
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 18 DE 
OUTUBRO 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, das actas correspondentes: 
 
Sesión ordinaria do día 20 de setembro de 2018, núm. 13. 
Sesión extraordinaria e urxente do día 27 de setembro de 2018, núm. 14. 
Sesión extraordinaria e urxente do día 8 de outubro de 2018, núm. 15. 
  
2.- Toma posesión do cargo de concelleiro de Don Antón Barba Pereira (PSdeG-
PSOE).  
 
3.- Aprobación provisional da modificación puntual do catálogo do PXOM: 
corrección de erros na ficha D-061 (Casa en Lavacolla). Creación das fichas D-061 
(a), D-061(b-c) e D-061 (d). 
 
4.- Aprobación definitiva da modificación puntual do PE-1 para limitar os 
aloxamentos de carácter temporal no seu tecido residencial. 
 
5.-  Aprobación definitiva da modificación  do estudo de detalle da parcela N4a01c 
do quinteiro N do parque empresarial da Sionlla. 
 
6.- Proposta da concelleira delegada de réxime interior sobre determinación           
de festivos locais para o ano 2019. 
 
7.- Proposta da alcaldía de nomeamento da comisión para a redacción da memoria 
sobre a determinación da forma  máis sostible e eficiente de xestionar os servizos 
de abastecemento de auga,  saneamento e depuración de augas residuais. 
 
8.- Proposta da alcaldía para solicitar ao Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea e Cooperación a creación da Casa da Lusofonía con sede en Santiago de 
Compostela. 
 
9.- Aprobación de expediente de suplemento de crédito núm. 2018-SUPLE-05  do 
orzamento de 2018, por importe de 537.675,82 euros. 
  



10.- Proposta da concelleira delegada de economía e facenda de modificación da 
base número 18 da execución do orzamento municipal para o ano 2018. 
 
11.- Proposición do grupo municipal do Partido Popular, sobre a mellora integral 
do aparcamento e  dársena da Avda. Xoán XXIII. 
 
12.- Proposición do grupo municipal do  PSdeG-PSOE, relativa  á candidatura de 
Santiago de Compostela como “cidade creativa do cinema” da Unesco. 
 
13.- Dar conta da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio do ano 
2017. 
 
14.- Dar conta de nomeamento de  Secretario Xeral do Pleno. 
 
15.- Dar conta da elevación á aprobación definitiva do Regulamento de títulos, 
honras e condecoracións. 
                                                                                                                                                              
16.- Dar conta de resolucións da alcaldía e das concellarías delegadas e acordos da 
Xunta de Goberno Local. 
  
17.- Rogos, preguntas e interpelacións. 
 
Rogos: 
Do grupo municipal do BNG de data 8 de outubro de 2018, núm. 247. 
Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 8 de outubro de 2018, núm. 250. 
Do grupo municipal do BNG de data 9 de outubro de 2018, núm. 255. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 9 de outubro de 2018, núm. 258. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 9 de outubro de 2018, núm. 259. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 9 de outubro de 2018, núm. 260. 
 
Preguntas resposta oral: 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 9 de outubro de 2018, núm. 261. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 9 de outubro de 2018, núm. 262. 
Do grupo municipal do Partido Popular de data 9 de outubro de 2018, núm. 263. 
 
Preguntas resposta por escrito: 
Do grupo municipal do BNG de data 19 de setembro de 2018, núm. 244. 
Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 8 de outubro de 2018, núm. 253. 
Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 9 de outubro de 2018, núm. 254. 
                                               
18.- Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais: 
 



Rexistro de entrada do día 8 de outubro de 2018, núm. 245, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para atallar a situación de acoso que padecen as mulleres no 
Campus. 
Rexistro de entrada do día 8 de outubro de 2018, núm. 246, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para reclamarlle á Xunta as necesidades de incremento de 
profesorado no CEIP de Roxos. 
Rexistro de entrada do día 8 de outubro de 2018, núm. 251, presentada polo grupo 
municipal do PSdeG-PSOE, para mellorar o estado do firme dos viais da Ruela e da 
Travesa de Conxo.  
Rexistro de entrada do día 8 de outubro de 2018, núm. 252, presentada polo grupo 
municipal do PSdeG-PSOE, para recuperar o proxecto do ascensor da Almáciga. 
Rexistro de entrada do día 9 de outubro de 2018, núm. 256, presentada polo grupo 
municipal do BNG, en apoio ás persoas  denunciadas por reclamaren a devolución do 
Pazo de Meirás. 
Rexistro de entrada do día 9 de outubro de 2018, núm. 257, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular,  para a recuperación dos terreos  do antigo campo de 
fútbol do Valado-Barciela. 
Rexistro de entrada do día 9 de outubro de 2018, núm. 264, presentada polo grupo 
municipal de Compostela Aberta, para instar á Xunta de Galicia á construción dun novo 
estacionamento público nas inmediacións do CHUS. 
Rexistro de entrada do día 9 de outubro de 2018, núm. 265, presentada polo grupo 
municipal de Compostela Aberta, en relación á creación dun centro de tecnificación dos 
deportes de raqueta en San Lázaro. 
 
Santiago de Compostela, 15 de outubro 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 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.  
 


