instalacións que lle son propias.” 
 
Dáse conta da inscrición no Rexistro da Propiedade da agrupación de parcelas levada a cabo 
para a xustificación do cumprimento da parcela mínima. 
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Dáse conta do informe emitido pola Consellería do Medio  Rural (artigo 36.2 da Lei 2/2016, do 
10 de febreiro, do solo de Galicia), expediente Ref. : 2022/11164488, de data 25/05/2022, en 
sentido favorable. Dáse conta da inscrición no Rexistro de Explotacións Equinas da explotación 
número 150890112901. 
 
Dáse conta da resolución da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de data 29/11/2022, 
expediente: 2242/22, en sentido favorable ás actuacións previstas na documentación técnica 
asinada con data do 01/05/2020 por Miguel Serrano Gómez. 
 
A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do expediente e do informe emitido polos 
Servizos Técnicos Municipais, a salvo do dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, 
acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: 
 
Primeiro.- O prazo para o inicio das obras será de seis meses e de tres anos para a  finalización, 
a contar dende a data de concesión da licenza. 
Segundo.- Executaranse conforme á documentación técnica achegada asinada por Miguel 
Serrano Gómez, de data 01/05/2022, e tendo en conta as consideracións dos informes sectoriais 
emitidos. 
En cumprimento do artigo 91 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro,  do solo de Galicia a cor a 
utilizar na fachada harmonizará coa contorna de maneira que favoreza a integración na redonda 
inmediata e na paisaxe. 
Darase traslado do presente acordo á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o 
seu coñecemento e efectos oportunos. 
Terceiro.- Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do 
imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade 
de  catrocentos catorce euros con setenta e cinco céntimos (#414,75#) 
 
2.2.- Comunicación de  obra de dona Josefa Cebeiro Campos. (Expediente número 
2022/U026/000071) 
 

Dáse conta do citado expediente de comunicación de obra promovido por dona Josefa Cebeiro 
Campos para construción de peche de parcela, zoa frontal, parte con muro de peche en bloque 
de formigón de cor branco ata 80 cm. de alto e postes e malla de arame de 1.00 m. de alto, resto 
da fronte e lateral dereito con bloque de formigón de cor gris ata 80 cm. de alto, e postes e malla 
de arame de 1.00 m de alto.  O peche recuarase 6 metros do eixo da vía e a base maciza irá 
revestida e pintada de branco. 

Dáse conta do informe emitido pola Consellería do Medio Rural, expediente  2023/23531.  

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre a parcela con referencia catastral 
001202700NH43F0001TI, emprazada en Socastro, 27 - Ribadulla (San Mamede), en solo 
cualificado polo vixente PXOM deste concello como Solo rústico de especial protección 
agropecuaria. R-2, e cun prazo de execución de 12 meses.  

A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do expediente e a salvo do dereito de propiedade 
e sen prexuízo de terceiros, acorda: 
 
Primeiro.- Tomar coñecemento da mencionada comunicación previa e do seu contido,  debendo 
axustarse aos termos da documentación técnica achegada e aos datos comunicados. 
 
Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á 
cantidade de  douscentos trinta e oito euros con trinta e oito céntimos (#238,38#). 
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2.3.- Comunicación de  obra de dona Rosa María Vilasante Fuentes. (Expediente número 
2022/U026/000083) 
 
Dáse conta do citado expediente de comunicación de obra promovido por dona Rosa María 
Vilasante Fuentes  para rehabilitación de edificación auxiliar consistente en renovación da tella. 

Dáse conta da autorización outorgada pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de data 
23/01/2023, Expdte.: 3071/22. 

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre a parcela con referencia catastral 
002100700NH43F, emprazada en San Gregorio, 3 - Ribadulla (San Mamede), en solo 
cualificado polo vixente PXOM deste concello como  Dos núcleos rurais.N-1, e cun prazo de 
execución de 12 meses.  

A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do expediente, a salvo do dereito de propiedade e 
sen prexuízo de terceiros, acorda: 
 
Primeiro.- Tomar coñecemento da mencionada comunicación previa e do seu contido, debendo 
axustarse aos termos da documentación  achegada e aos datos comunicados. 
Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á 
cantidade de noventa euros  (#90,00#). 
 
 2.4.- Comunicación de  obra de dona Celsa Suárez López. (Expediente número 
2022/U026/000094) 
 

Dáse conta do citado expediente de comunicación de obra promovido por dona Celsa Suárez 
López  para instalación de placas solares fotovoltaicas sobre cuberta de edificación auxiliar para 
autoconsumo da vivenda nos termos da documentación técnica achegada. 

