
 
 
 

  

RESUME DE ACORDOS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23/03/2020 

 

1.- ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN COA CRISE SANITARIA PROVOCADA POR MOR DO 
“COVID-19”. 

1.A) APROBACIÓN DO PROTOCOLO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 
“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIXIENE BÁSICOS POR PERSOAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE SOCIAL”. 

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela acorda por unanimidade dos seus 
membros presentes: 

Único.- Aprobar o protocolo para o desenvolvemento do programa “Adquisición de alimentos e produtos 
de hixiene básicos por persoas en situación de vulnerabilidade social”, que se reproduce literalmente a 
continuación: 

Fundamentación. 
 
Tendo presente a grave situación que se está a xerar a nivel nacional como consecuencia do “coronavirus COVID-
19”, que afecta a toda a poboación, pero que resulta especialmente preocupante en determinados colectivos 
poboacionais e dando cumprimento á lexislación vixente e ás diversas indicacións que se están facilitando dende a 
Administración Estatal, Autonómica e Local, dende a Concellería de Políticas Sociais e Saúde do concello de 
Santiago de Compostela preténdese garantir a cobertura de necesidades básicas á poboación que reúna maiores 
factores de vulnerabilidade.  
 
Dende o concello de Santiago de Compostela somos conscientes dos sentimentos de “incerteza” nos que vive a 
veciñanza, sobre todo aquelas persoas que presentan maiores dificultades socioeconómicas, que se atopan en 
trámite de prestacións ou que os ingresos da unidade de convivencia sexan insuficientes. Ante tal situación, esta 
Administración Local articula actuacións de emerxencia social, co fin de contribuír a que as persoas residentes no 
termo municipal de Santiago de Compostela teñan cubertas as súas necesidades básicas (alimentación e produtos 
de hixiene). 
 
Considérase “ingresos económicos insuficientes” aqueles que sexan iguais ou inferiores ao límite de recursos 
establecido no artigo 8 da Ordenanza de garantía básica cidadá para o acceso á renda municipal. Estes calcúlanse 
en función do IPREM e do número de membros da unidade de convivencia. Na actualidade, o límite de recursos 
para ter dereito a este recurso se concreta en: 
 
 

MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR % SOBRE IPREM IMPORTE 

1 100% 537,84 € 

2 110% 591,62 € 

3 120% 645,41 € 

4 130% 699,19 € 

5 140% 752,98 € 

6 ou mais 150% 806,76 € 
Fonte: Ordenanza de garantía básica cidadá. BOP de A Coruña nº 165, de 31 de agosto de 2016. 

 



 
 
 

  

Non poderán ser persoas beneficiarias deste recurso de emerxencia as persoas non empadroadas en Santiago de 
Compostela nin as familias con menores a cargo, que sexan beneficiarias das axudas extraordinarias para comedor 
escolar (con entregas semanais de alimentos). 
 

Si existen situacións excepcionais, que previa valoración técnica dos profesionais de Servizos Sociais, se considere 
procedente a entrega de vale, realizarase igualmente. Os criterios de “excepcionalidade” que empregarán os 
profesionais dos Servizos Sociais se basearán no establecido na Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á 
convivencia de Galicia, en canto á consideración de “familias de especial consideración” ou “persoas en situación 
ou en risco de exclusión social”, de acordo ao establecido na Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social 
de Galicia:  
 

TEXTO LEXISLATIVO QUE 
O ESTABLECE 

CATEGORÍA DE 
FAMILIA 

TIPOLOXÍA 

Lei 3/2011, do 30 de 
xuño, de apoio á familia 

e á convivencia de 
Galicia 

“Familias de especial 
consideración” 

Familias numerosas 
Familias monoparentais 
Familias con persoas maiores a cargo 
Familias con persoas en situación de dependencia a cargo 
Familias con persoas con discapacidade a cargo 
Familias acolledoras 

Lei 10/2013, do 27 de 
novembro, de inclusión 

social de Galicia 

“Persoas en situación 
ou en risco de exclusión 

social” 

Estar nunha situación de cargas non compartidas. 
Estar en proceso de rehabilitación social. 
Ter a condición de muller vítima de violencia de xénero. 
Ser unha persoa vítima de violencia doméstica. 
Ter unha discapacidade valorada superior do 33 %. 
Ser inmigrante ou emigrante retornado. 
Proceder de institucións de protección ou reeducación de 
menores. 
Proceder de cumprimento de pena penitenciaria. 
Ser unha persoa sen fogar ou habitar nunha infravivenda. 
Pertencer a unha minoría étnica. 
Estar en proceso de abandono do exercicio da prostitución ou 
ser vítima de explotación sexual-laboral. 
Ter a condición de persoa transexual ou estar en proceso de 
reasignación sexual. 
Calquera outro factor non previsto neste texto lexislativo, 
sempre que ponderado polos Servizos Sociais condicione 
gravemente a súa inclusión social . 

