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ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
O DÍA DEZASEIS DE MARZO 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 corenta minutos do día dezaseis de 
marzo 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 (14/02/2023) 
 
Dáse  conta  da acta da sesión ordinaria celebrada o día  catorce de febreiro do ano que 
andamos, que logo de facer a emenda que seguido se relaciona, apróbase por unanimidade dos 
asistentes: 
 
*No punto 5º.- Aceptación da cesión de balde do ben denominado Edificio de usos múltiples en 
San Mamede de Ribadulla (Expediente núm. 2023/C009/000001) 
 
Onde di “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.” 
Debe dicir “Primeiro.-  Aceptar a cesión de balde por tempo indefinido 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, cunha superficie construída de 389,80 m² e a xestión 
do servizo do tanatorio.” 
 
2º.-  Instancias de obras de particulares e comunicacións previas.  
 
2.1.- Comunicación de obra de don Juan Carlos Sánchez Moure. (Expediente número 
2022/U026/000101) 

Dáse conta do citado expediente de comunicación de obra promovido por don Juan Carlos 
Sánchez Moure para colocación de dous portais de acceso á finca que se colocarán a 6 metros 
do eixe da vía municipal e sen superar os 1,80 metros de altura. 

Dáse conta da autorización outorgada pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de data 
13/12/2022 ( Expediente: 2102/22). 
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Dáse conta do informe emitido pola Consellería do Medio Rural, Xefatura Territorial de A 
Coruña - Servizo de Montes, de data 01/03/2023. 

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre a parcela con referencia catastral 
000601300NH43F, emprazada en Socastro, 28 – Ribadulla (San Mamede), en solo cualificado 
polo vixente PXOM deste concello como  Solo rústico de especial protección forestal, 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  achegada e aos datos comunicados, así coma aos 
contidos dos informes e autorizacións emitidos. 
Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á 
cantidade de  cincuenta euros (#50,00#). 
 
2.2- Comunicación de obra de don Rafael Villar Gómez. (Expediente número 
2023/U026/000004) 

Dáse conta do citado expediente de comunicación de obra promovido por don Rafael Villar 
Gómez  para renovación de cuberta de vivenda retirando a tella existente  e colocando nova tella 
cerámica. 

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre a parcela con referencia catastral 
001200700NH44A, emprazada en Matelo, 10 en Sales (San Xián), en lo cualificado polo 
vixente PXOM deste concello como De expansión dos núcleos rurais. N-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 achegada e aos datos comunicados. 
Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á 
cantidade de  cincuenta e un euros con sesenta e oito céntimos (#51,68#). 
 
2.3.- Autorización de ocupación do dominio público. (Expediente número  2023/U026/000006) 
 
Dáse conta do citado expediente tramitado a instancias de María Lourdes Peñalver Martínez en 
representación de  Telefónica de España, S.A. (Barcelona)   para instalación dun poste de 
FVA250 en vía pública. Ref. 8435110 - 3725803. en Raxoi - Vilanova (San Pedro), nos termos 
da documentación técnica achegada de data 02/02/2023  e número de proxecto 8435110. 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.  
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As licenzas outórganse directamente “salvo que por calquera circunstancia se limitara o número 
das mesmas, en cuxo caso outorgaranse por licitación”, circunstancia que non concorre no 
expediente ao que se refire o presente acordo. 
 
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. 
 
2.4.- Autorización de ocupación do dominio público. (Expediente número  2023/U026/000007) 
 
Dáse conta do citado expediente municipal tramitado a instancias de María Lourdes Peñalver 
Martínez en representación de  Telefónica de España, S.A. (Barcelona)   para instalación dun 
poste de FVA250 en vía pública. Ref. 8436362 - 3727046 en Vilar, 26  - Vilanova (San Pedro), 
nos termos da documentación técnica achegada de data 06/02/2023 e número de proxecto 
8436362. 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.  
 
As licenzas outórganse directamente “salvo que por calquera circunstancia se limitara o número 
das mesmas, en cuxo caso outorgaranse por licitación”, circunstancia que non concorre no 
expediente ao que se refire o presente acordo. 
 
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. 
 
2.5.- Comunicación de  obra de don José Uzal Rendo. (Expediente número 2023/U026/000008) 
 

Dáse conta do citado expediente de comunicación de obra promovido por don  José Uzal Rendo  
para renovación da cuberta de edificación, aproximadamente 100 m2 en planta, retirando a tella 
existente e colocando nova tella sobre a uralita. 

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre da parcela con referencia catastral 
15090A50800542, emprazada en Reboredo, 14 - Ponte Ulla, 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 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 achegada e aos datos comunicados. 
 
Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á 
cantidade de setenta e catro euros con noventa e seis céntimos  (#74,96#). 
 
2.6.- Comunicación de  obra de dona Patricia Bustelo Gómez. (Expediente número 
2023/U026/000009) 
 

Dáse conta do citado expediente de comunicación de obra promovido por dona Patricia Bustelo 
Gómez  para rehabilitación de edificación con destino a vivenda consistente en renovación da 
cuberta retirando a tella existente e colocando nova tella,  aproximadamente 105 m2 en planta. 

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre da parcela con referencia catastral 
001600300NH44A, emprazada en Quintáns, 21 - Sales (San Xián), 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 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 achegada e aos datos comunicados. 
 
Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á 
cantidade de  cento vinte e seis euros con vinte céntimos (#126,20#). 
 
2.7. - Instancia núm. 202399900000163 de UFD Distribución Electricidad S.A. (Expediente 
núm. 2023/U022/000010) 
 
Dáse conta da citada instancia na que dona Ana María Salgado López, en representación de 
UFD Distribución Electricidad, S.A, con domicilio en  Coruña (A),  solicita licenza para obras 
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de subministración eléctrica de 7KW para uso público. Proxéctase unha liña subterránea de 
baixa tensión con inicio en PAS finalizando en derivación BT dende a que se proxecta outra liña 
con final na CPM do solicitante, sendo a canalización da obra de 113 metros. SGD: 
618523010254 en Outeiro - Ribadulla (Santa Cruz) (expediente núm.: 2023/U022/000010), en 
solo cualificado polo vixente PXOM como Dos núcleos rurais. N-1, e nos termos do proxecto 
técnico achegado asinado por Alejandro Fernández Reza, en calidade de Enxeñeiro Industrial, 
cun orzamento provisional de 14.389,90 euros. 
 
