
 

 

 
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA 

 
Por Decreto 90/2020, do 13 de xuño da Presidencia da Xunta de Galicia, mantense a 
declaración de situación de emerxencia sanitaria efectuada por acordo do Consello de 
Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020, por iso e de acordo co apartado 3 do artigo  
46 da Lei 7/1985, convoco aos/ás  señores/as concelleiros e concelleiras da Corporación 
Municipal á sesión ordinaria do pleno que se celebrará por medios telemáticos e que 
terá lugar o vindeiro día 25 de xuño 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. Os acordos adoptados entendéranse producidos na sede do Pazo de Raxoi. 
 

O R D E     DO     D Í A 
 
1.- Aprobación, se procede, das actas correspondentes ás sesións extraordinaria e 
ordinaria dos días 14 e 28 de maio, e extraordinaria do día 13 de xuño, todas deste 
ano 2020. 
 
2.- Aprobación do sistema de votación nominal para a adopción dos acordos da 
sesión. 
 
3.- Ratificación de inclusión  do punto número 4 na orde do día, para ser tratado 
na sesión. 
 
4.-  Proposta da alcaldía de aprobación de  adhesión do Concello de Santiago de 
Compostela á “RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030”, 
impulsada pola FEMP. 
 
5.- Proposición do grupo municipal do BNG para crear un servizo municipal de 
asesoramento, orientación laboral e apoio LGBTI. 
 
6.- Proposición do grupo municipal de CA para a peonalización da Praza de 
Mazarelos. 
 
7.- Proposición do grupo municipal do Partido Popular para transparentar, 
obxectivar e racionalizar a contratación pública. 
 
8.- Proposición do grupo municipal do Partido Popular sobre a creación de prazas 
de aparcamento exprés gratuíto na zona hora. 
 
9.- Dar conta da elevación á aprobación definitiva das ordenanzas fiscais número 
0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e outros ingresos de 



 

 

dereito público e 3.24 da taxa pola utilización privativa e o aproveitamento especial 
do dominio público local.  
 
10.- Dar conta do estado de execución do orzamento correspondente ao primeiro 
trimestre do presente ano. 
 
11.- Dar conta de acordo da Xunta de Goberno Local de data 8 de xuño de 2020 
(sentenzas e resolucións xudiciais). 
 
12.- Dar conta de resolucións da alcaldía, das concellarías delegadas e acordos da 
Xunta de Goberno Local.  
 
13.- Rogos, preguntas e interpelacións. 
 
Rogos: 
Do grupo municipal de CA, de data de 15 de xuño de 2020, núm. 167. 
Do grupo municipal do BNG, de data 16 de xuño de 2020, núm. 176. 
Do grupo municipal do BNG, de data 16 de xuño de 2020, núm. 177. 
Do grupo municipal do PP, de data 16 de xuño de 2020, núm. 184. 
Do grupo municipal do PP, de data 16 de xuño de 2020, núm. 185. 
Do grupo municipal do PP, de data 16 de xuño de 2020, núm. 186. 
 
Preguntas resposta oral: 
Do grupo municipal do PP, de data 16 de xuño de 2020, núm. 181. 
Do grupo municipal do PP, de data 16 de xuño de 2020, núm. 182. 
Do grupo municipal do PP, de data 16 de xuño de 2020, núm. 183. 
Do grupo municipal de CA, de data 16 de xuño de 2020, núm. 187. 
Do grupo municipal de CA, de data 16 de xuño de 2020, núm. 188. 
Do grupo municipal de CA, de data 16 de xuño de 2020, núm. 189. 
Do grupo municipal do BNG, de data 16 de xuño de 2020, núm. 190. 
 
Preguntas resposta escrita: 
Do grupo municipal do Partido Popular, de data 26 de maio de 2020, núm. 151. 
Do grupo municipal do Partido Popular, de data 3 de xuño de 2020, núm. 158. 
Do grupo municipal do Partido Popular, de data 3 de xuño de 2020, núm. 159. 
Do grupo municipal do Partido Popular, de data 4 de xuño de 2020, núm. 160. 
Do grupo municipal do Partido Popular, de data 4 de xuño de 2020, núm. 161. 
Do grupo municipal do Partido Popular, de data 4 de xuño de 2020, núm. 162. 
Do grupo municipal do Partido Popular, de data 5 de xuño de 2020, núm. 163. 
Do grupo municipal do Partido Popular, de data 9 de xuño de 2020, núm. 164. 
Do grupo municipal do Partido Popular, de data 9 de xuño de 2020, núm. 165. 
Do grupo municipal do BNG, de data 16 de xuño de 2020, núm. 175. 



 

 

 
Interpelacións: 
Do grupo municipal do BNG, de data 16 de xuño de 2020, núm. 174. 
Do grupo municipal de CA, de data 16 de xuño de 2020, núm. 191. 
 
14.- Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais: 
1. Rexistro de entrada do día 15 de xuño de 2020, núm. 168, presentada polo grupo 
municipal de CA, para iniciar o comezo da planificación das artes de rúa durante as 
próximas festas do Apóstolo. 
2. Rexistro de entrada do día 16 de xuño de 2020, núm. 172, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para pór en marcha un programa integral de actividades e de 
conciliación. 
3. Rexistro de entrada do día 16 de xuño de 2020, núm. 173, presentada polo grupo 
municipal do BNG, para cambiar o nome da Avda. Juan Carlos I. 
4. Rexistro de entrada do día 16 de xuño de 2020, núm. 178, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, en apoio da competitividade e futuro dos empregos de 
Alcoa. 
5. Rexistro de entrada do día 16 de xuño de 2020, núm. 179, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, para o  apoio a unha iniciativa lexislativa para combater a 
ocupación ilegal de vivendas. 
6. Rexistro de entrada do día 16 de xuño de 2020, núm. 180, presentada polo grupo 
municipal do Partido Popular, para o acondicionamento e mellora da área recreativa do 
refuxio e o seu acceso na ribeira do Tambre. 
 
Santiago de Compostela,  19 de  xuño 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. 
 
 