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre da parcela con referencia catastral 
000205300NH43D, emprazada en Argunte, 2 – Ribadulla (San Mamede), en solo cualificado 
polo vixente PXOM deste concello como Dos núcleos rurais. N-1, e cun prazo de execución de 
12 meses.  

A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do expediente, a salvo do dereito de propiedade e 
sen prexuízo de terceiros, acorda: 
 
Primeiro.- Tomar coñecemento da mencionada comunicación previa e do seu contido, debendo 
axustarse aos termos da documentación técnica achegada e aos datos comunicados. 
 
Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á 
cantidade de  cento vinte e dous euros con oitenta e cinco céntimos (#122,85#). 
 
2.5.- Comunicación de  obra de don José Tallón Freire. (Expediente número 
2022/U026/000095) 
 
Dáse conta do citado expediente de comunicación de obra promovido por don José Tallón Freire  
de corte de vía municipal para reparación de tubaxe de auga enterrada, repoñendo o asfalto nos 
puntos de corte e sinalizando as actuacións. 
 
As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre da parcela con referencia catastral 
001200600NH43F, emprazada en Socastro, 7- Ribadulla (San Mamede), cun prazo de 
execución de 6 meses.  
 
A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do expediente, a salvo do dereito de propiedade e 
sen prexuízo de terceiros, acorda: 
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Primeiro.- Tomar coñecemento da mencionada comunicación previa e do seu contido, debendo 
axustarse aos termos da documentación achegada e aos datos comunicados. 
 
Por tratarse dun uso común especial  do dominio público, deberá terse en conta o disposto nos 
artigos 3, 74 e seguintes do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, de bens das entidades 
locais. A licenza entenderase axustada á natureza do dominio, ás  actas da súa afectación e 
apertura ao uso público e aos preceptos de carácter xeral; adecuándose á información gráfica 
que foi presentada.  
Así mesmo teranse en conta as seguintes condicións: a autorización non é transmisible; poderá 
ser revocada unilateralmente en calquera momento por razóns de interese público sen xerar 
indemnización cando resulten incompatibles coas condicións xerais aprobadas con 
posterioridade, produzan danos no dominio público, impidan a súa utilización para actividades 
de maior interese público ou menoscaben o uso xeral. O interesado asume a responsabilidade 
derivada da ocupación, acepta a revogación unilateral, sen dereito a indemnizacións, por razóns 
de interese público nos supostos previstos no apartado 4 do artigo 92 da LPAP. 
Deberá constituírse  garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles danos que a 
execución das obras poidan ocasionar na vía pública. Estando condicionado o inicio das 
actuacións ao cumprimento da mesma.  
Así mesmo deberase garantir a circulación do tráfico de vehículos e persoas sinalizando 
correctamente a obras. As actuacións solicitadas executaranse  en condicións de seguridade e no 
menor tempo posible, de cara a minimizar as molestias aos usuarios da vía, sen que poida 
interromperse o tráfico rodado. 
Deberá comunicar a finalización das actuacións. 
 
Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á 
cantidade de cincuenta euros  (#50,00#). 
 
 2.6.- Autorización de ocupación do dominio público. (Expediente número  2023/U026/000001) 
 
Dáse conta do expediente municipal tramitado a instancias de María Lourdes Peñalver Martínez 
en representación de  Telefónica de España, S.A. (Barcelona) para instalación de tres postes 
FVA-250 en vía pública, Ref. 8382476 - 3664405 en Gatente - Trobe (San Andrés), nos termos 
da documentación técnica achegada de data 17/01/2023 e número de proxecto 8382476. As 
actuacións  supoñen unha ocupación de terreos de  dominio público. 
 
A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do expediente, acorda: 
 
Primeiro.- Outorgar a licenza de uso común especial para as actuacións descritas na 
documentación técnica achegada asinada por Manuel Rogelio Martínez Rodriguez en calidade 
de Enxeñeiro de Telecomunicacións. 
 
Por tratarse dun uso común especial  do dominio público, deberá terse en conta o disposto nos 
artigos 3, 74 e seguintes do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, de bens das entidades 
locais. A licenza entenderase axustada á natureza do dominio, ás  actas da súa afectación e 
apertura ao uso público e aos preceptos de carácter xeral; adecuándose á información gráfica 
que foi presentada.  
Así mesmo teranse en conta as seguintes condicións: a autorización non é transmisible; poderá 
ser revocada unilateralmente en calquera momento por razóns de interese público sen xerar 
indemnización cando resulten incompatibles coas condicións xerais aprobadas con 
posterioridade, produzan danos no dominio público, impidan a súa utilización para actividades 
de maior interese público ou menoscaben o uso xeral. O interesado asume a responsabilidade 
derivada da ocupación, acepta a revogación unilateral, sen dereito a indemnizacións, por razóns 
de interese público nos supostos previstos no apartado 4 do artigo 92 da LPAP. 
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Deberá constituírse  garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles danos que a 
execución das obras poidan ocasionar na vía pública. Estando condicionado o inicio das 
actuacións ao cumprimento da mesma.  
Así mesmo deberase garantir a circulación do tráfico de vehículos e persoas sinalizando 
correctamente a obras. As actuacións solicitadas executaranse  en condicións de seguridade e no 
menor tempo posible, de cara a minimizar as molestias aos usuarios da vía, sen que poida 
interromperse o tráfico rodado. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados no expediente. 
 