A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do  informe emitido polos Servizos Técnicos 
Municipais e a salvo do dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, acorda conceder a 
licenza solicitada de obra e ocupación do  dominio público, debendo  axustarse ás seguintes 
condicións: 
 
1º.- 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. 
 
2º.- As obras axustaranse ás seguintes condicións: executaranse conforme á documentación 
técnica achegada asinada con data do 20/02/2023. 
 
3º.- Por tratarse dun uso común especial do dominio público e suxeito a licenza, 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, e 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. As licenzas outórganse directamente “salvo que por 
calquera circunstancia se limitara o número das mesmas, en cuxo caso outorgaranse por 
licitación”, circunstancia que non concorre no expediente ao que se refire o presente acordo. 
 
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. 
 
Dáse conta de que se constituíu garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles danos 
que a execución das obras poidan ocasionar na vía pública con rexistro de entrada neste 
concello número 202199900000122 de data 03/03/2021. 
 
Así mesmo deberase garantir a circulación do tráfico de vehículos e persoas sinalizando 
correctamente as 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. 
 
4º.- Aprobar a liquidación provisional do imposto municipal que ascende  á cantidade de  
douscentos oitenta e sete euros con oitenta céntimos (#287,80#) 
 
2.8 .- Instancia núm. 202399900000131 de UFD Distribución Electricidad, S.A. (Expediente 
núm.: 2023/U022/000008) 
 
Dáse conta da citada instancia na que dona Ana María Salgado López, en representación de 
UFD Distribución Electricidad, S.A, con domicilio en  Coruña (A), solicita licenza para obras 
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de subministración eléctrica de 9,2 kW para vivenda unifamiliar, liña subterránea de baixa 
tensión con inicio en PAS e final na CPM do solicitante, sendo a canalización da obra de 9 
metros con SGD: 618522090191, en Paradela - Sales (San Xián) (expediente núm.: 
2023/U022/000008), nos termos do proxecto técnico achegado asinado por Alejandro Fernández 
Reza, en calidade de Enxeñeiro Industrial, cun orzamento provisional de 789,54  euros. 
 
Dáse conta tamén da autorización outorgada mediante Resolución da Dirección Xeral do 
Patrimonio Cultural de data do 10/02/2023  (Expediente: 3059/22 ), para as actuacións 
solicitadas,  ao tratarse dunha intervención nun edificio/ nun ámbito catalogado polo vixente 
PXOM. 
 
A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do informe emitido polos Servizos Técnicos 
Municipais e a salvo do dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, acorda conceder a 
licenza solicitada de obra e ocupación do  dominio público, debendo  axustarse ás seguintes 
condicións: 
 
1º.- 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. 
 
2º.- As obras axustaranse ás seguintes condicións: executaranse conforme á documentación 
técnica achegada de data  18/10/2022. 
 
3º.- Por tratarse dun uso común especial do dominio público e suxeito a licenza, 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, e 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. As licenzas outórganse directamente “salvo que por 
calquera circunstancia se limitara o número das mesmas, en cuxo caso outorgaranse por 
licitación”, circunstancia que non concorre no expediente ao que se refire o presente acordo. 
 
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. 
 
Dáse conta de que se constituíu garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles danos 
que a execución das obras poidan ocasionar na vía pública con rexistro de entrada neste 
concello número 202199900000122 de data 03/03/2021. 
 
Así mesmo deberase garantir a circulación do tráfico de vehículos e persoas sinalizando 
correctamente as 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. 
 
4º.- Aprobar a liquidación provisional do imposto municipal que ascende  á cantidade de  
cincuenta euros (#50,00#) 
 
2.9.- Instancia núm. 202399900000128 de UFD Distribución Electricidad, S.A (Expediente 
núm.: 2023/U022/000007) 
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Dáse conta da citada instancia na que dona Ana María Salgado López, en representación de 
UFD Distribución Electricidad, S.A, con domicilio en  Coruña (A),  solicita licenza para obras 
de subministración eléctrica de 5.75kw para vivenda unifamiliar, liña subterránea de baixa 
tensión con inicio en PAS e final na CPM do solicitante, sendo a canalización de obra de 51 
metros. SGD: 618522100147 en Xián –San Andrés de Trobe (Expediente núm.: 
2023/U022/000007), nos termos do proxecto técnico achegado asinado por Alejandro Fernández 
Reza, en calidade de Enxeñeiro Industrial, cun orzamento provisional de 5.416,14 euros. 
 
A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do informe emitido polos Servizos Técnicos 
Municipais e a salvo do dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, acorda conceder a 
licenza solicitada de obra e ocupación do dominio público, debendo  axustarse ás seguintes 
condicións: 
 
1º.- 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. 
 
2º.-. As obras axustaranse ás seguintes condicións: executaranse conforme á documentación 
técnica achegada de data  02/02/2023. 
 
3º.- Por tratarse dun uso común especial do dominio público e suxeito a licenza, 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, e 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. As licenzas outórganse directamente “salvo que por 
calquera circunstancia se limitara o número das mesmas, en cuxo caso outorgaranse por 
licitación”, circunstancia que non concorre no expediente ao que se refire o presente acordo. 
 
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. 
 
Dáse conta de que se constituíu garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles danos 
que a execución das obras poidan ocasionar na vía pública con rexistro de entrada neste 
concello número 202199900000122 de data 03/03/2021. 
 
Así mesmo deberase garantir a circulación do tráfico de vehículos e persoas sinalizando 
correctamente as 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. 
 
4º.- Aprobar a liquidación provisional do imposto municipal que ascende  á cantidade de  cento 
oito euros con trinta e dous céntimos (#108,32#) 
 
2.10.- Comunicación de obra de Transworldsolar Galicia, S.L. (Expediente número 
2023/U026/000003) 
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Dáse conta do citado expediente de comunicación de obra promovido por don Marcos Rey 
Cibrán, en representación de TRANSWORLDSOLAR GALICIA SL  para instalación solar 
fotovoltaica en autoconsumo de 96 módulos fotovoltaicos de 450Wp instalados sobre a cuberta 
de nave industrial de Augardentes de Galicia, S.A., nos termos da documentación técnica 
achegada asinada por Guillermo Penedo Cobelo en calidade de Enxeñeiro Industrial e de data 
26/01/2023. 

