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RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 14 DE XULLO DE 2017  
 
 
FAVORABLES.- 
LIC/563/2016.- SANDRA LÓPEZ BLANCO.- Conceder licenza para a construción dunha 
vivenda unifamiliar e anexo destinado a garaxe en Campo de Abaixo – Amio. 
LIC/1608/2016.- ABECONSA, S. L.- Conceder licenza para a construción dun edificio 
destinado a 22 vivendas de planta soto, baixa + 4 + baixo cuberta en rúa Manuel Beiras. 
LIC/70/2017.- JOSÉ MARÍA PAZOS MÉNDEZ.- Conceder licenza para obras de rehabilitación 
e reestruturación de vivenda na rúa do Pombal nº 31. 
LIC/1864/2016.- MARIA DEL CARMEN BARCA LANDEIRA.- Conceder licenza para a 
instalación dunha piscina en lugar de Os Vilares nº 12. 
LIC/1635/2016.- JOSEFA ROQUEIRO FERNÁNDEZ.- Conceder licenza para executar obras 
de reforma de baixo comercial para ser destinado a vivenda na rúa Ulla nº 26 – 28 
 
 
1.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade relativa á solicitude de licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar e 
anexo destinado a garaxe en Campo de Abaixo - Amio. LIC/563/2016. Apróbase a proposta. 
 
2.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade relativa á solicitude de licenza para a construción dun edificio destinado a 22 
vivendas de planta soto, baixa + 4 + baixo cuberta en rúa Manuel Beiras. LIC/1608/2016. 
Apróbase a proposta 
 
3.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade relativa á solicitude de licenza para obras de rehabilitación e reestruturación 
de vivenda na rúa do Pombal nº 31. LIC/70/2017. Apróbase a proposta 
 
4.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade relativa á solicitude de licenza para a instalación dunha piscina en lugar de 
Os Vilares nº 12. LIC/1864/2016. Apróbase a proposta 
 
5.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade relativa á solicitude de licenza para executar obras de reforma de baixo 
comercial para ser destinado a vivenda na rúa Ulla nº 26 - 28. LIC/1635/2016. Apróbase a 
proposta 
 
6.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade relativa á aprobación das bases reguladoras da creación dunha bolsa 
municipal de vivendas dispoñibles en alugueiro, e convocatoria de incorporación. 
Apróbase a proposta 
 
7.- Proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia relativa á 
esixencia de responsabilidades á adxudicataria do contrato de asistencia xurídica da 
corporación por presuntos incumprimentos parciais das súas obrigas. Acórdase declarar 
que a entidade adxudicataria do contrato de servizos de asistencia xurídica da corporación 
cumpriu defectuosamente as súas obrigas en dous casos, e como consecuencia diso debe 
indemnizar á corporación en concepto de danos e perdas ocasionados coa cantidade de 
22.500 euros. 
 
8 a 75.- Proposta da concelleira delegada de economía e facenda relativa a beneficios 
fiscais no imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Apróbanse as propostas. 
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76.- Proposta do concelleiro delegado Educación e Cidadanía relativa á aprobación das 
bases da convocatoria da X edición dos premios EDUCACOMPOSTELA. Apróbase a 
proposta. 
 
77.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á cesión provisional do 
estadio de San Lázaro e campo de adestramento de San Lázaro II a favor da SD 
COMPOSTELA durante a tempada 2017/18. Apróbase a proposta. 
 
78.- Dar conta pola concelleira delegada de Deportes da sinatura do convenio de 
colaboración entre o concello de Santiago de Compostela e a Federación Galega de 
Judo e Disciplina Asociadas. Dase conta da sinatura do convenio, que supón unha achega 
municipal de 6.000 euros 
 
79.- Proposta da alcaldía relativa á  adxudicación do servizo de deseño, produción, 
montaxe e realización dos espectáculos nocturnos (24 e 31 de xullo) das festas do 
Apóstolo 2017 da cidade de Santiago de Compostela. Adxudícase o contrato á empresa 
Acciona Producciones y Diseño, por un importe de 217.099,83 euros, IVE incluído 
 
80.- Recoñecemento extraxudicial de crédito. Apróbase a proposta. 
 
81.- Recoñecemento de obrigas. Apróbase a proposta. 
 
82.- Aprobación do proxecto de expediente de modificación de crédito extraordinario 
2017-CREXT-01 para investimentos en servizos sociais, relacións veciñais e parque 
móbil. Apróbase inicialmente o expediente de crédito extraordinario por un importe global de 
81.610,76 euros 
 
83.- Aprobación do proxecto de expediente de modificación de crédito de baixa do 
orzamento 2017-BAIXA-01; de suplemento de crédito 2017-SUPLE-01, e de crédito 
extraordinario 2017-CREXT-02. Apróbase inicialmente o expediente de modificación de 
créditos mediante baixa do orzamento municipal de 2017 por unha contía de 658,25 euros. 
Apróbase inicialmente o expediente de suplemento de crédito por un importe de 200.878,41 
euros. Apróbase inicialmente o expediente de crédito extraordinario por un importe de 
1.206.344,75 euros. Apróbase tamén modificar o anexo de investimentos de 2017. 
 
84.- Dar conta da resolución da liquidación do orzamento de 2016. Dase conta. 
 
85.- Dar conta pola concelleira delegada de Políticas Sociais da sinatura de diversos 
convenios de carácter social. Dase conta. 
 
86.- Dar conta das Resolucións das Concellerías Delegadas. Dase conta 
 
URXENCIAS 
 
1.- Recoñecemento extraxudicial de crédito. Apróbase a proposta. 
 
2.-.- Recoñecemento de obriga. Apróbase a proposta. 
 