2.7.- Autorización de ocupación do dominio público. (Expediente número  2023/U026/000002) 
 
Dáse conta do expediente municipal número  2023/U026/000002 tramitado a instancias de 
María Lourdes Peñalver Martínez en representación de  Telefónica de España, S.A. (Barcelona)   
para instalación de un poste FVA-250 en vía publica, Ref. 8418300 - 3704863 en Pousada de 
Arriba - Vedra, nos termos da documentación técnica achegada de data 12/12/2022 e número de 
proxecto 8418300. As actuacións  supoñen unha ocupación de terreos de dominio público. 
 
A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do expediente, acorda: 
 
Primeiro.- Outorgar a licenza de uso común especial para as actuacións descritas na 
documentación técnica achegada sinalada e asinada por Manuel Rogelio Martínez Rodríguez  en 
calidade de   Enxeñeiro de Telecomunicacións. 
  
Por tratarse dun uso común especial  do dominio público, deberá terse en conta o disposto nos 
artigos 3, 74 e seguintes do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, de bens das entidades 
locais. A licenza entenderase axustada á natureza do dominio, ás  actas da súa afectación e 
apertura ao uso público e aos preceptos de carácter xeral; adecuándose á información gráfica 
que foi presentada.  
Así mesmo teranse en conta as seguintes condicións: a autorización non é transmisible; poderá 
ser revocada unilateralmente en calquera momento por razóns de interese público sen xerar 
indemnización cando resulten incompatibles coas condicións xerais aprobadas con 
posterioridade, produzan danos no dominio público, impidan a súa utilización para actividades 
de maior interese público ou menoscaben o uso xeral. O interesado asume a responsabilidade 
derivada da ocupación, acepta a revogación unilateral, sen dereito a indemnizacións, por razóns 
de interese público nos supostos previstos no apartado 4 do artigo 92 da LPAP. 
Deberá constituírse  garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles danos que a 
execución das obras poidan ocasionar na vía pública. Estando condicionado o inicio das 
actuacións ao cumprimento da mesma.  
Así mesmo deberase garantir a circulación do tráfico de vehículos e persoas sinalizando 
correctamente a obras. As actuacións solicitadas executaranse  en condicións de seguridade e no 
menor tempo posible, de cara a minimizar as molestias aos usuarios da vía, sen que poida 
interromperse o tráfico rodado. 
 
Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados no expediente. 
 
3º.- Acordo, se procede, de concesión de axudas para a estudo do Concello de Vedra. 
Curso Escolar 2022/2023 
 
Visto que a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o día vinte e cinco de 
outubro de 2022, aprobou a convocatoria de axudas para o estudo do Concello de Vedra, curso 
escolar 2022/2023. 
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Visto que de acordo co establecido nos artigos 17.3 e 20.8  da Lei 38/2003,  de 17 de novembro, 
Xeral de Subvencións, remitiuse extracto da convocatoria á BDNS, publicándose a mesma con 
data 04 de novembro no BOP núm. 209/22, na páxina web municipal 
(www.concellodevedra.es)  e no taboleiro de anuncios da sede electrónica (https://sede.vedra.es) 
 
Vista a  proposta emitida pola comisión avaliadora das citadas axudas designada ao efecto por 
Resolución da Alcaldía 933/22, de data 21 de decembro, con data 04 de xaneiro de 2023. 
 
Visto que de acordo co establecido na base oitava das bases reguladoras da convocatoria  das 
axudas,  con data 23 de xaneiro publicouse a listaxe provisional e a apertura dun prazo de 5 días 
para presentar reclamacións ou alegacións á mesma. 
 
Dado que durante o citado prazo non se presentou reclamación ou alegación algunha, a proposta 
da comisión avaliadora considérase definitiva. 
 
De acordo co establecido na base oitava das bases reguladoras destas axudas, a Xunta de 
Goberno Local  acorda: 
 
PRIMEIRO.- Concederlle unha axuda para o ensino aos/ás seguintes beneficiarios/as: 
  

APELIDOS E NOME DO 
SOLICITANTE 

(PROXENITOR) 

DNI 
SOLIC. 