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre da parcela con referencia catastral 
15090A506020320000AI, emprazada en Cubelas, 13 – San Pedro de Sarandón, 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  cincocentos oitenta e seis euros con trinta e cinco céntimos (#586,35#). 
 
 2.11.- Instancia núm. 202299900001002 de Miguel Torres, S.A. (Expediente número 
2022/U007/000010) 
 
Dáse conta da citada instancia na que don Gabino Grande Toro, en representación de  MIGUEL 
TORRES S.A, expón que con data do 03/02/2021 a Xunta de Goberno Local concedeulle 
licenza para construción de galpón para usos agrícolas en Ribadulla (San Mamede), referencia 
catastral da parcela 15090A507009120000AG, (licenza número 2021/U022/000029), nos 
termos da documentación técnica achegada asinada por Gabino Grande Toro en calidade de 
Enxeñeiro Agrónomo, e que rematadas as obras e achegando a documentación preceptiva 
solicita a concesión da licenza de primeira utilización. 
 
A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do expediente, do informe emitido polos Servizos 
Técnicos Municipais e do disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (artigo 
142),  no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, así como na demais lexislación de aplicación, acorda concederlle a 
licenza de  primeira utilización (expediente: 2022/U007/000010) . 
 
A licenza outórgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros 
 
 2.12.- Instancia  de don Juan Manuel Gaiteiro Moure. ( Expediente número 2023/U018/000004 
 
Dáse conta da citada instancia na que o interesado solicita licenza para  reconfiguración de 
lindes de dúas parcelas emprazadas en Marzán de Arriba (Vedra) resultando dúas novas 
parcelas, nos termos da documentación técnica achegada asinada José M. Pena Alonso en 
calidade de Enxeñeiro Técnico Agrícola e de data  10/02/2023. 
 
A parcela atópase en solo cualificado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal  como Solo 
Rústico de Especial Protección Agrícola (R2) e Solo Rústico de Especial Protección Forestal, 
(R-3) . 
 
Dáse conta do informe sectorial emitido pola Xefatura Territorial da Consellería do Medio 
Rural, Servizo de Infraestruturas Agrarias, con data do 09/03/2023 en sentido favorable. 
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A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do expediente e do informe dos Servizos 
Técnicos Municipais, acorda conceder a licenza para reconfiguración de lindes das parcelas 
obxecto do expediente nos termos da documentación técnica sinalada. 
 
2.13.- Instancia  de  dona María Adoración Penas Dos Santos. (Expediente número 
2023/U018/000001) 
 
Dáse conta da citada instancia na que a interesada, solicita declaración de non necesidade de 
licenza para parcelamento da finca con referencia catastral 000202200NH43D0001JD, 
emprazada en Vista Alegre – Ribadulla (Santa Cruz),  en dúas parcelas resultantes, nos termos 
do proxecto técnico achegado asinado por  Francisco Javier Bellet García en calidade de 
Enxeñeiro Técnico Agrícola asinado con data do 18/01/2023 e anexo de corrección de erros 
asinado polo mesmo técnico e coa mesma data. 
 
A parcela atópase en solo cualificado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de 
Núcleo Rural (N1), Solo de Expansión de Núcleo Rural (N-2) e como Solo Rústico de Especial 
Protección Agropecuaria, (R-2), quedando unha das parcelas resultantes integramente en Solo 
de Núcleo Rural (ordenanza N-1) e a outra en parte en Solo de Expansión de Núcleo Rural 
(ordenanza N-2) e o resto en Solo Rústico de Especial Protección Agropecuaria (R-2). 
 
A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do informe dos Servizos Técnicos Municipais, 
acorda declarar a non necesidade de  licenza para o parcelamento  da finca descrita no proxecto 
mencionado, emprazada no lugar de Vista Alegre  - Ribadulla (Santa Cruz) nos termos da 
documentación técnica achegada.  
 
2.14.- Escrito núm.  202300000000195 de Ángela María Sánchez Piñeiro. (Expediente  número 
2017/U022/000017) 
 
Dáse conta do mencionado escrito onde a interesada expón que con data do 22/03/2018 a Xunta 
de Goberno Local concedeulle licenza para construción de vivenda unifamiliar en Quintáns, 41 
– Sales (San Xián), (expediente municipal número 2017/U022/000017), figurando na 
documentación técnica a cesión de terreos e que realizado un levantamento topográfico da finca 
obxecto do expediente observouse que as coordenadas catastrais xeoreferenciadas estaban 
incorrectas, sen que iso afectase á delimitación da finca nin á superficie de cesión de terreos do 
expediente de construción da vivenda. 
 
A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do expediente e do informe emitido polos 
Servizos Técnicos Municipais, acorda incorporar ao expediente o documento coas novas 
coordenadas xeoreferenciadas que non modifican a superficie de cesión de terreos do expediente 
2017/U022/000017. 
 
2.15. -Instancia núm. 202399900000190 de  dona Raquel Almazán Ortega e don Juan José 
Guerra Rodríguez (Expediente prórroga número: 2023/U003/000001) 
 

Dáse conta da citada instancia na que os interesados  expoñen que a Xunta de Goberno Local  
en sesión celebrada o 10/03/2020 concedeulle licenza para rehabilitación de vivenda unifamiliar 
en Pousada de Abaixo, 18 - Vedra (Expediente número 20185/U022/000025), e dado que por 
diversos motivos non puido rematalas, solicita a concesión dunha prórroga. 

A Xunta de Goberno Local, á vista do disposto no artigo 145 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, 
do solo de Galicia, acorda concederlle unha prórroga, por un novo prazo de 3 anos, para a 
finalización das obras obxecto do expediente, coa condición de que estas sexan rematadas 
exteriormente, requisito sen o cal non poderán concederse novas prórrogas. 
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A prórroga concedida entenderase dende a expiración do prazo inicialmente concedido ou dende 
a finalización do prazo da prórroga anterior. 
 
