
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA 
 
Convoco aos/ás señores/as concelleiros/as da Corporación Municipal á sesión ordinaria 
do PLENO, que terá lugar na casa consistorial o vindeiro día 9 DE NOVEMBRO DE 
2015, ás 9:00 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, das  actas das seguintes sesións plenarias: 
 
Acta sesión ordinaria do día 7 de setembro de 2015 (13/15). 
Acta sesión ordinaria do día  5 de outubro  de 2015 (14/15). 
Acta sesión extraordinaria urxente do día 28 de outubro  de 2015 (15/15). 
  
2. Toma de coñecemento da aprobación definitiva da modificación puntual do 
PXOM no ámbito do polígono 40. Rocha Vella - rúa do Churruchao. 
 
3. Toma de coñecemento da aprobación definitiva da modificación puntual do 
PXOM na rúa das Penas, número 9C. Aríns. 
 
4. Toma de coñecemento da aprobación definitiva da modificación puntual do 
PXOM relativa ao incremento de densidade dos solos urbanizables non 
delimitados (SUND). 
 
5. Desestimento do procedemento iniciado para a modificación puntual do catálogo 
do PXOM e do plan especial de patrimonio construído de interese cultural do 
termo municipal de Santiago de Compostela no ámbito correspondente aos 
números 108, 110 e 112 da avenida de Rosalía de Castro. 
 
6. Dar conta da elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial da 
Ordenanza municipal reguladora da tramitación das licenzas urbanísticas e outras 
formas de intervención administrativa. 
 
7. Dar conta da elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial da 
Ordenanza municipal reguladora do informe de avaliación de edificios. 
 
8. Aprobación inicial da modificación das seguintes ordenanzas fiscais para o ano 
2016: 
 
Ordenanza fiscal 0.00: ordenanza xeral de xestión, recadación e inspección dos 
tributos e doutros ingresos de dereito público. 



Ordenanza fiscal 1.01: imposto sobre bens inmobles. 
Ordenanza fiscal 1.02: imposto sobre vehículos de tracción mecánica. 
Ordenanza fiscal 1.03: imposto sobre o incremento do valor dos terreos de 
natureza urbana. 
Ordenanza fiscal 1.04: imposto sobre construcións, instalacións e obras.  
          
9. Solicitude de compatibilidade da funcionaria interina, Dona Ángeles Santos 
Vázquez, para o desempeño de posto de profesora asociada na Universidade da 
Coruña. 
 
10. Proposición do grupo municipal do Partido Popular, sobre a organización e 
perfil básico dos actos institucionais. 
 
11. Proposición do grupo municipal do PSdeG-PSOE, relativa a que se impulse un 
convenio do IGVS para construción de vivenda de protección autonómica e de   
réxime especial. 
 
12. Proposición do grupo municipal do Partido Popular, relativa a que en 
colaboración coas administracións correspondentes se acondicione a zona  do 
belvedere e o contorno fluvial onde se  celebrou no ano 1856 o Banquete de Conxo. 
 
13. Proposición do grupo municipal do Partido Popular, relativa á renovación do 
sistema de control de accesos á zona monumental. 
 
14. Proposición do grupo municipal do PSdeG-PSOE, relativa á posta en marcha 
dunha liña de autobuses desde cada unha das grandes cidades de Galicia co 
aeroporto de Lavacolla. 
 
15.  Proposición do grupo municipal do BNG, relativa  a incorporar  sistemas de 
protección para motoristas (SPM) nos gardarraís. 
 
16. Proposición do grupo municipal do BNG, relativa  a garantir que as obras de 
nova construción adopten criterios de accesibilidade. 
 
17. Proposición do grupo municipal do PSdeG-PSOE, relativa  ao proxecto da 
EDAR. 
 
18. Declaración institucional dos grupos municipais da Corporación,  en apoio da 
creación dun novo xulgado do social no Partido xudicial de Santiago de 
Compostela. 
 



19. Dar conta de persoamentos, sentenzas e outras incidencias en recursos 
contenciosos-administrativos. 
 
20. Dar conta da designación de representantes no Consello de Relacións Veciñais. 
 
21. Dar conta de resolución da alcaldía de nomeamentos de membros da Xunta de 
Goberno. 
 
22. Dar conta de resolucións da alcaldía, das concellarías delegadas e acordos da 
Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela. 
 
23. Rogos e preguntas. 
 
24. Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais. 
 
Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2015. 

 
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 DIOS 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. DONA MARÍA JOSÉ TOBAR QUINTANAR. DON GONZALO 
MUÍÑOS SÁNCHEZ. DONA MARÍA MILAGROS CASTRO SÁNCHEZ. 
 



BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG): DON RUBÉN CELA DÍAZ. DONA 
MARÍA GORETTI SANMARTÍN REI. 