APELIDOS E 
NOME 

MENOR 

EXPDTE. 
TEDeC 

CONTÍA  
AXUDA  

C.F., M. S. 
*****14

9E 
C. F., J. 

2022/A003/0
00021 

200,00 € 

I. V., J. A. 
*****21

8T 
I. O., I. 

2022/A003/0
00081 

250,00 € 

R. A., F. J. 
*****93

2L 
H. R., C. 

2022/A003/0
00080 

300,00 € 

N. F., L. D. 
*****80

7F 
H. N., E. 

2022/A003/0
00087 

200,00 € 

N. F., L. D. 
*****80

7F 
H. N., X. 

2022/A003/0
00088 

200,00 € 

N. F., L. D. 
*****80

7F 
H. N., X. 

2022/A003/0
00089 

300,00 € 

Q. C., V. 
*****46

3V 
V. Q., Y. 

2022/A003/0
00073 

200,00 € 

Q. C., V. 
*****54

63V 
V. Q., Y. 2022/A003/0

00074 
200,00 € 

S. G., I. 
*****25

4Z 
E. S., X. D. 

2022/A003/0
00028 

300,00 € 
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S. G., I. 
*****25

4Z 
E. S., D. 

2022/A003/0
00029 

300,00 € 

R. I., M. T. 
*****73

9N 
B. R., A. 

2022/A003/0
00065 

200,00 € 

R. I., M. T. 
*****73

9N 
B. R., A. 

2022/A003/0
00066 

200,00 € 

R. I., M. T. 
*****73

9N 
B. R., L. 2022/A003/0

00067 
200,00 € 

P. T., L. 
*****96

1Q 
I. P., D. 

2022/A003/0
00025 

250,00 € 

P. T., L. 
*****96

1Q 
I. P., M. 

2022/A003/0
00026 

200,00 € 

P. T., L. 
*****96

1Q 
I. P., D. 

2022/A003/0
00027 

200,00 € 

G. P., R. 
*****69

6G 
C. G., Á. 

2022/A003/0
00068 

300,00 € 

G. I., A. M. 
*****45

1T 
G. I., U. 

2022/A003/0
00072 

200,00 € 

N. O., M. Á. 
*****83

7N 
D. N., M. 

2022/A003/0
00085 

200,00 € 

N. O., M. Á. 
*****83

7N 
D. N., M. 

2022/A003/0
00086 

200,00 € 

M. C., M. J. 
*****81

5C 
P. M., A. 

2022/A003/0
00053 

200,00 € 

V. G., M. J. 
*****09

1G 
Q. V., Y. 

2022/A003/0
000034 

200,00 € 

V. G., M. J. 
*****09

1G 
Q. V., Y. 

2022/A003/0
00035 

250,00 € 

V. G., M. J. 
*****09

1G 
Q. V., Y. 

2022/A003/0
00036 

200,00 € 

K., B. 
*****48

6H 
S. L. 

2022/A003/0
00082 

200,00 € 

V. C., S. 
*****31

1K 
V. C., G. 

2022/A003/0
00041 

200,00 € 

I. V., L. 
*****41

3M 
N. I., Á. 

2022/A003/0
00018 

200,00 € 
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I. V., L. 
*****41

3M 
N. I., H. 

2022/A003/0
00019 

300,00 € 

T. C., M. L. 
*****66

7M 
F. T., M. 

2022/A003/0
00016 

200,00 € 

T. C., M. L. 
*****66

7M 
F. T., F. 

2022/A003/0
00017 

200,00 € 

C. L., E. 
*****11

4F 
S. C., S. 2022/A003/0

00056 
300,00 € 

C. L., E. 
*****11

4F 
S. C., N. 

2022/A003/0
00057 

250,00 € 

I. O., L. 
*****00

6J 
R. I., I. 

2022/A003/0
00051 

200,00 € 

I. O., L. 
*****00

6J 
R. I., N. 

2022/A003/0
00052 

200,00 € 

C. C., P. 
*****58

0S 
I. C., D. 

2022/A003/0
00038 

200,00 € 

C. C., P. 
*****58

0S 
I. C., M. 

2022/A003/0
00039 

200,00 € 

B. E., S. 
*****14

0S 
C. B., T. 

2022/A003/0
00069 

200,00 € 

B. E., S. 
*****14

0S 
C. B., B. 

2022/A003/0
00070 

200,00 € 

B. E., S. 
*****14

0S 
C. B., Ú. 

2022/A003/0
00071 

200,00 € 

F. G., N. A. 
*****50

1G 
F. U., M. E. 

