
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 19 DE 
XULLO 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  21 de 
xuño de 2018. 
  
2.- Toma posesión do cargo de concelleiro de Don Antón Barba Pereira (PSdeG-
PSOE).  
 
3.- Aprobación definitiva da modificación puntual da ordenanza especial OE-5 
Galeras do PXOM, no ámbito do antigo hospital.  
 
4.- Solicitude de inicio de avaliación ambiental da modificación puntual do PXOM 
en execución das sentenzas anulatorias do polígono 11. Castiñeiriño. 
 
5.- Aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario núm. 2018-CREX-
03. 
 
6.- Aprobación inicial da modificación de crédito mediante suplemento de crédito 
2018-SUPLE-02. 
 
7.- Aprobación inicial de modificación das bases de execución do orzamento de 
2018. 
 
8.- Proposta da alcaldía en relación cos títulos, honras e condecoracións do 
Concello de Santiago para o ano 2018. 
 
9.- Proposta da alcaldía para o nomeamento de concelleiro substituto na 
Asociación de Concellos do Camiño Inglés. 
 
10.- Proposición do grupo municipal do PSdeG-PSOE, para o desenvolvemento 
dos accesos viarios estruturantes dos parques empresariais de Costa Vella e da 
Sionlla. 
 



11.- Proposición do grupo municipal do Partido Popular, sobre a posta   en marcha 
de medidas para promover a visita de edificios históricos de difícil de acceso 
público. 
 
12.- Proposición do grupo municipal do BNG, para abrir ao público os edificios, 
monumentos e xardíns rehabilitados polo Consorcio da Cidade de Santiago. 
 
13.- Dar conta de escrito do BNG de cambio de portavoz e representante no 
Consello Asesor de Condecoracións. 
 
14.- Dar conta de escrito do BNG  de renuncia  a ter representación en XADE. 
  
15.- Dar conta da elevación á aprobación definitiva  do Regulamento de 
funcionamento do Consello Municipal de Cooperación e Solidariedade. 
 
16.- Dar conta de resolucións da alcaldía e das concellarías delegadas e acordos da 
Xunta de Goberno Local. 
  
17.- Declaración institucionais do Concello de Santiago de Compostela: 
 
A prol da regularización da educación social. 
 
Para declarar persoas non gratas aos compoñentes da “Manada”. 
 
18.- Rogos, preguntas e interpelacións. 
 
Rogos: 
Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 2 de xullo de 2018, núm. 187. 
Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 4 de xullo de 2018, núm. 190. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 9 de xullo de 2018, núm. 197. 
Do grupo municipal do BNG de data 10 de xullo de 2018, núm. 201. 
Do grupo municipal do BNG de data 10 de xullo de 2018, núm. 202. 
Do grupo municipal do BNG de data 10 de xullo de 2018, núm. 203. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 11 de xullo de 2018, núm. 207. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 11 de xullo de 2018, núm. 208. 
 
Preguntas resposta oral: 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 6 de xullo de 2018, núm. 194. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 11 de xullo de 2018, núm. 209. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 11 de xullo de 2018, núm. 210. 
Do grupo municipal do BNG de data 11 de xullo de 2018, núm. 211. 
Do grupo municipal do BNG de data 11 de xullo de 2018, núm. 212. 



 
Preguntas resposta por escrito: 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 27 de xuño de 2018, núm. 186. 
Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 2 de xullo de 2018, núm. 188. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 4 de xullo de 2018, núm. 189.  
Do grupo municipal do BNG de data 10 de xullo de 2018, núm. 204. 
                                               
19.- Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais: 
Rexistro de entrada do día 6 de xullo de 2018, núm. 196, presentada polo grupo 
municipal de Compostela Aberta, a prol  da ratificación  do tratado para a prohibición 
das armas nucleares. 
Rexistro de entrada do día 9 de xullo de 2018, núm. 198, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, sobre a seguridade dos muros de contención e outras 
melloras no barrio das Fontiñas. 
Rexistro de entrada do día 10 de xullo de 2018, núm. 200, presentada polo grupo 
municpal do BNG,  para mellorar os accesos, a sinalización e a divulgación do 
petroglifo do Castriño de Conxo. 
Rexistro de entrada do día 10 de xullo de 2018, núm. 205, presentada polo grupo 
municipal de Compostela Aberta, pola dotación orzamentaria da Lei de benestar animal. 
Rexistro de entrada do día 10 de xullo de 2018, núm. 206, presentada polo grupo 
municipal do PSdeG-PSOE, relativa a implantar paradas antiacoso. 
Rexistro de entrada do día 11 de xullo de 2018, núm. 213, presentada polo grupo 
municipal de Compostela Aberta, para condenar a violencia  e defender os dereitos 
humanos en Nicaragua. 
Rexistro de entrada do día 11 de xullo de 2018, núm. 214, presentada polos grupos 
municipais de Compostela Aberta, do PSdeG-PSOE e do BNG, en apoio á Plataforma 
Casalonga Limpa de Residuos. 
 
Santiago de Compostela, 16 de xullo 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.  
 
 
 