2.16.- Instancia núm. 202300000000244 de dona Sandra Rodríguez Devesa. (Expediente 
prórroga número: 2023/U003/000003) 
 

Dáse conta da citada instancia na que a interesada expón que a Xunta de Goberno Local  en 
sesión celebrada o 23/03/2017 concedeulle licenza para construción de vivenda unifamiliar en 
Bazar, 32 – Trobe (San Andrés) (Expediente número 2016/U022/000026), e con data do 
21/07/2020 concedéuselle unha prórroga para a mencionada obra. Dado que por diversos 
motivos non puido rematalas,  solicita a concesión dunha segunda prórroga. 

A Xunta de Goberno, á vista do disposto no artigo 145 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo 
de Galicia, acorda concederlle unha segunda prórroga, por un novo prazo de 3  anos, para a 
finalización das obras obxecto do expediente, tendo en conta que as mesmas están rematadas 
exteriormente. 

A prórroga concedida entenderase dende a  finalización do prazo da prórroga anterior. 
 
3º.-  Acordo, de concesión e pagamento de axudas para o estudo do Concello de Vedra 
(Modalidade: axudas ao transporte). Curso 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. 
 
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 (modalidade transporte) aos/ás seguintes 
beneficiarios/as: 
 

APELIDOS E NOME DO 
SOLICITANTE 

(PROXENITOR) 

APELIDOS E NOME 
MENOR 

EXP.  
TEDeC 

ESTUDOS 
CONTÍA 
AXUDA 

TRANSPORTE 

G. P, R. C. G., Á 2022/A003/000068 
4º ESCOLA 

SUPERIOR ARTE 
DRAMÁTICA 

300,00 € 
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Segundo.- Recoñecer a obriga e ordenar o seu pagamento. 
Terceiro.-  Que se proceda á súa publicación  na páxina web municipal, na sede electrónica  e no 
taboleiro de anuncios da Casa do Concello. 
 
4º.- Aprobación, se procede, da xustificación e pagamento das axudas concedidas para o 
estudo do Concello de Vedra (Modalidade axuda ao ensino). Curso 2022/2023 
 
Visto que pola Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o 14 de febreiro de 2023 
se adoptou acordo de concesión das citadas axudas. 

Visto que segundo o establecido na base undécima das bases reguladoras das axudas para o 
ensino do Concello de Vedra. Curso escolar 2022/2023, o prazo de xustificación é o seguinte: 
“11.2. Concedida a axuda,a documentación xustificativa presentarase no prazo de 10 días 
hábiles  dende  o día seguinte á publicación da listaxe definitiva no taboleiro de anuncios do 
Concello (https://sede.vedra.es) e na páxina web municipal (www.concellodevedra.com), por 
calquera dos medios establecidos na base 4ª” 

Visto o certificado do Secretario-Interventor municipal das xustificacións presentadas.  

Tendo en conta o anterior,  a Xunta de Goberno Local acorda: 

Primeiro.- Aprobar os seguintes gastos xustificados para as axudas de ensino en tempo e 
forma: 
 

APELIDOS E NOME DO 
SOLICITANTE (PROXENITOR) 

APELIDOS E NOME 
MENOR 

EXP. TEDeC 
CONTÍA 
AXUDA  

 
IMPORTE 

XUSTIFADO 

C F, M. S. C F, J 2022/A003/000021 200,00 € 

 
200,00 € 

I V, J A I O, I 2022/A003/000081 250,00 € 

 
250,00 € 

R A, F J H R, C 2022/A003/000080 300,00 € 

 
132,94 € 

N F, L. D H N, E 2022/A003/000087 200,00 € 

 
 
 
 
 
 

700,00 € N F, L. D H N, X 2022/A003/000088 200,00 € 

N F, L. D H N, X 2022/A003/000089 300,00 € 

Q C ,V V Q, Y 2022/A003/000073 200,00 € 

 
 
 
 

400,00 € 

Q C ,V V Q, Y 2022/A003/000074 200,00 € 
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S G, I E S, X. D 2022/A003/000028 300,00 € 

 
N.X. 

S G, I E S, D 2022/A003/000029 300,00 € 

 
N.X 

R I, M. T B R, A 2022/A003/000065 200,00 € 

 
 
 
 
 

600,00 € 
R I, M. T B R, A 2022/A003/000066 200,00 € 

R I, M. T B R, L 2022/A003/000067 200,00 € 

P T, L I P, D 2022/A003/000025 250,00 € 

 
 
 
 
 

600,00 € 
P T, L I P, M 2022/A003/000026 200,00 € 

P T, L I P, D 2022/A003/000027 200,00 € 

G P, R C G, A 2022/A003/000068 300,00 € 

 
 

300,00 € 

G I, A. M G I, U 2022/A003/000072 200,00 € 

 
200,00 € 

N O, M. A D N, M 2022/A003/000085 200,00 € 

 
 
 

400,00 € 
 

N O, M. A D N, M 2022/A003/000086 200,00 € 

M C, M. J P M, A 2022/A003/000053 200,00 € 

 
200,00 € 

V G, M. J Q V, Y 2022/A003/000034 200,00 € 

 
 
 
 
 

633,12 € 
V G, M. J Q V, Y 2022/A003/000035 250,00 € 

V G, M. J Q V, Y 2022/A003/000036 200,00 € 

K, B S, L 2022/A003/000082 200,00 € 
 

86,50 € 
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V C, S V C, G 2022/A003/000041 200,00 € 
 

100,01 € 

I V, L N I, A 2022/A003/000018 200,00 € 

 
 
 
 
 

500,00 € 

I V, L N I, H 2022/A003/000019 300,00 € 

T C, M. L F T, M 2022/A003/000016 200,00 € 
 
 

400,00 € 

T C, M. L F T, F 2022/A003/000017 200,00 € 

C L, E S C, S 2022/A003/000056 300,00 € 

 
 
 

550,00 € 

C L, E S C, N 2022/A003/000057 250,00 € 

I O, L R I, I 2022/A003/000051 200,00 € 
 
 
 

400,00 € 

I O, L R I, N 2022/A003/000052 200,00 € 

C C, P I C, D 2022/A003/000038 200,00 € 

 
 
 

257,47 € 

C C, P I C, M 2022/A003/000039 200,00 € 

B E, S C B, T 2022/A003/000069 200,00 € 

 
 
 
 
 

600,00 € 
B E, S C B, B 2022/A003/000070 200,00 € 

B E, S C B, U 2022/A003/000071 200,00 € 

F G, N.A F U, M. E 2022/A003/000090 200,00 € 

 
 