2022/A003/0
00090 

200,00 € 

F. G., N. A. 
*****50

1G 
F. U., P. B. 

2022/A003/0
00091 

200,00 € 

C. B., M. J. 
*****40

4F 
G. C., É. 

2022/A003/0
00022 

200,00 € 

G. C., N. 
*****72

3A 
V. G., I. 

2022/A003/0
00046 

200,00 € 

C. B., M. J. 
*****40

4F 
G. C., G. 

2022/A003/0
00020 

200,00 € 



CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA) 

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 814 612 – Telefax 981 503 331 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.gal 

 
SEGUNDO-. Denegar as seguintes axudas ao ensino por esgotamento de crédito, se ben de 
acordo co disposto na disposición derradeira das bases reguladoras da convocatoria, con estas 
solicitudes establécese unha lista de agarda, por orde de puntuación, de xeito que se despois da 
xustificación das axudas concedidas non se esgotase a totalidade do crédito dispoñible, 
utilizarase esa lista  para aprobar novas axudas: 

APELIDOS E 
NOME DO 

SOLICITANTE 
(PROXENITOR) 

DNI 
SOLICITANTE 

APELIDOS E 
NOME 

MENOR 

EXPEDTE. 
TEDeC 

TOTAL 
PUNT. 

OBSERVACIÓNS 

I. R., B. *****317A I. B., D. 
2022/A003

/000014 
6 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

I. R., B. *****317A I. B., P. 
2022/A003

/000015 
6 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

G. B., S. *****127B B. G., H. 
2022/A003

/000040 
4 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

C. S., M. T. *****506Z C. C., P. 
2022/A003

/000048 
4 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

C. S., M. T. *****506Z C. C., B. 
2022/A003

/000049 
4 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

C. S., M. T. *****506Z C. C., A. 
2022/A003

/000050 
4 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

N. B., S. *****736G C. N., J. 
2022/A003

/000023 
4 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

N. B., S. *****736G C. N., G. 
2022/A003

/000024 
4 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

G. F., D. *****839K G. F., H. 
2022/A003

/000044 
4 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

G. F., D. *****839K G. F., C. 2022/A003
/000041 

4 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

C. N., B. *****119T P. C., L. 
2022/A003

/000054 
3 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 
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C. N., B. *****119T P. C., I. 
2022/A003

/000055 
3 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

M. M., M. *****019W C. M., S. 2022/A003
/000075 

3 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

M. M., M. *****019W C. M., A. 
2022/A003

/000076 
3 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

B. L., M. C. *****004Z F. B., R. 
2022/A003

/000042 
3 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

B. L., M. C. *****004Z F. B., L. 
2022/A003

/000043 
3 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

A. M., M. DEL C. *****299Z O. A., M. 
2022/A003

/000032 
2 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

A. M., M. DEL C. *****299Z O. A., L. 
2022/A003

/000033 
2 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

S. D., R. *****319E B. S., C. 
2022/A003

/000077 
1 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

S. D., R. *****319E B. S., A. 
2022/A003

/000078 
1 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

E. B., A. *****568L G. E., A. 
2022/A003

/000030 
1 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

E. B., A. *****568L G. E., N. 
2022/A003

/000031 
1 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

C. L., A. *****205D C. C., A. 
2022/A003

/000058 
1 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

C. L., A. *****205D C. C., C. 
2022/A003

/000059 
1 

AXUDA ENSINO 
DENEGADA POR 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 
 

 
TERCEIRO-. Denegar as seguintes axudas ao ensino e transporte por non reunir os requisitos 
establecidos na base segunda das bases reguladoras da convocatoria: 
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APELIDOS E NOME DO 
SOLICITANTE 
(PROXENITOR) 

DNI 
SOLICITANTE 

APELIDOS 
E NOME 
MENOR 

EXPEDIENTE 
TEDeC 

OBSERVACIÓNS 

T. A., M. M. *****333Q R. T., S. 2022/A003/000037 

AXUDA AO 
ESTUDO E AO 
TRANSPORTE 
DENEGADAS 

POR SUPERAR 
10.000€ DE 

RRENDA PER 
CÁPITA (BASE 
REGULADORA 

6.4) 

C. A., M. J. *****694A A. C., M. 2022/A003/000083 

AXUDA AO 
ESTUDO 

DENEGADA POR 
SUPERAR 10.000€ 
DE RENDA PER 
CÁPITA (BASE 
REGULADORA 

6.4) 

C. A. M. J. *****694A A. C., A. 2022/A003/000084 

AXUDA AO 
ESTUDO 

DENEGADA POR 
SUPERAR 10.000€ 
DE RENDA PER 
CÁPITA (BASE 
REGULADORA 

6.4) 

