
 

 

CONVOCATORIA 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 NOVEMBRO 

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. 

 

ORDE DO DÍA 

 

1.-Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión ordinaria do día 18 de outubro 

de 2018, núm 16. 

 

2.-Toma de posesión, no seu caso, de cargos de concelleiros.  

 

3.-Solicitude de inicio da avaliación ambiental de Revisión do Plan Especial de protección 

e rehabilitación da cidade histórica de Santiago de Compostela (PE-1). 

 

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 da Ordenanza xeral municipal reguladora da 

emisión e recepción de ruídos, vibracións e condicións dos locais. 

 

6.-Proposta da Alcaldía ao Pleno para a adhesión do Concello de Santiago á Asociación de 

Entidades Locais pola Lengua Galega. 

 

7.-Proposta da Alcaldía do Concello de Santiago ao Pleno para a adhesión á Asociación de 

concellos do Camiño Inglés ede aprobación da proposta de estatutos para a constitución e 

funcionamento da mesma. 

 

 



 

 

8.-Proposta 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 e saneamento e depuración de augas residuais. 

 

9.-Proposta da concelleira de Economía, Facenda e Administración de aprobación do 

expediente de suplemento de crédito Nº 2018-SUPLE-06 de importe 3.085.870,12 euros. 

 

10.-Proposta da concelleira delegada de Economía, Facenda e Administración de 

aprobación do expediente de suplemento de crédito Nº 2018-SUPLE-07 do orzamento do 

ano 2018 por importe de 18.910,22 euros. 

 

11.-Proposición do grupo municipal do BNG, para regularizar os servizos municipais 

externalizados que seguen a operar sen contrato. 

 

12.-Proposición do grupo municipal do Partido Popular sobre o pagamento dos servizos 

sen contrato. 

 

13.-Proposta para a ratificación polo Pleno do acordo de Xunta de Goberno Local de 14 de 

setembro de 2018 relativo á aprobación do Plan Municipal de Prevención de 

Drogodependencias 2018-2021 para o Concello de Santiago de Compostela. 

 

14.-Dar conta de resolucións da alcaldía e das concellarías delegadas e acordos da Xunta 

de Goberno Local. 

 

15.-Rogos, preguntas e interpelacións. 

Rogos: 

Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 5 de novembro de 2018, núm 49075. 

Do grupo municipal do BNG de data 6 de novembro de 2018, núm 273. 

Do grupo municipal do BNG de data 7 de novembro de 2018, núm 274. 

Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de novembro de 2018, núm 49428. 

Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de novembro de 2018, núm 49430. 

Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de novembro de 2018, núm49431. 



 

Do grupo municipal do BNG de data 7 de novembro de 2018, núm 49527. 

Preguntas resposta oral: 

Do grupo municipal do PSdeG-PSOE de data 5 de novembro de 2018, núm 49077. 

Do grupo municipal do BNG de data 6 de novembro de 2018, núm 272. 

Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de novembro de 2018, núm 49432. 

Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de novembro de 2018, núm 49434. 

Do grupo municipal do Partido Popular de data 7 de novembro de 2018, núm 49435. 

Do grupo municipal do BNG de data 7 de novembro de 2018, núm 49529. 

Preguntas resposta por escrito: 

Do grupo municipal do Partido Popular de data 6 de novembro de 2018, núm 49106. 

Do grupo municipal do Partido Popular de data 6 de novembro de 2018, núm 49108. 

 

16.-Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais. 

Rexistro de entrada do día 2 de novembro de 2018, núm 48760, presentada polo grupo 

municipal de Compostela Aberta, sobre os servizos sanitarios na área de xestión integrada do 

CHUS. 

Rexistro de entrada do día 5 de novembro de 2018, núm 49068, presentada polo grupo 

municipal do PSdeG-PSOE, sobre unha serie de actuacións necesarias na parroquia de 

Figueiras. 

Rexistro de entrada do día 6 de novembro de 2018, núm 271, presentada polo grupo municipal 

do BNG, para reclamarlle a Fomento obras comprometidas na AP-9 para mellorar a calidade de 

vida da veciñanza de Angrois. 

Rexistro de entrada do día 6 de novembro de 2018, núm 49312, presentada polo grupo 

municipal do PSdeG-PSOE, con motivo do día 25 de novembro, Día Internacional contra a 

Violencia de Xénero. 

Rexistro de entrada do día 7 de novembro de 2018, núm 49437, presentada polo grupo 

municipal do Partido Popular, para a celebración dun acto conmemorativo do XL aniversario da 

Constitución Española. 

Rexistro de entrada do día 7 de novembro de 2018, núm 49438, presentada polo grupo 

municipal do Partido Popular, con motivo do Día Internacional da eliminación da violencia 

contra a muller 2018. 

Rexistro de entrada do día 7 de novembro de 2018, núm 49503, presentada polo grupo 

municipal de Compostela Aberta, para mostrar o rexeitamento á decisión do Tribunal Supremo 



 

de deixar sen efecto a sentenza sobre o imposto das hipotecas e para impulsar a creación dunha 

banca pública. 

Rexistro de entrada do día 7 de novembro de 2018, núm 49522, presentada polo grupo 

municipal do BNG, para reclamar a redución do IVE na tarifa da luz. 

Rexistro de entrada do día 7 de novembro de 2018, núm 49524, presentada polo grupo 

municipal do BNG, para máis recursos no ámbito local e xudicial para loitar contra a violencia 

machista. 

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018 

 

 

Martiño Noriega Sánchez 

 

Alcalde do Concello de Santiago 
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