 
 

400,00 € 

F G, N.A F U, P. B 2022/A003/000091 200,00 € 

C B, M. J G C, E 2022/A003/000022 200,00 € 

 
 

200,00 € 
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G C, N V G, I 2022/A003/000046 200,00 € 

 
 

200,00 € 

C B, M. J G C, G 2022/A003/000020 
 

200,00 € 

 
 

200,00 € 

IMPORTE TOTAL 
 

9.700,00 € 

 
 

8.560,04 € 

CRÉDITO DISPOÑIBLE (para a concesión  de axudas ás solicitudes da lista de agarda) 1.139,96 € 

 

Segundo.- Recoñecer a obriga e ordenar o pagamento das seguintes axudas ao ensino 
(Modalidade ensino) do Concello de Vedra do curso escolar 2022/2023: 

APELIDOS E NOME DO 
SOLICITANTE (PROXENITOR) 

APELIDOS E NOME 
MENOR 

EXP. TEDeC 
CONTÍA 
AXUDA  

 
CONTIA 

A PAGAR 

C F, M. S. C F, J 2022/A003/000021 200,00 € 

 
200,00 € 

I V, J A I O, I 2022/A003/000081 250,00 € 

 
250,00 € 

R A, F J H R, C 2022/A003/000080 300,00 € 

 
132,94 € 

N F, L. D H N, E 2022/A003/000087 200,00 € 

 
 
 
 
 
 

700,00 € N F, L. D H N, X 2022/A003/000088 200,00 € 

N F, L. D H N, X 2022/A003/000089 300,00 € 

Q C ,V V Q, Y 2022/A003/000073 200,00 € 

 
 
 

400,00 € 

Q C ,V V Q, Y 2022/A003/000074 200,00 € 

R I, M.T B R, A 2022/A003/000065 200,00 € 

 
 
 
 
 
 

600,00 € R I, M.T B R, A 2022/A003/000066 200,00 € 
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R I, M. T B R, L 2022/A003/000067 200,00 € 

P T, L I P, D 2022/A003/000025 250,00 € 

 
 
 
 
 
 

600,00 € PT, L I P, M 2022/A003/000026 200,00 € 

P T, L I P, D 2022/A003/000027 200,00 € 

G P, R C G, A 2022/A003/000068 300,00 € 

 
 

300,00 € 

G I, A. M G I, U 2022/A003/000072 200,00 € 

 
 

200,00 € 

N O, M. A D N, M 2022/A003/000085 200,00 € 

 
 
 

400,00 € 

N O, M. A D N, M 2022/A003/000086 200,00 € 

M C, M. J P M, A 2022/A003/000053 200,00 € 

 
200,00 € 

V G, M. J Q V, Y 2022/A003/000034 200,00 € 

 
 
 
 

633,12 € 

V G, M. J Q V, Y 2022/A003/000035 250,00 € 

V G, M. J Q V, Y 2022/A003/000036 200,00 € 

K, B S, L 2022/A003/000082 200,00 € 

 
 

86,50 € 
 
 

V C, S V C, G 2022/A003/000041 200,00 € 

 
 
 

100, 01 € 

I V, L N I, A 2022/A003/000018 200,00 € 
 

500,00 € 

I V, L N I, H 2022/A003/000019 300,00 € 

T C, M. L F T, M 2022/A003/000016 200,00 € 

 
400,00 € 
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T C, M. L F T, F 2022/A003/000017 200,00 € 

C L, E S C, S 2022/A003/000056 300,00 € 
 
 

550,00 € 

C L, E S C, N 2022/A003/000057 250,00 € 

I O, L R I, I 2022/A003/000051 200,00 € 

 
 
 

400,00 € 

I O, L R I, N 2022/A003/000052 200,00 € 

C C, P I C, D 2022/A003/000038 200,00 € 

 
 
 
 
 

257,47 € 
C C, P I C, M 2022/A003/000039 200,00 € 

B E, S C B, T 2022/A003/000069 200,00 € 

 
 
 
 
 
 

600,00 € 
B E, S C B, B 2022/A003/000070 200,00 € 

B E, S C B, U 2022/A003/000071 200,00 € 

F G, N.A F U, M. E 2022/A003/000090 200,00 € 

 
 
 
 
 

400,00 € 

F G, N.A F U, P. B 2022/A003/000091 200,00 € 

C B, M. J G C, E 2022/A003/000022 200,00 € 

 
 

200,00 € 

G C, N. V G, I 2022/A003/000046 200,00 € 

 
 

200,00 € 

C B, M. J G C, G 2022/A003/000020 

 
 

200,00 € 

 
 

200,00 € 

 
Terceiro.- Conceder as seguintes axudas ao ensino co crédito dispoñible (1.139,96 euros) , por 
orde de puntuación na lista de agarda  establecida coas solicitudes denegadas por esgotamento 
de crédito: 
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APELIDOS E NOME 
DO SOLICITANTE 

(PROXENITOR) 

APELIDOS E 
NOME MENOR 

EXP. TEDeC 

 
ESTUDOS CONTIA AXUDA 

AO ENSINO 

I R, B I B, D 2022/A003/000014 

 
1º BACHARELATO 

250,00 € 

I R, B I B, P 2022/A003/000015 

 
 

2º ESO 
200,00 € 

G B, S B G, H 2022/A003/000040 

 
1º BACHARELATO 

250,00 € 

C S, M. T C C, P 2022/A003/000048 

 
6º PRIMARIA 

439,96 € (1) C S, M. T C C, B 2022/A003/000049 

 
6º PRIMARIA 

C S, M. T C C, A 2022/A003/000050 

 
2º ESO 

        TOTAL 1.139,96 € 

 
(1) O importe máximo de gastos a xustificar de cada menor non poderá superar os 200, 00 euros 

 
Cuarto.- Que se proceda á publicación do presente acordo 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 bases reguladoras das citadas 
subvencións, os/as  beneficiarios/as da lista de agarda 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. 
 