S. D., R. *****319E S. D., R. 2022/A003/000079 

AXUDA AO 
ESTUDO E AO 
TRANSPORTE 
DENEGADAS 

POR SUPERAR A 
BENEFIARIA A 

IDADE MÁXIMA 
PREVISTA NAS 
BASES 25 ANOS 

(BASE 
REGULADORA 

2.5) 
 
 
CUARTO.- Que se proceda á publicación da listaxe definitiva na páxina web municipal, na sede 
electrónica  e no taboleiro de anuncios da Casa do Concello. 
QUINTO.- De acordo co establecido na base undécima das reguladoras das citadas subvencións, 
os/as beneficiarios/as das axudas deberán presentar a documentación xustificativa establecida na 
base 11.2, no prazo de 10 días hábiles dende o día seguinte á publicación da listaxe definitiva no 
taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na páxina web municipal, por calquera dos medios 
establecidos na base 4ª. 
 
4º.- Acordo, se procede, sobre adhesión ao Programa PEL–Concellos 2023. (Expediente 
2023/A008/000009) 
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Dáse conta das bases reguladoras do Programa de integración laboral mediante a execución das 
obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia PEL–CONCELLOS 2023, 
aprobadas por Resolución da Presidencia da Deputación núm. 2023/39428, do 17 de xaneiro 
(BOP núm. 13/23, do 19 de xaneiro). 
 
Dáse conta así mesmo do extracto da Resolución núm. 2023/2449 da Presidencia da Deputación 
pola que se aproba a convocatoria do programa de axudas para a contratación de persoal para a 
execución das obras e servizos de competencia municipal, incluído na liña 1.1 do Plan de 
Emprego Local. 
 
Ao abeiro da citada convocatoria, a Xunta de Goberno Local acorda: 
 
Primeiro.- Adherirse ao Programa PEL–Concellos 2023 mediante a execución de obras e 
servizos básicos e esenciais da Deputación da Coruña, anualidade 2023, de acordo coas contías, 
obrigas e compromisos nel establecidos. 
 
Segundo.- Solicitar subvención para:  
 
*Contratacións externas: curso de prevención de riscos laborais básico. 
*Contratación do seguinte persoal: 
 *1 axudante de recollida de residuos sólidos urbanos a xornada completa (3 meses) 
 *5 peóns de obras públicas a xornada parcial (5 horas/día) (3,5 meses) 
 
5º.- Aceptación da cesión de balde do ben denominado Edificio de usos múltiples en San 
Mamede de Ribadulla (Expediente 2023/C009/000001) 
 
Dáse conta de que a Asociación de Veciños San Gregorio, con CIF 18418464, ofrece a este 
concello a cesión de balde do ben da súa propiedade denominado  “Edificio de usos múltiples”, 
que inclúe un espazo dedicado a tanatorio, no lugar de San Gregorio,  20 - Ribadulla (San 
Mamede), neste termo municipal, e sobre a parcela 578 do polígono 507 do catastro deste 
concello, cunha superficie construída de 389,80 m². así mesmo cede tamén a xestión do servizo 
do citado tanatorio. 
 
Consta no expediente informe xurídico, certificación do Rexistro da Propiedade, informe 
técnico sobre o estado do ben a ceder e valoración do mesmo. A cesión proposta  non implica 
compensación económica por parte do concello. 
 
Consta tamén información relativa ao financiamento e estado económico da xestión da 
instalación incluíndo o tanatorio. 
 
A aprobación da cesión do citado ben non corresponde ao Pleno da Corporación por canto a 
valoración do mesmo (establecida no informe técnico emitido) e que ascende a 336.327,22 
euros non supera o 10% dos recursos ordinarios do presuposto municipal para 2023. 
 
A vista do disposto na Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 
contratos dos sector público e no artigo 12 do Regulamento de bens da entidades locais 
aprobado polo Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, a Xunta de Goberno Local acorda: 
 
Primeiro.-  Aceptar a cesión de balde do ben denominado “Edificio de usos múltiples”, que 
inclúe un espazo dedicado a tanatorio, no lugar de San Gregorio,  20 - Ribadulla (San Mamede), 
neste termo municipal, e sobre da parcela 578 do polígono 507 do catastro de este concello, con 
unha superficie construída de 389,80 m² e a xestión do servizo do tanatorio. 
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Segundo.- Notificarlle á Asociación de Veciños San Gregorio a aceptación da mencionada 
cesión de balde e citalo para que compareza para proceder á sinatura da escritura da adquisición 
do ben inmoble e a xestión da actividade de tanatorio que se leva a cabo no mesmo. 
 