Deberanse reunir tódolos requisitos establecidos nos dous textos lexislativos de referencia para poder valorar esa 
“excepcionalidade”. Empréganse os mesmos, porque neles se establecen medidas que as diferentes 
Administracións deben implementar para a atención destes colectivos poboacionais contemplados como 
prioritarios. 
 

En que consiste? 
Este recurso se concreta na entrega de vales, por un importe de 50 €, a aquelas persoas ou unidades familiares de 
convivencia que teñan uns ingresos iguais ou inferiores ao establecido na táboa anterior (agás as excepcións que 
se consideren tecnicamente dende o Departamento municipal de Servizos Sociais).  
 



 
 
 

  

En función do número de membros da unidade de convivencia, os vales entregaranse con distinta frecuencia: 
 

 Si a unidade de convivencia está composta por 1 ou 2 persoas: 1 vale cada 15 días. Os vales entregaranse 
no Departamento municipal de Servizos Sociais, previa chamada telefónica ao persoal técnico. 
 

 Si a unidade de convivencia está composta por 3 ou mais persoas: 1 vale cada semana. Os vales 
entregaranse no Departamento municipal de Servizos Sociais, previa chamada telefónica ao persoal 
técnico. 

 
O vale só pode adicarse á compra de productos alimenticios básicos ou de hixiene nos establecementos que se 
acorden. A persoa usuaria adquiriría os produtos que precisase ata esgotar o crédito do “vale”. Pola súa parte, o 
comercio remitiríalle ao concello os xustificantes do gasto realizado pola persoa usuaria. 
 
En síntese, pódense beneficiar desta medida de emerxencia: 
 

 
Fonte: Departamento municipal de Servizos Sociais, ano 2020. 

 
Con esta medida asistencial, o concello de Santiago de Compostela, a través do Departamento municipal de 
Servizos Sociais, pretende: 
 

 



 
 
 

  

 
Fonte: Departamento municipal de Servizos Sociais, ano 2020. 

 
A nivel orientativo, establécese no seguinte anexo un catálogo de produtos alimenticios e de hixiene básicos; este 
catálogo pode sufrir variacións en función das necesidades particulares de cada persoa (en canto a problemas de 
saúde que requiran a adquisición dun produto en concreto non contemplado nese listado, por exemplo; así 
teríamos a persoas celíacas, persoas diabéticas, persoas con alerxias alimentarias a lácteos, etc.). 
 

PRODUTO ALIMENTICIOS E DE HIXIENE BÁSICOS 

Pan  

Patacas 

Pasta 

Arroz  

Legumes (lentellas, fabas, garavanzos) 

Fariña de trigo 

Azucre ou endulzante 

Ovos  

Polo 

Carne de tenreira 

Carne de porco 

Peixe  

Embutido 

Froita  

Verdura  

Aceite de oliva  

Aceite de xirasol 

Leite  

Queixo  

Iogures  

Produtos alimenticios infantís 

Conservas (atún  e vexetal) 

Galletas de almorzo 

Café 

Cacao soluble 

Xampú  

Xel de baño 

Produtos de hixiene persoal e/ou pañais para menores  

 
 



 
 
 

  

 

1.B) PROPOSTA DA XERENCIA DE TUSSA, S.A. RELATIVO AO USO DAS DISTINTAS ZONAS E 
TIPOLOXÍAS DO SISTEMA DE APARCAMENTO REGULADO “ORA” NO CONCELLO DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA CON MOTIVO DO RD 463/2020, DO 14 DE MARZO. 

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela acorda por unanimidade dos seus 
membros presentes: 

Único.- Establecer como zonas libres de estacionamento, con efectos desde o 24 de marzo de 2020 e 
mentres dure a vixencia do estado de alarma, e, por tanto, libres de control horario e de aboamento do 
servizo as prazas existentes do sistema ORA, agás nas rúas que se indican a continuación: 
Deste xeito, manteríamos a necesaria rotación nas seguintes rúas: 

RÚA O.R.A. C.E.D. MINUSV. TOTAL PRAZAS

VIRXEN DA CERCA 6 4 10
TRAVESIA UNIVERSIDADE 16 5 21
FONTE SECA 0 4 4

ENTREPRACIÑAS 3 0 3
PRAZA DA UNIVERSIDADE 5 0 5
PRAZA DE MAZARELOS 0 4 4
ARCO DE MAZARELOS 9 0 9
TRAS SAN FIZ DE SOLOVIO 7 7

TOTAL 84 17 0 101  

 

1.C) PROPOSTA DA CONCELLERÍA DELEGADA DE ECONOMÍA E FACENDA, PERSOAL, 
CONTRATACIÓN E MODERNIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE A INCIDENCIA DA 
CRISE SANITARIA EN CONTRATOS MUNICIPAIS”. 