5º.-Aprobación, se procede, da xustificación e pagamento de subvencións concedidas para 
o  desenvolvemento de actividades levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro no 
termo municipal de Vedra durante o exercicio 2022 (Expediente núm. 2022/A002/000001) 
 
Visto que por  Resolución da Alcaldía núm.116/2022, de data 21 de febreiro, se aprobou a 
convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de actividades levadas a cabo por 
entidades sen ánimo de lucro no termo municipal durante o exercicio 2022, publicándose o 
extracto no BOP núm. 40/2022, do 28 de febreiro, na páxina web municipal e na sede 
electrónica (https://sede.vedra.es) 
 
Visto que a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o 19 de maio de 2022, de 
acordo coa proposta da comisión avaliadora, en función dos criterios establecidos na base 7ª das 
reguladoras das citadas subvencións, aprobadas polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria 
celebrada o 31 de marzo de 2017 e modificadas por acordo plenario do 27 de marzo de 2019 
(BOP núm. 77/189, do 24 de abril), acordou a concesión das citadas subvencións. 
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Rematado o prazo de xustificación establecido na base 13 (do 1-31 de xaneiro de 2023), a Xunta 
de Goberno Local acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar os seguintes gastos xustificativos para as subvencións para actividades en 
tempo e forma: 
 

 

SOLICITANTE 

 

OBXECTO 

 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

 

IMPORTE 

XUSTIFICADO 
(máximo) 

 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL RAICEIROS 

 

Caderno de campo. Camiño 
Xacobeo Miñoto –Ribeiro 

 

1.809,95 

 

1.809,95 

ANPA CEIP ORTIGUEIRA 

 

 

Leo, leo, que les? 

 

1.538,46 

 

1.538,46 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
PAPAVENTOS 

XVII Mostra de Teatro 
Amador “Teatrofilia” 

 

1.393,67 

 

1.393,67 

ASOCIACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
AMABUL 

Campamento Escautullán 
Xuvenil 2022 

 

1.809,95 

 

1.809,95 

ASOCIACIÓN XUVENIL 
ACUXUBE 

Acuxuve en marcha 1.140,27 1.140,27 

ASOCIACIÓN UNIÓN E 
PROGRESO 

Veciñanza á praza 1.158,37 1.158,37 

ASOCIACIÓN 
MOTEIR@S VAL DO 
ULLA 

Concentración  moteira para 
a promoción do camiño 
Francés de Santiago, do 
turismo e eliminación de 
infrarepresentación feminina 

 

1.049,77 

 

1.049,77 

ASOCIACIÓN DE 
FESTEXOS SAN XIÁN 

Proxecto de conservación da 
tradición dos entroidos do 
Ulla na parroquia de San 
Xián de Sales 

 

687,78 

 

687,78 

ASOCIACIÓN A GAITA 
DE SARANDÓN 

Músicas de Requinta  

1.411,76 

 

1.411,76 

                     IMPORTE TOTAL 12.000,00 12.000,00 

 
Segundo.- Recoñecer a obriga e ordenar o seu pagamento. 
 
Terceiro.- Que se proceda á súa publicación na páxina web municipal e no taboleiro de 
anuncios da casa do concello e da sede electrónica municipal (https://sede.vedra.es) 
 
6º.- Acordo, se procede, sobre recoñecemento do dereito de redución da cota tributaria da 
taxa de recollida de lixo no padrón fiscal do exercicio 2023. 
 
En relación coa taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene pública, regulada pola 
Ordenanza fiscal núm. 12 (BOP núm. 5 do 08/01/2004) modificada por acordo plenario de data 
24/10/2012 (BOP núm. 245 do 26/12/2012), e coa formación do padrón fiscal do vixente 
exercicio 2023, polo que respecta ás reducións na aplicación da tarifa correspondente á 
prestación do servizo de xestión do lixo domiciliario (Expdte.núm. 2023/X999/000007) 
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Dáse conta do expediente de xestión tributaria instruído a iniciativa dos Servizos Sociais 
Municipais para o recoñecemento do dereito de redución da cota tributaria aos contribuíntes, 
propietarios de vivendas, identificados e relacionados no Anexo que obra no expediente, previa 
solicitude por parte dos mesmos. 
 
Vistos os informes da Técnica de Servizos Sociais e do Secretario –Interventor do cumprimento 
polos  solicitantes dos requisitos esixidos no artigo 8.1 da ordenanza fiscal reguladora da taxa. 
 
En función do acordo plenario de data 18 de febreiro,  en relación co establecido no parágrafo 
segundo do artigo 8.1 da citada ordenanza fiscal, a Xunta de Goberno Local acorda: 
 
1º.- Recoñecer  o dereito de redución da cota tributaria da taxa de recollida de lixo aos 
contribuíntes, que figura no Anexo I. 
 
2º.- Que no padrón fiscal do exercicio 2023, a liquidación correspondente a cada unha das 13 
vivendas que se relacionan no anexo citado se practique polo importe de 34 euros (no caso de 
12 vivendas) e de cero euros (no caso de 1 vivenda); o que supón a redución do cincuenta ou do 
cen por cento da cota tributaria anual vixente de 68 euros por vivenda, así como unha 
minoración no importe total do citado padrón fiscal que ascende á cantidade de 476,00 euros. 
 
7º.-  Acordo, se procede, de solicitude de transferencia finalista para o cofinanciamento 
dos servizos sociais comunitarios de titularidade municipal. 
 
Ao abeiro do Decreto 99/2012 da Consellería de Traballo e Benestar do 16 de marzo, pola que 
se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento (DOG núm. 63/2012), a 
Xunta de Goberno Local acorda: 
 
Primeiro.- Solicitarlle  á Consellería de Traballo e Benestar a transferencia finalista para o 
cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios de titularidade municipal regulada no citado 
decreto, por importe de  421.845,00  euros, co seguinte detalle: 
 
1.1.- Persoal: 16.815,00 euros. 
1.2.- Mantemento: 0,00 euros 
1.3.- Axuda no fogar: 
   1.3.1.- Modalidade de prestación básica do plan concertado: 0,00 euros. 
   1.3.2.- Modalidade para persoas valoradas como dependentes:  405.030,00 euros. 
1.4.- Xestión de Programas: 0,00 
1.5 - Investimento: 0,00 
 
Segundo.- Declarar que os servizos sociais comunitarios municipais seguen a prestarse con 
continuidade. 
Terceiro.- Comprometerse a cofinanciar o mantemento e o desenvolvemento dos servizos 
sociais comunitarios de titularidade municipal, incluídos no proxecto presentado para a 
solicitude de transferencia finalista correspondente ao exercicio 2023  na contía de 792.353,99  
euros que supón unha porcentaxe do 65,26%   sobre do orzamento total do proxecto. 
 