Terceiro.- Inscribir o ben inmoble no libro do Inventario Municipal de Bens do concello de 
Vedra e remitir, de se-lo caso, a documentación necesaria ao Rexistro da Propiedade para a súa 
inscrición a nome do concello de Vedra. 
 
Cuarto.- Realizar os demais trámites administrativos relativos ao inmoble e á actividade de 
tanatorio, para o que se faculta expresamente ao Alcalde-Presidente. 
 
6º.- Solicitude de subvencións varias. 
 
6.1.- Solicitude de subvención á Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. 
(Expediente 2023/A008/000008) 
 
Dáse conta da Orde da Consellería de Emprego e Igualdade, do 9 de xaneiro de 2023, pola que 
se establecen as bases que regulan as  subvencións para o fomento do emprego no medio rural 
(Aprol Rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2023 (DOG núm. 22/23, 
do 1 de febreiro). 
Ao abeiro da mesma, a Xunta de Goberno Local acorda: 
 
Primeiro.-  Aprobar o proxecto de obras ou servizos denominado Aprol Rural Vedra 2023 
(tratamentos silvícolas e forestais). 
 
Segundo.- Solicitarlle á Consellería de  Emprego e Igualdade a subvención para a contratación 
de traballadores desempregados para a realización da mencionada obra ou servizo: 2 oficiais 
forestais, durante 9 meses á xornada completa. 
 
6.2.- Solicitude de subvención á Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza 
e Deportes (Expediente 2023/A008/000007) 
 
Dáse conta da orde de Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e 
Deportes, do 29 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e se 
convocan subvencións para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalación e 
equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinadas a concellos de Galicia 
para o ano 2023, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida (DOG núm. 
13/23, do 19 de xaneiro) 
 
Ao abeiro da mesma, a Xunta de Goberno Local acorda: 
 
Primeiro.- Solicitar una subvención  (80%) para a reforma do patio de educación infantil do CPI 
Plurilingüe de Vedra, de acordo coa memoria redactada polo arquitecto don Fermín González 
Blanco, cuxo orzamento ascende á cantidade de 39.965,35 euros. 
 
Segundo.- Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na citada 
orde. 
 
6.3.- Solicitude de subvención á deputación Provincial para gastos de persoal técnico nos 
servizos municipais de cultura 2023 (Expediente núm. 2023/A008/000010) 
 
Vistas as bases reguladoras en réxime de concorrencia non competitiva do Programa de 
subvencións a concellos e outras entidades locais para financiar gastos de persoal técnico nos 
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servizos municipais de cultura en 2023 (Programa F0206/2023), aprobadas por Resolución da 
Presidencia núm. 2294/23, do 19 de xaneiro (BOP núm. 16/23, do 24 de xaneiro). 
 
A Xunta de Goberno Local acorda solicitar a participación na convocatoria do citado programa. 
 
7º.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía. 
 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía do mes de xaneiro: 
 

DECRETO DATA 
 

ASUNTO 

1 03/01/2022 Altas no padrón municipal de habitantes 
2 03/01/2023 Aprobación certificación núm. 1 da obra de Ampliación da rede 

de abastecemento a Afós –Eiravedra (POS +Adicional 1/2019) 
e factura da empresa adxudicataria Eulogio Viñal, Obras y 
Construcciones, S.A , por importe de 40.195,24 euros 

 3 03/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
4 03/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
5 03/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
6 03/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
7 03/01/2023 Baixa SAF-Libre concorrencia de MBSG 
8 03/01/2023 Arquivo expediente de comunicación de obra a pedimento do 

promotor, Pazo de Vista Alegre, S.L 
9 03/01/2023 Reincorporación na EIM tras suspensión temporal de LGA 
10 09/01/2023 Reincorporación na EIM tras suspensión temporal de LIV 
11 09/01/2023 Aprobación listaxe cobradora mediante domiciliación bancaria 

do Programa Conxuga, modalidade servizo de madrugadores, 
do mes de xaneiro 

12 09/01/2023 Aprobación listaxe cobradora mediante domiciliación bancaria 
do Programa Conxuga, modalidade ludoteca, do mes de 
xaneiro 

13 09/01/2023 Aprobación listaxe cobradora mediante domiciliación bancaria 
do servizo de EIM (comedor)  do mes de decembro 

14 09/01/2023 Aprobación listaxe cobradora mediante domiciliación bancaria 
do servizo de inglés do mes de xaneiro 

15 10/01/2023 Aprobación xustificantes de gastos vinculados a prestacións 
varias incluídos na relación de facturas F.2022.50 por importe 
de 188.809,03 euros 

16 10/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
17 12/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
18  Arquivo expediente de modificación do PXOM (Casa do Sol- 

