
 

 

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 30 de 
xaneiro de 2020, 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, da acta correspondente á sesión ordinaria do 19 de 
decembro de 2019. 
 
2.- Proposta da alcaldía para a adhesión do concello á Asociación de Concellos do 
Camiño da ría de Muros-Noia. 
 
3.- Proposta da alcaldía para a adhesión do concello á Asociación de Concellos do 
Camiño Fisterra-Muxía. 
 
4.- Proposición do grupo municipal de Compostela Aberta para impulsar un 
acordo de cidade que consensúe unha colaboración  estable entre  concello e USC. 
 
5.- Proposición do grupo municipal do BNG para pór en marcha a tarxeta cidadá 
para o pagamento  de servizos e bonificacións de axudas municipais. 
 
6.- Proposición do grupo municipal do Partido Popular para a conexión do Parque 
de Belvís coa Porta do Camiño, a rehabilitación da Praza do Matadoiro e das 
traseiras dos edificios da rúa de San Pedro. 
 
7.- Proposición do grupo municipal do Partido Popular sobre o estudo da asunción 
da xestión pública nos aparcadoiros subterráneos das prazas de Galicia e de Vigo. 
 
8.- Proposición do grupo municipal de Compostela Aberta para a protección do 
pequeno comercio na cidade vella de Santiago.  
 
9.- Dar conta de escrito do grupo municipal do Partido Popular de cambio de 
membros en distintas comisións. 
  
10.- Dar conta de escritos dos grupos políticos municipais designando 
representantes na comisión especial de “Peleteiro”. 
 
11.- Dar conta de resolucións de prórroga do orzamento do concello e do auditorio 
do  ano 2019 para o 2020. 



 

 

 
12.- Dar conta da elevación á aprobación definitiva do Regulamento de 
Organización e Funcionamento da Asesoría Xurídica. 
 
13.- Dar conta da elevación á aprobación definitiva da modificación de ordenanzas 
fiscais. 
  
14.- Dar conta de resolucións da alcaldía, das concellarías delegadas e acordos da 
Xunta de Goberno Local. 
  
15.- Rogos, preguntas e interpelacións. 
 
Rogos: 
Do grupo municipal do BNG, de data 16 de xaneiro de 2019, núm. 12. 
Do grupo municipal do BNG, de data 16 de xaneiro de 2020, núm. 13. 
Do grupo municipal do BNG, de data 16 de xaneiro de 2020, núm. 14. 
Do grupo municipal de CA, de data 17 de xaneiro de 2020, núm. 18. 
Do grupo municipal do PP, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 31. 
Do grupo municipal do PP, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 32. 
Do grupo municipal do PP, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 33. 
Do grupo municipal de  CA, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 44. 
Do grupo municipal de  CA, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 45. 
 
Preguntas resposta oral: 
Do grupo municipal de  CA, de data 22 de novembro de 2019, núm. 281. 
Do grupo municipal do BNG, de data 15 de xaneiro de 2020, núm. 11. 
Do grupo municipal do BNG, de data 21 de xaneiro de 2020, núm. 22. 
Do grupo municipal do PP, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 34. 
Do grupo municipal do PP, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 35. 
Do grupo municipal do PP, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 36. 
Do grupo municipal de  CA, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 38. 
Do grupo municipal de  CA, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 41. 
Do grupo municipal de  CA, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 42. 
 
Preguntas resposta escrita: 
Do grupo municipal de CA, de data 9 de xaneiro de 2020, núm. 8. 
Do grupo municipal do BNG, de data 21 de xaneiro de 2020, núm. 23. 
 
Interpelación: 
Do grupo municipal do PP, de data 22 de xaneiro de 2020,  núm. 30. 
 
16.- Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais: 



 

 

 
1. Rexistro de entrada do día 13 de xaneiro de 2020, núm. 10, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para  a mellora da sanidade pública. 
2. Rexistro de entrada do día 17 de xaneiro de 2020, núm. 15, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para recuperar o patrimonio galego que se encontra no Museo 
Arqueológico Nacional. 
3. Rexistro de entrada do día 17 de xaneiro de 2020, núm. 16, presentada polo grupo 
municipal de CA, para planificar estratexicamente a rede municipal de bibliotecas José 
Saramago.  
4. Rexistro de entrada do día 21 de xaneiro de 2020, núm. 19, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para  a celebración do día de Rosalía. 
5. Rexistro de entrada do día 22 de xaneiro de 2020, núm. 28, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular,  para unha acción coordinada que  contribúa a regular os 
fluxos turísticos no contorno da Catedral.  
6. Rexistro de entrada do día 22 de xaneiro de 2020, núm. 29, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, para a recuperación do apoio ao Consorcio nos 
orzamentos do estado para 2020. 
7. Rexistro de entrada do día 22 de xaneiro de 2020, núm. 37, presentada polo grupo 
municipal de CA,  para instar ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda 
Urbana a realizar actuacións urxentes para o equilibrio territorial e pendentes en 
Santiago de Compostela. 
8. Rexistro de entrada do día 22 de xaneiro de 2020, núm. 39, presentada polo grupo 
municipal do BNG,  para divulgar o legado de Isaac Díaz Pardo no centenario do seu 
nacemento. 
9. Rexistro de entrada do día 22 de xaneiro de 2020, núm. 40, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular,  para instar ao goberno do estado a aboar a débeda 
pendente con Galicia. 
10. Rexistro de entrada do día 22 de xaneiro de 2020, núm. 43, presentada polo grupo 
municipal de CA, para construír  unha nova  piscina municipal  cuberta en Santa Marta. 
 
Santiago de Compostela,  27 de  xaneiro de 2020. 
 

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):  
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, DONA MARÍA CASTELAO 
TORRES. 
 
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. 
 
 
 
 