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela acorda por unanimidade dos seus 
membros presentes: 

 

Único.- Ordenar aos contratistas que se relacionan que continúen executando os contratos dos que son 
adxudicatarios e que se sinalan, coa indicación xeral de que deberán adoptar as medidas que 
salvagarden a saúde e seguridade dos traballadores fronte aos posibles riscos derivados do COVID-19, 
limitando estes suficientemente mediante a utilización de medios de protección colectiva, ou a adopción 
de medidas de organización do traballo.  
  

Descrición do contrato Descrición Adxudicatario 

Servizo de xestión e programación de 
actividades do Centro Xove de Creación 
Cultural e locais municipais de música 
para a xuventude de Compostela 

MOCIDADE.OUTROS 
TRABALLOS REALIZADOS POR 
OUTRAS EMPRESAS 

SERVIPLUS 

SERVIZO DE INTERVENCIÓN E 
RECOLLIDA DE ANIMAIS 
ABANDONADOS, PERDIDOS, 
DOMÉSTICOS OU SALVAXES - LACERÍA 

PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE 
PÚBLICA: BENESTAR ANIMAL. 
LIMPEZA E ASEO 

  



 
 
 

  

SERVIZO DE CONSERXERÍA, LIMPEZA E 
CONTROL DAS INSTALACIÓNS DOS CEIP 
DEPENDENTES DO CONCELLO 

CEIPS. TRABALLOS REALIZ POR 
OUTRAS EMPRESAS. 
SEGURIDADE 

UTE FERROVIAL SERVICIOS SA & 
FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA 
(Previsión IPC do 1%) 

CONTRATO DE XESTIÓN, MEDIANTE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DAS 
ESCOLAS INFANTÍS DE CONXO E 
FONTIÑAS 

ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. 
O. TRABALLOS REALIZ POR O. 
EMPRESAS 

SERVICIOS Y MATERIALES, SA 
(sentenza) 

Servizo para a xestión da escola infantíl 
municipal de Meixonfrío-Salgueiriños 

ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. 
O. TRABALLOS REALIZ POR O. 
EMPRESAS 

SERVICIOS Y MATERIALES, SA 

CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DA 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. 
TRABALLOS REALIZ OUTRAS 
EMPRESAS 

TROBEIRO 

SERVIZO DE MANTEMENTO E 
CONSERVACIÓN DOS CAMPOS DE 
FÚTBOL MUNICIPAIS ADSCRITOS AO 
DEPARTAMENTO DE DEPORTES 

INSTALAC.DEPORTIVAS. 
CONSERV. MANTEN. CAMPOS 
FÚTBOL 

CESPA, S.A /FERROVIAL 

Prestación integral dos servizos de 
conserxería e limpeza en varias 
instalacións deportivas municipais 

INSTALAC DEPORTIVAS. 
OUTROS TRAB. REALIZ. POR 
OUTRAS EMPRESAS E PROF. 

LACERA SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO, SA 

  

2.- RECOÑECEMENTOS EXTRAXUDICIAIS DE CRÉDITOS. 

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela acorda por unanimidade dos seus 
membros presentes: 

Aproba diversos recoñecementos extraxudiciais de crédito por un importe total de 728.352,74 €. 

 

 

3.- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE CONTRATACIÓN RELATIVA Á ADXUDICACIÓN DO 
CONTRATO “SUBMINISTRACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO INFORMATIZADOS PARA A 
SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COPOESTELA, COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL 
DENTRO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECEMENTO SOSTIBLE 2014- 2020. 

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela acorda por unanimidade dos seus 
membros presentes: 

Adxudicar á empresa BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L. o contrato para “Subministración 
de postos de traballo informatizados para a solución de administración electrónica do Concello de 
Santiago de Compostela, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional dentro do 
programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014- 2020. 

 

*** 

 

 

 



 
 
 

  

URXENCIAS 

1) PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE CENTROS SOCIOCULTURAIS PARA A 
SOLICITUDE Á DEPUTACIÓN DA CORUÑA DE ESPECTÁCULOS DA REDE CULTURAL PARA O 
ANO 2020. 

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela acorda por unanimidade dos seus 
membros presentes: 

Solicitar á Deputación Provincial da Coruña, ao abeiro da convocatoria da programación da Rede 
Cultural para o ano 2020, as actuacións que se enumeran. (15 espectáculos en total, por un importe de 
10.967,37 €, dos cales a Deputación financia o 30%: 3.290,21 €) 

 