8º.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía. 
 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía do mes de  febreiro: 
 
DECRETO DATA 

 
ASUNTO 

61 01/02/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
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62 01/02/2023 Inicio expediente de contratación da subministración de materiais para 
ampliacións de auga zona norte (San Xián, San Fins e Illobre) (Exp. 
2023/C002/000002) 

63 01/02/2023 Aprobación listaxe cobradora, mediante domiciliación bancaria, do 
Programa Conxuga, modalidade de madrugadores, do mes de febreiro 

64 01/02/2023 Aprobación listaxe cobradora, mediante domiciliación bancaria, do 
Programa Conxuga, modalidade de ludoteca,  do mes de febreiro 

65 01/02/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
66 01/02/2023 Baixa SAF-Libre concorrencia de OSA 
67 02/02/2023 Aprobación listaxe cobradora, mediante domiciliación bancaria, da 

actividade de inglés do mes de febreiro 
68 02/02/2023 Adxudicación mediante procedemento contrato menor da redacción do 

proxecto de Ampliación da rede de abastecemento en San Miguel de 
Sarandón (Pos +2023. Complementario) (Exp. 2023/C002/000001) 

69 02/02/2023 Reincorporación na EIM logo da suspensión temporal de XDV 
70 03/02/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
71 06/02/2023 Cambio titularidade copago e intensidade SAF, modalidade libre 

concorrencia, de MEMR 
72 06/02/2023 Acordo da non división en lotes da obra de Ampliación da rede de 

abastecemento en San Miguel de Sarandón (POS +2023. Complementario) 
de acordo coas bases reguladoras do Plan Único de concellos 

73 07/02/2023 Aprobación expediente de contratación da obra de Colectores de 
saneamento en Fontao (POS +2022) (Exp. 2023/C003/000002) 

74 07/02/2023 Acordo da non división en lotes da obra de Colectores de saneamento en 
Fontao (POS +2023. Complementario) de acordo coas bases reguladoras 
do plan único de concellos 

75 07/02/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
76 08/02/2023 Adxudicación praza na EIM, curso 2022/2023 a XBD 
77 08/02/2023 Aprobación xustificantes de gastos vinculados ás primas de seguros 

incluídos na relación de facturas F.2023.1, por importe de 9.085,69 euros 
78 09/02/2023 Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes 
79 09/02/2023 Solicitude de participación no Programa de subvencións a concellos e 

outras entidades locais para financiar os gastos de persoal  técnico nos 
servizos municipais de deporte en 2023 (Exp. 2023/A008/000006) 

80 10/02/2023 Adxudicación contrato de subministración de materiais para ampliación de 
auga zona norte (San Xián, San Fins e Illobre) a Droguería –Ferretería El 
Sol, S.L (Exp. 2023/C002/000002) 

81 13/02/2023 Expediente de limpeza de parcela sita en Galegos 
82 13/02/2023 Orde de execución por incumprimento art. 135 da Lei 2/2016, por non 

conexión de vivenda á rede de saneamento en Tomonde –Santa Cruz de 
Ribadulla 

83 13/02/2023 Concesión de axuda de emerxencia social a RTG 
84 13/02/2023 Concesión de axuda de emerxencia social a RLCG 

85 13/02/2023 Concesión de axuda de emerxencia social a LZO 
86 13/02/2023 Acordo da non división en lotes da obra de Reforma de camiños en Texo, 

Caxaraville e o Pumariño (POS +2023) de acordo coas bases reguladoras 
do Plan Único de concellos 

87 13/02/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
88 14/02/2023 Baixa no servizo de comedor da EIM de TVG 
89 14/02/2023 Reincorporación na EIM, curso 21022/2023, logo da suspensión temporal 

de TLF 
90 14/02/2023 Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes 
91 14/02/2023 Adxudicación contrato de Exposición A Flora exótica invasora no curso 

medio dos ríos galegos á Asociación Medioambiental Amabul (Programa 
Cultura na nave) (Exp. 2023/C002/000007)  

92 15/02/2023 Expediente limpeza de parcelas 
93 16/02/2023 Ordenando se comprobe a legalidade de obra de construción de peche en 
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Cumbraos –Vilanova  
94 16/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas  convocatoria 

selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Axente de Emprego e desenvolvemento local (Exp. 
2022/E001/000005) 

95 16/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Coordinador/a de cultura (Exp. 2022/E001/000008) 

96 16/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Axente de turismo e medio ambiente (Exp. 2022/E001/000009) 

97 16/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
prazas (2) de Monitor/a de ludoteca (Exp. 2022/E001/000010) 

98 16/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Encargado de protección civil, mantemento de espazos naturais e 
outros (Exp. 2022/E001/000011) 

99 16/02/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
100 17/02/2023 Aprobación da oferta de emprego público deste concello do exercicio 2023 
101 17/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 

selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Limpador/a (Exp. 2022/E001/000012) 

102 17/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Operario de RSU (Exp. 2022/E001/000015) 

103 17/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Operario de servizos varios (auga)  (Exp. 2022/E001/000016) 

104 17/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Condutor/a operario/a de maquinaria e servizos (Exp. 
2022/E001/000017) 

105 17/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas  convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Albanel oficial de 2ª (Exp. 2022/E001/000018) 

106 17/02/2023 Suspensión temporal da obra de Saneamento en Santa Cruz (POS + 
Adicional 2/2021) ata a aprobación do modificado do proxecto por parte da 
Deputación Provincial 

107 17/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Conserxe e servizos múltiples (Exp. 2022/E001/000013) 

108 17/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
prazas (2) de Operario/a de brigada verde e servizos (Exp. 
2022/E001/000014) 

109 17/02/2023 Adxudicación do contrato de Obradoiro de economía circular a Lorena 
Franco Díaz (Programa Cultura na nave) (Exp. 2023/C002/000004) 

110 17/02/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
111 17/02/2023 Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes 
112 20/02/2023 Solicitude de subvención para o investimento Parque infantil no CPI de 

