
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 29 de xullo 
de 2019, ás 17:00 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 ás sesións extraordinarias 
do 15 e 28 de xuño e 15 de xullo, todas deste ano 2019. 
 
2.- Aprobación definitiva do estudo de detalle da parcela J4a02 do parque 
empresarial da Sionlla. 
 
3.- Proposta do alcalde de adhesión do Concello de Santiago de Compostela ao 
protocolo xeral de actuación entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para fomentar 
a implantación e a fixación de empresas en Galicia mediante a creación da 
iniciativa “Concellos Doing Businnes Galicia”. 
 
4.- Proposta da concelleira delegada de economía  e facenda, de aplicación da 
porcentaxe de minoración no recibo de recollida de residuos. 
 
5.- Proposición do grupo municipal de Compostela Aberta, sobre o novo centro 
cívico da cidade vella situado nas Casas Reais. 
 
6.- Proposición do grupo municipal do BNG para a creación  do “espazo das nosas 
palabras”. 
 
7.- Proposición do grupo municipal de Compostela Aberta, sobre a continuidade 
do apoio á creación en artes  visuais diante do inminente peche da zona “C”. 
 
8.- Proposición do grupo municipal do Partido Popular, para a revisión e 
información pública do proceso de licitación do servizo de transporte urbano 
municipal.  
 
9.- Dar conta da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio de 2018. 
 
10.- Dar conta da execución orzamentaria correspondente ao primeiro trimestre 
do ano 2019. 
 
11.- Dar conta da elevación á aprobación definitiva da ordenanza da ORA. 



 
12.- Dar conta da elevación á aprobación definitiva da ordenanza fiscal 3.16, taxa 
pola prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos. 
 
13.- Dar conta de escritos dos grupos políticos municipais, designando 
representantes nas distintas comisións. 
 
14.- Dar conta de resolucións da alcaldía, de designación de concelleiros en réxime 
de dedicación exclusiva,  de designación de alcalde en funcións e de delegación de 
competencias. 
 
15.- Dar conta de resolucións da alcaldía e das concellarías delegadas e acordos da 
Xunta de Goberno Local. 
  
16.- Rogos, preguntas e interpelacións. 
 
Rogos: 
Do grupo municipal do BNG de data 10 de xullo de 2019, núm. 92. 
Do grupo municipal do BNG de data 16 de xullo de 2019, núm. 99. 
Do grupo municipal do BNG de data 16 de xullo de 2019, núm. 100. 
Do grupo municipal de CA de data 18 de xullo de 2019, núm. 112. 
Do grupo municipal do PP de data 18 de xullo de 2019, núm. 115. 
 
 
Preguntas resposta oral: 
Do grupo municipal de CA de data 11 de xullo de 2019, núm. 93. 
Do grupo municipal do BNG  de data 17 de xullo de 2019, núm. 103. 
Do grupo municipal do BNG de data 18 de xullo de 2019, núm. 107. 
Do grupo municipal de CA de data 18 de xullo de 2019, núm. 111. 
Do grupo municipal do PP de data 18 de xullo de 2019, núm. 113. 
Do grupo municipal do PP de data 18 de xullo de 2019, núm. 114. 
Do grupo municipal de CA de data 18 de xullo de 2019, núm. 116. 
 
Preguntas resposta escrita: 
Do grupo municipal de CA de data 11 de xullo de 2019, núm. 94. 
Do grupo municipal do BNG de data 15 de xullo de 2019, núm. 97. 
Do grupo municipal do BNG de data 17 de xullo de 2019, núm. 104. 
 
17.- Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais: 
 



Rexistro de entrada do día 8 de xullo de 2019, núm. 90 presentada polo grupo municipal 
do Partido Popular, a prol da activación dunha postura en común na defensa dos 
intereses xerais en materias de importancia capital para Santiago de Compostela. 
Rexistro de entrada do día 15 de xullo de 2019, núm. 95 presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, sobre as deficiencias na vía de servizo da autovía A-54 
no contorno de Amarelle e a continuidade do trazado entre as estradas N-634 e N-547. 
Rexistro de  entrada do día 17 de xullo de 2019, núm. 101, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para conseguir dotación orzamentaria para construír a nova EDAR  
do aeroporto de Lavacolla. 
Rexistro de  entrada do día 17 de xullo de 2019, núm. 102, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para  axilizar a contratación e mellorar a calidade do servizo de 
comedores escolares. 
Rexistro de  entrada do día 17 de xullo de 2019, núm. 105, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para  reclamar a débeda histórica do orzamento do estatuto de 
capitalidade. 
Rexistro de  entrada do día 18 de xullo de 2019, núm. 108, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para promocionar os viños con denominación de orixe en Santiago 
de Compostela.  
Rexistro de  entrada do día 18 de xullo de 2019, núm. 109, presentada polo grupo 
municipal de CA, sobre a declaración do Souto como espazo natural de interese local. 
Rexistro de  entrada do día 18 de xullo de 2019, núm. 110, presentada polo grupo 
municipal de CA, sobre a defensa da laicidade  e a plena separación da representación 
municipal respecto os actos relixiosos de calquera signo. 
 
Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2019. 
 

O ALCALDE, 
 
 

Asdo.: Xosé A. Sánchez Bugallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA (PSdeG-PSOE): 
DONA MERCEDES ROSÓN FERRREIRO, DON GUMERSINDO GUINARTE CABADA, 
DONA MARÍA MILAGROS CASTRO SÁNCHEZ, DON GONZALO MUÍÑOS SÁNCHEZ, 
DONA MARTA ABAL RODRÍGUEZ, DON JOSÉ MANUEL PICHEL PATIÑO, DONA 
NOA SUSANA DÍAZ VARELA, DON JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DONA 
MARÍA ESTHER PEDROSA CARRETE. 
 
PARTIDO POPULAR (PP):  
DON AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE ROJAS, DONA ANA BELEN SABEL 
IGLESIAS, DON ALEJANDRO SÁNCHEZ-BRUNETE VARELA, DONA MARÍA 
ANGELES ANTÓN VILASÁNCHEZ, DON JOSÉ ANTONIO CONSTENLA RAMOS, DON 
EVARISTO BEN OTERO, DON RAMÓN DE JESÚS QUIROGA LIMIA, DONA BEATRIZ 
CIGARRAN VICENTE. 
 
COMPOSTELA ABERTA (CA):  
DON MARTIÑO NORIEGA SÁNCHEZ, DONA BRANCA PETRA NOVO REY, DON 
RAFAEL PEÑA VIDAL, DONA MARTA IRENE LOIS GONZÁLEZ, DON JORGE 
CARLOS DUARTE VÁZQUEZ. 
 
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG): 
DONA MARÍA GORETTI SANMARTÍN REI, DONA NAVIA RIVAS DE CASTRO. 
 
 