San Xián de Sales) por estar incluída na modificación dos 
núcleos de Ramil. Laraño e Calzande (en tramitación) 

19 12/01/2023 Recoñecemento trienios persoal municipal 
20 12/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
21 12/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
22 12/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
23 13/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
24 16/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 

25 16/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
26 16/01/2023 Adxudicación contrato privado da actuación da Charanga BB+ 

no Centro A Estación á Asociación Musical BB+  (Programa 
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Cultura na Nave) (Expediente núm. 2022/C002/000043) 
27 16/01/2023 Adxudicación contrato privado da actuación de Pauliña no 

Centro A Estación a Xonix Records, S.L  (Programa Cultura na 
Nave) (Expediente núm. 2022/C002/000045) 

28 16/01/2023 Adxudicación contrato de Obradoiros Creativos no Centro A 
Estación a Rocío Couto Rendo  (Programa Cultura na Nave) 
(Expediente núm. 2022/C002/000046) 

29 16/01/2023 Adxudicación proxeccións curtametraxes no Centro A Estación 
á Asociación Senunpeso (Programa Cultura na Nave) 
8Expediente núm. 2022/C002/000047) 

30 16/01/2023 Adxudicación proxección O Gran Camiño no Centro A 
Estación a Meteórica Cine, S.L (Programa Cultura na Nave) 
(Expediente núm. 2022/C002/000048) 

31 17/01/2022 Alta no padrón municipal de habitantes 
32 17/01/2023 Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes 
33 17/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
34 18/01/2023 Suspensión temporal asistencia á EIM de NVT 

35 18/01/2023 Adxudicación contrato privado da actuación de OKEOH á A.C. 
R.D. As Aghieiras no Centro A Estación  (Programa Cultura na 
Nave) (Expediente núm. 2022/C002/000044) 

36  Liquidación compensación económica da taxa de 
aproveitamento do 1,5 por importe de 565,77 euros á empresa 
Viaqua Gestión Integral de Augas de Galicia, S.A.U 

37 20/01/2023 Suspensión temporal asistencia á EIM de XDV 
38 20/01/2023 Aprobación listaxe provisional da concesión de axudas ao 

estudo do concello de Vedra para o curso 2022/2023 
39 23/01/2023 Cambio titularidade recibo taxa de lixo da vivenda núm. 35 de 

Xián –San Andrés de Trobe 
40 23/01/2023 Suspensión temporal asistencia á EIM de LIV 
41 23/01/2023 Cambio de titularidade recibo taxa de lixo da vivenda núm. 32 

de Galegos –Santa Cruz de Ribadulla 
42 23/01/2023 Cambio titularidade do recibo da taxa de sumidoiros da 

vivenda núm. 32 de Santa Cruz de Ribadulla 
43 23/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
44 23/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
45 23/01/2023 Reincorporación na EIM de NVT 
46 23/01/2023 Suspensión temporal asistencia á EIM de TLP 
47 24/01/2023 Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal 

núm. 1 reguladora do IBI, aprobada polo Pleno en sesión 
celebrada o 30/11/2023 

48 24/01/2023 Concesión praza na EIM do DLM 
49 24/01/2023 Pago bonos alimentos supermercados 
50 24/01/2023 Aprobación listaxe cobradora mediante domiciliación bancaria 

do servizo de cesión do uso de posto no Centro de 
Emprendemento A Estación, do mes de xaneiro 

51 24/01/2023 Aplicación do incremento do 2,5% da subida salarial ao persoal 
do concello con efectos do 01.01.2023, de acordo coa Lei de 
orzamentos do Estado para o exercicio 2023 

52 24/01/2023 Aprobación dotacións económicas aos grupos políticos 
municipais do 4º trimestre de 2022 

53 24/01/2023 Aprobación indemnizacións por asistencias aos membros da 
corporación do 4º trimestre de 2022 
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54 25/01/2023 Aprobación autoliquidación do 3º cuadrimestre de 2022 do 
canon da auga e tramitación en Augas de Galicia 

55 25/01/2023 Aprobación padrón fiscal da taxa por abastecemento de auga 
do 4º trimestre de 2022 

56 25/01/2023 Alta SAF-Libre concorrencia de VGM 
57 26/01/2023 Aprobación nóminas do mes de xaneiro 
58 26/01/2023 Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes 
59 27/01/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
60 30/01/2023 Adxudicación contrato de redacción do proxecto de Colectores 

de saneamento en Fontao (POS + 2023. Complementario) a 
César del Río Tapias (Exp. 2023/C002/000001) 

 
A Xunta de Goberno dáse por informada. 
 
8º.- Outros asuntos. 
 
Non se  presentan. 
 
Conclúe ao fío das vinte e dúas horas. 
 
 