Vedra (Exp. 2023/A008/000007) 
113 20/02/2023 Aprobación xustificantes de gastos vinculados á subministración eléctrica 

incluídos na relación de facturas F.2023.2, por importe de 14.073,31 euros 
114 20/02/2023 Aprobación xustificantes de gastos vinculados á telefonía e internet 

incluídos na relación de facturas  F.2023.3, por importe de 3.104,15 euros 
115 20/02/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
116 21/02/2023 Adxudicación do contrato de Visitas teatralizadas ao Pazo de Ortigueira o 
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25.02.2023  a A.C. Papaventos (Programa Cultura na nave) (Exp. 
2023/C002/000005) 

117 21/02/2023 Adxudicación do contrato privado de Actuación de LAILÁ  a Kalderón 
Producciones Culturales, S.L (Programa Cultura na nave) (Exp. 
2023/C002/000006) 

118 21/02/2023 Concesión de axuda de emerxencia social a ISG 
119 21/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas  convocatoria 

selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Arquitecto/a técnico/a (Exp. 2022/E001/000006) 

120 22/02/2023 Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes 
121 22/02/2023 Solicitude de subvención ao Fondo de Compensación Ambiental para o ano 

2023 de xeito individual para gastos de funcionamento da brigada 
medioambiental municipal (Exp. 2023/A008/0000011) 

122 22/02/2023 Autorizando o acceso aos datos do padrón municipal de habitantes á 
voceira do BNG, dona Yolanda Vieiro Cebeiro (Exp. 2023/G003/000113) 

123 22/02/2023 Altas no padrón municipal de habitantes 
124 23/02/2023 Autorizando a conexión á rede de saneamento da vivenda núm. 18 de Neira 

de Arriba – San Mamede de Ribadulla 
125 23/02/2023 Solicitude de participación no programa da Deputación para o 

financiamento do gasto do persoal de oficinas de turismo para concellos de 
menos de 50.000 habitantes (Exp. 2023/A008/000014) 

126 23/02/2023 Aprobación expediente de contratación da obra de Ampliación da rede de 
abastecemento en Viñogrande e Trobe (POS +Adicional 2/2022) (Exp. 
2023/C003/000001) 

127 23/02/2023 Solicitude de subvención para festas declaradas de interese turístico –
Entroido dos Xenerais da Ulla 2023 (Exp. 2023/A008/000016) 

128 23/02/2023 Aprobación listaxe provisional persoas admitidas/excluídas convocatoria 
selección persoal fixo –estabilización do emprego temporal (Lei 20/2021)  
praza de Educador/a familiar (Exp. 2022/E001/000007) 

129 23/02/2023 Solicitude de subvención para a dinamización e xestión dos espazos de 
traballo da Rede Provincial de Coworking (PEL-Rede Coworking 2023) 
(Expdte. 2023/A008/000012) 

130 23/02/2023 Aprobación modificación de créditos 1/2023-incorporación de remanentes 
de crédito para gastos con financiamento afectado 

131 23/02/2023 Aprobación xustificantes de gastos vinculados a prestacións varias na 
relación de facturas F.2013.4 por importe de 66.679,77 euros 

132 24/02/2023 Aprobación quilometraxe do persoal do Centro de Información á Muller 
(CIM) correspondente ao 4º trimestre de 2022 

133 24/02/2023 Aprobación listaxe cobradora, mediante domiciliación bancaria, do  servizo 
da EIM do mes de xaneiro (concepto comedor) 

134 24/02/2023 Aprobación nóminas do mes de febreiro de 2023 
135 24/02/2023 Aprobación do gasto en concepto de dereito de extensión (aumento 

potencia) para a subministración eléctrica na Casa da Cultura de Merín 
(Exp. 2023/G003/000128) 

136 24/02/2023 Aprobación do gasto en concepto de dereitos contratación (acceso e 
enganche) subministración eléctrica na Casa Cultura San Miguel (alta no 
CUPS ES0022000001264995BQ1P) (Exp. 2023/G003/000130 

137 27/02/2023 Concesión praza na EIM curso 2022/2023 a DCO 
138 27/02/2023 Comprobación actuacións en Fontao –Vedra 
139 27/02/2023 Revisión de oficio de altas incorporadas ao Padrón municipal de habitantes 

nos meses de novembro e decembro de 2022 e xaneiro de 2023 
140 27/02/2023 Aprobación da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2022 
141 28/02/2023 Solicitude de subvención para o acondicionamento do Arquivo Municipal 

(Expdte. 2023/A008/000013) 
142 28/02/2023 Adxudicación contrato de servizo de tradución proxecto europeo  

Participatory governance for the European Unión cultural –historical 
values of tradicional agricultural landscapes (winEU.rur)  

143 28/02/2023 Aprobación conta xustificativa , anualidade 2022, da subvención concedida 
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para Talento Interxeracional (NexGenerationEU) 
 
A Xunta de Goberno dáse por informada. 
 
9º.- Outros asuntos. 
 
Non se presentan 
 
Conclúe ao fío das vinte e unha horas e cincuenta e cinco minutos. 
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ANEXO I  
 

Solicitante e titular da vivenda 
NIF 

Porcentaxe da 
redución 

Situación da vivenda 

C I M L 
3313****Q 

50% Castro, 31 – Ponte Ulla 

R L C G 
3328****V 

50% Xián, 19 - Trobe 

N J L V 
3322****X 

50% Sales, 4 – San Fins 

M E L 
3323****H 

50% Outeiro, 7 - Vilanova 

R F F 
3322****N 

50% Fraiz, 1 – San Mamede 

J C C 
7647****F 

50% San Pedro, 9 – San Pedro 

G C V 
3320****Y 

50% Tomonde, 4 – Santa Cruz 

L S M 
7651****S 

50% Texo, 10 – San Fins 

M T C R 
3319****W 

50% Ponte Ulla, 8 – 2º- Ponte Ulla 

M C I N 
7648****C 

50% Cimadevila, 17 – San Miguel 

M V F C 
7651****P 

50% Ponte Ulla, 14 – Ponte Ulla 

N A A 
7680****J 

50% Cimadevila, 23 – San Miguel 

M C C 
5247****V 

100% Vilar, 11 - Vilanova 

 
 


