
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 24 DE 
MAIO 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 19 de 
abril de 2018. 
  
2.- Toma posesión do cargo de concelleiro de Don Antón Barba Pereira (PSdeG-
PSOE).  
 
3.- Aprobación do expediente de crédito extraordinario núm. 2018-CREXT-02 do 
orzamento do ano 2018, por importe de 20.000 euros. 
 
4.- Aprobación inicial do Regulamento de títulos, honras e condecoracións do 
Concello de Santiago de Compostela. 
 
5.- Proposta de declaración institucional do Concello de Santiago en materia de 
loita contra a fraude. 
 
6.- Proposición do grupo municipal do Partido Popular, sobre o desenvolvemento 
de medidas de accesibilidade na cidade conforme ao segundo estudo realizado por 
ACEM. 
  
7.- Proposición do grupo municipal do PSdeG-PSOE,  relativa á necesidade de 
atender unha serie de demandas da policía local. 
 
8.- Proposición do grupo municipal do BNG, para adoptar medidas que fomenten 
o uso de vehículos eléctricos, ao ser unha alternativa ecolóxica. 
 
9.- Dar conta de renuncias ao Consello de Administración de XADE. 
 
10.- Dar conta de resolucións da alcaldía e das concellarías delegadas e acordos da 
Xunta de Goberno Local. 
  
11.- Rogos, preguntas e interpelacións. 
 
Rogos: 



Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 11 de maio de 2018, núm. 132. 
Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 14 de maio de 2018, núm. 134. 
Do grupo municipal do BNG de data 15 de maio de 2018, núm. 142. 
Do grupo municipal do BNG de data 15 de maio de 2018, núm. 143. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 15 de maio de 2018, núm. 145. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 15 de maio de 2018, núm. 146. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 15 de maio de 2018, núm. 147. 
 
Preguntas resposta oral: 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 11 de maio de 2018, núm. 130. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 11 de maio de 2018, núm. 131. 
Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 14 de maio de 2018, núm. 135. 
Do grupo municipal do BNG de data 15 de maio de 2018, núm. 144.  
Do grupo municipal do Partido Popular de data 15 de maio de 2018, núm.148. 
 
Preguntas resposta por escrito: 
Do grupo municipal do  BNG de data 24 de abril de 2018, núm. 125.  
 
12.- Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais: 
 
Rexistro de entrada do día 30 de abril de 2018, núm. 126, presentada polo grupo 
municipal de Compostela Aberta, para a adhesión ao manifesto dos municipios polo 
cumprimento efectivo do pacto de estado en materia de violencia de xénero. 
Rexistro de entrada do día 7 de maio de 2018, núm. 128, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, sobre actuacións a desenvolver no ámbito do Monte 
Pedroso. 
Rexistro de entrada do día 7 de maio de 2018, núm. 129, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, sobre medidas contra os incendios forestais. 
Rexistro de entrada do día 14 de  maio de 2018, núm. 137, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para reclamar o mantemento dos informativos locais e o diario 
cultural da CRTVG. 
Rexistro de entrada do día 14 de maio de 2018, núm. 138, presentada polos grupos 
municipais de Compostela Aberta, do PSdeG-PSOE e do BNG, en apoio ás 
reivindicacións  da asociación de persoas sordas de Santiago de Compostela (APSSC) 
sobre a falta de accesibilidade no ámbito sanitario galego. 
Rexistro de entrada do día 14 de maio de 2018, núm. 139, presentada polo grupo 
municipal do PSdeG-PSOE, relativa á sociedade estatal de Correos e Telégrafos, SA. 
Rexistro de entrada do día 15 de maio de 2018, núm. 140, presentada polo grupo 
municipal do PSdeG-PSOE, sobre o espazo conformado pola rúa do Pombal e a praza 
do Campo de San  Clemente. 



Rexistro de entrada do día 15 de maio de 2018, núm. 141, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para incrementar o nome das mulleres no rueiro compostelán co 
obxectivo de avanzar na correlación de xénero. 
Rexistro de entrada do día 15 de maio de 2018, núm. 149, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para desenvolver unha actuación integral para a adecuación dos 
servizos na rúa e na travesía da Fervenza. 
Rexistro de entrada do día 15 de maio de 2018, núm. 150, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para iniciar os procedementos  para asumir a xestión directa da 
escola municipal de música. 
 
Santiago de Compostela, 21 de maio 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. 


