
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA 
 
Convoco aos/ás  señores/as concelleiros e concelleiras da Corporación Municipal á 
sesión ordinaria do PLENO, que terá lugar na casa consistorial o vindeiro día 15 DE 
FEBREIRO DE 2018, ás 16:30 HORAS, en primeira convocatoria e dous días máis 
tarde á mesma hora, en segunda, de non se acadar quórum de asistencia na anterior.  
 

O R D E     DO     D Í A 
 
1.- Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión ordinaria do 17 de 
xaneiro de 2018. 

 
2.- Toma posesión do cargo de concelleiro de Don Antón Barba Pereira (PSdeG-
PSOE).  
 
3.- Aprobación do proxecto técnico de expropiación, con urxente ocupación, dos 
bens e dereitos necesarios para executar a fase 1 da Estación Intermodal de 
Santiago de Compostela. 
 
4.- Proposta ao pleno para que se pronuncie sobre a aprobación ou rexeitamento 
do convenio con Augas de Galicia e Acuaes, para executar as obras da nova EDAR 
do Souto. 
 
5.- Proposición do grupo municipal do Partido Popular, sobre medidas de impulso 
para a mellora do barrio de San Lourenzo e o Carme de Abaixo. 
 
6.- Proposición do grupo municipal do PSdeG-PSOE, en relación a actuacións 
urxentes no barrio de Vite. 
 
7.- Proposición do grupo municipal do BNG, para incluír a posibilidade dun 
modelo de xestión público e gratuíto de aparcamento de vehículos en rotación na 
nova memoria económica do servizo da ORA.  
 
8.- Dar conta dos reparos efectuados pola intervención municipal ao primeiro 
semestre do exercicio de 2017. 
 
9.- Dar conta de resolucións da alcaldía e das concellarías delegadas e acordos da 
Xunta de Goberno Local. 
  
10.- Rogos, preguntas e interpelacións. 
 
Rogos: 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de febreiro de 2018, núm. 35. 



Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de febreiro de 2018, núm. 36. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de febreiro de 2018, núm. 37. 
Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 7 de febreiro de 2018, núm. 41. 
Do grupo municipal do BNG de data 7 de febreiro de 2018, núm. 48. 
Do grupo municipal do BNG de data 7 de febreiro de 2018, núm. 49. 
Do grupo municipal do BNG de data 7 de febreiro de 2018, núm.  50. 
 
Preguntas resposta oral: 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de febreiro de 2018, núm. 38. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de febreiro de 2018, núm. 39. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de febreiro de 2018, núm. 40. 
Do grupo municipal do BNG de data 7 de febreiro de 2018, núm. 51. 
Do grupo municipal do BNG de data 7 de febreiro de 2018, núm. 52. 
Do grupo municipal do BNG de data 7 de febreiro de 2018, núm. 53. 
 
Preguntas resposta por escrito: 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 25 de xaneiro de 2018, núm. 21. 
Do grupo municipal do BNG de data 30 de xaneiro de 2018, núm. 22. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 30 de xaneiro de 2018, núm. 23. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 30 de xaneiro de 2018, núm. 24. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 2 de febreiro de 2018, núm. 26. 
Do grupo municipal do BNG de data 7 de febreiro de 2018, núm. 54. 
Do grupo municipal do BNG de data 7 de febreiro de 2018, núm. 55. 
Do grupo municipal do BNG de data 7 de febreiro de 2018, núm. 56. 
Do grupo municipal do BNG de data 7 de febreiro de 2018, núm. 57. 
 
11.- Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais: 
 
Rexistro de entrada do día 22 de xaneiro de 2018, núm. 20, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, para a  defensa e  apoio da prisión permanente revisable. 
Rexistro de entrada do día 31 de xaneiro de 2018, núm. 25, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para apoiar a folga internacional de reivindicación feminista do 8 de 
marzo. 
Rexistro de entrada do día 5 de febreiro de 2018, núm. 27, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para apoiar as reivindicacións das asociacións de comerciantes para 
que o goberno español modifique a normativa que liberaliza o período de rebaixas. 
Rexistro de entrada do día 5 de  febreiro de 2018, núm. 29, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, para a organización de diversos actos en conmemoración  
do centenario do nacemento de Agustín Magán. 
Rexistro de entrada do día 6 de febreiro de 2018, núm. 31, presentada polo grupo 
municipal do PSdeG-PSOE, en relación á retirada do anteproxecto de modificación  da 
Lei Galega de Saúde do ano 2008. 



Rexistro de entrada do día 7 de febreiro de 2018, núm. 34, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, sobre o centro de saúde de Conxo. 
Rexistro de entrada do día 7 de febreiro de 2018, núm.  42, presentada polo grupo 
municipal de Compostela Aberta, de apoio á folga internacional feminista do próximo 8 
de marzo. 
Rexistro de entrada do día 7 de febreiro de 2018, núm. 43, presentada polo grupo 
municipal de Compostela Aberta, para a adhesión ao Pacto de Política Alimentaria de 
Milán (MUFPP).  
Rexistro de entrada do día 7 de febreiro de 2018, núm. 44, presentada polo grupo municipal 
de Compostela Aberta, en apoio á Asociación Composcleta e a coordinadora Conbici en 
relación coa reforma do Código Penal.  
Rexistro de entrada do día 7 de febreiro de 2018, núm. 45, presentada polo grupo 
municipal de Compostela Aberta, en apoio ás reivindicacións realizadas polo colectivo 
de pensionistas ao goberno do estado.  
Rexistro de entrada do día 7 de febreiro de 2018, núm. 46, presentada polo grupo 
municipal do BNG, sobre a recuperación da antiga sala Iago. 
Rexistro de entrada do día 7 de febreiro de 2018, núm. 47, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para a clausura dos tecnosolos do vertedoiro de Miramontes e a 
restauración  da canteira con cuberta de terra vexetal como estaba previsto no proxecto 
inicial. 
  
Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2018. 
  

O ALCALDE, 
 

  
 

 
Asdo: Martiño Noriega Sánchez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPOSTELA ABERTA (CA): DONA MARÍA ROZAS PÉREZ. DON JORGE 
CARLOS DUARTE VÁZQUEZ. DONA BRANCA PETRA NOVO REY. DON  XAN 
XESÚS DURO FERNÁNDEZ. DONA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 
DON MANUEL DÍOS DIZ. DONA MARTA IRENE LOIS GONZÁLEZ. DON 
RAFAEL PEÑA VIDAL. DONA NOA MARÍA MORALES SÁNCHEZ. 
 
PARTIDO POPULAR (PP): DON AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE 
ROJAS. DONA MARÍA JOSÉ CASTRO CARBALLAL. DON ALEJANDRO 
SÁNCHEZ-BRUNETE VARELA. DONA MARÍA ÁNGELES ANTÓN 
VILASÁNCHEZ. DONA MARÍA JOSÉ CORRAL  LÓPEZ. DON MANUEL 
MARTÍNEZ VARELA. DONA TERESA MARÍA GUTIÉRREZ LÓPEZ. DONA 
MARÍA TERESA CANCELO MÁRQUEZ. DON CLAUDIO RICARDO MONTIEL 
CARRACEDO. 
 
PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA (PSdeG-PSOE): DON FRANCISCO 
REYES SANTIÁS. DON GONZALO MUÍÑOS SÁNCHEZ. DONA MARÍA 
MILAGROS CASTRO SÁNCHEZ. 
 
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG): DON RUBÉN CELA DÍAZ. DONA 
MARÍA GORETTI SANMARTÍN REI.  


