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RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 27 DE XULLO DE 2018 
 
LICENZAS 
FAVORABLES.- 
LIC/306/2018.- MARÍA DOLORES PARGA RODRIGUEZ.- Autorizar a segregación solicitada 
en dúas vivendas da planta 4ª do edificio e conceder licenza de obras para reforma interior 
da planta 4ª para a súa división en dúas vivendas na rúa Gómez Ulla nº 1. 
LIC/151/2018.- EL CORTE INGLÉS, S. A.- Conceder licenza de obras para modificación dos 
medios de elevación mecánica sita no Centro Comercial Compostela sito na rúa Restollal 
nº 38. 
LAP/317/2017.- GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS, S. A.- Conceder licenza de 
obras para ampliación da tenda existente de planta baixa sita na estrada Santiago-Carballo 
(D.P.- 071, p. k. 35). 
LIC/149/2018.- M. CONCEPCIÓN LISTE FERNÁNDEZ.- Aceptar a cesión de viario 
formalizada en escritura pública e conceder licenza para segregación dunha parcela sita 
no lugar de Ramil nº 5. 
LIC/1600/2017.- JOSÉ CALVIÑO BAUTIS.- Conceder licenza para executar as obras de 
construción dunha vivenda unifamiliar illada no lugar de Xulacasa Parcela 963. 
 
 
2.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade 
relativa á autorización da segregación solicitada en dúas vivendas da planta 4ª do edificio, 
e concesión de licenza de obras para reforma interior da planta 4ª para a súa división en 
dúas vivendas na rúa Gómez Ulla nº 1. LIC/306/2018. Apróbase a proposta. 
 
3.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade 
relativa á concesión de licenza de obras para modificación dos medios de elevación 
mecánica sita no Centro Comercial Compostela sito na rúa Restollal nº 38.LIC/151/2018. 
Apróbase a proposta. 
 
4.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade 
relativa á concesión de licenza de obras para ampliación da tenda existente de planta baixa 
sita na estrada Santiago-Carballo (D.P.- 071, p. k. 35). LAP/317/2017. Apróbase a proposta. 
 
5.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade 
relativa á aceptación da cesión de viario formalizada en escritura pública e conceder 
licenza para segregación dunha parcela sita no lugar de Ramil nº 5. LIC/149/2018. Apróbase 
a proposta. 
 
6.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade 
relativa á concesión de licenza para executar as obras de construción dunha vivenda 
unifamiliar illada no lugar de Xulacasa Parcela 963. LIC/1600/2017. Apróbase a proposta. 
 
7.-Recoñecementos extraxudiciais de crédito. Apróbase a proposta 
 
URXENCIAS 
1.- Proposta do concelleiro de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda, Mobilidade e 
Relacións Veciñais relativa á encomenda ao Consorcio de Santiago dos traballos de 
redacción de proxectos e execución das obras para o soterramento dos pasos aéreos no 
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cruce de rúas e a reposición do enlousado de pedra na cidade de Santiago. Acórdase 
encomendar ao Consorcio os traballos de redacción de proxectos execución das canalizacións 
soterradas para substituír os paseos aéreos no cruce de rúas e a reposición de pavimento de 
pedra no ámbito do recinto intramuros ou aqueles que polo seu valor patrimonial así o aconselle 
dentro do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica. 
 
2.- Proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente, Convivencia e Informática, 
relativa á forma de operación de préstamo co IDAE para a renovación de instalacións de 
alumeado público exterior municipal. Apróbase a firma do préstamo co IDAE, por importe de 
1.248.576,13 euros. 
 
3.-Proposta da concelleira delegada de Acción Cultural sobre o nomeamento dos 
membros da comisión de avaliación para o proceso de convocatoria aberta de axudas de 
apoio a procesos e actividades culturais 2018-2019, que promove o Concello de Santiago. 
Procédese á modificación da designación do 4º vogal da comisión de avaliación por atoparse 
uncurso nunha das causas de exclusión nomeadas na base da convocatoria. 
 
 


