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RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 8 DE XULLO DE 2019 
 
LICENZAS 
FAVORABLES.- 
LIC/1674/2015.- LOURDES TOJO BOTANA.- Aceptar a cesión de viario formalizada en escritura 
pública da parcela RC 4463803NH3446C0001YZ sita en A Amanecida- Laraño. 
SEGREGACIÓNS 
LIC/1921/2016.- ELADIA MÍGUEZ IGLESIAS.-Estimar a solicitude presentada en orde a 
modificar a descrición superficial das parcelas de resultado  da segregación que se fixo constar 
no acordo adoptado en sesión de 16 de abril de 2019. 
LIC/1851/2017.- CARMEN GARCIA OTERO.- Aceptar a cesión de viario formalizada en escritura 
pública, declarar a innecesariedade de licenza para dividir pola liña de diferenciación de 
cualificación fixada polo planeamento como Ordenanza 13 e conceder a licenza para 
segregación de parcela no LG Escarabuña. 
LIC/1908/2018.- MARIA ALICIA NOYA SUAREZ.- Aceptar a cesión de viario  formalizada en 
escritura pública e conceder licenza para a segregación no LG Pereiras de San Caetano, 3. 
LIC/559/2019.- MARIA MILAGROS RUIBAL PEDREIRA.- Conceder licenza para a segregación 
de local comercial na rúa Xeneral Pardiñas, 31 baixo. 
ESTIMACIÓN ACCIÓN DE NULIDADE 
LAP/66/2016.- JOSE MANUEL NIETO CALVIÑO E JOSÉ PEREIRA ALDREY.- Estimar a acción 
de nulidade contra o informe xurídico de data 06/04/2016 e actos administrativos posteriores, 
retrotraer as actuacións seguidas no expediente ao momento de presentación do proxecto de 
legalización de data 01/03/2016 e requirir aso interesados a subsanación das deficiencias 
observadas no informe técnico municipal de data 07/03/2016. 
 
2.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aceptación da cesión de viario formalizada en escritura pública da parcela RC 
4463803NH3446C0001YZ sita en A Amanecida- Laraño. LIC/1674/2015. Acéptase a cesión. 
 
3.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
estimación da solicitude presentada en orde a modificar a descrición superficial das 
parcelas de resultado  da segregación que se fixo constar no acordo adoptado en sesión 
de 16 de abril de 2019. LIC/1921/2016. Estímase a solicitude. 
 
4.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aceptación da cesión de viario formalizada en escritura pública, declarar a 
innecesariedade de licenza para dividir pola liña de diferenciación de cualificación fixada 
polo planeamento como Ordenanza 13 e conceder a licenza para segregación de parcela 
no LG Escarabuña. LIC/1851/2017. Acéptase a cesión. 
 
5.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aceptación da cesión de viario  formalizada en escritura pública e conceder licenza para a 
segregación no LG Pereiras de San Caetano, 3. LIC/1908/2018. Acéptase a cesión. 
 
6.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza para a segregación de local comercial na rúa Xeneral Pardiñas, 31 
baixo. LIC/559/2019. Concédese a licenza. 
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7.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
estimación da acción de nulidade contra o informe xurídico de data 06/04/2016 e actos 
administrativos posteriores, retrotraer as actuacións seguidas no expediente ao momento 
de presentación do proxecto de legalización de data 01/03/2016 e requirir aso interesados 
a subsanación das deficiencias observadas no informe técnico municipal de data 
07/03/2016. LAP/66/2016. Estímase a acción de nulidade. 
 
8.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aprobación dos modelos de declaración responsable de espectáculo público ou 
actividade recreativa. Apróbanse os modelos. 
 
9.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
desconsignación é pagamento das cantidades relativas ás parcelas 148-5 e 148-6 do 
proxecto técnico de expropiación para a execución do Xardín Botánico (1ª fase). 
Rectifícase un arro detectado no acordo da XGL do 12 de maio de 2017, no sentido de reflectir 
como cantidade depositada pola parcela 148-5 a de 1.611,06 euros. 
 
10 a 69.- Propostas da delegada de Economía e Facenda relativas a beneficios fiscais no 
imposto sobre bens inmobles (IBI) e no imposto sobre incremento de valor dos terreos de 
natureza urbana (IIVTNU- Plusvalía). Concédense os beneficios fiscais solicitados. 
 
70.- Proposta da concellería delegada de Facenda relativa ao rexeitamento dun recurso de 
reposición no imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Rexéitase o recurso. 
 
71.- Recoñecementos extraxudiciais de créditos. Apróbase a proposta. 
 
72.- Proposta da alcaldía relativa á corrección de erro no punto nº 57 da sesión de 1.7.19, 
de fixación do número, retribucións e características do persoal eventual. Corríxese o erro. 
 
73.- Proposta da alcaldía relativa á aceptación da subvención complementaria da Xefatura 
Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a realización do 
obradoiro de emprego CREAS. Acéptase a devandita subvención complementaria, por un 
importe de 29.138,53 €, pasando de 288.807 € a 317.945,53 €. 
 
74.- Proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de membros do concello na sociedade 
CURSOS INTERNACIONAIS DA USC. Noméase como representante na Xunta Xeral ao 
alcalde, Xosé A. Sánchez Bugallo, e no Consello de Administración ao concelleiro Gumersindo 
Guinarte Cabada. 
 
75.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á aprobación da xustificación 
do convenio entre o Concello o CLUB DE ATLETISMO FONTES DO SAR, para a 
organización da V edición da carreira popular nocturna SANTYAGO 10 KM. Apróbase a 
xustificación da subvención concedida, por importe de 12.000 euros. 
 
76.- Proposta da concellería de Desenvolvemento Económico, de data 29.5.19, relativa á 
aprobación das bases e a convocatoria de axudas para incentivar ás empresas para a 
contratación temporal por conta allea do alumnado do obradoiro de emprego CREAS. 
Apróbanse as bases e a convocatoria, por un importe máximo de 30.000 euros, que fixa que a 
contratación terá unha duración dun mínimo de tres meses a xornada completa. 
 
77.- Dar conta pola concelleira delegada de Educación do fallo do xurado do XII premio 
COMPOSTELA para álbums ilustrados 2019. Dáse conta do fallo do xurado, que elixiu como 
gañadora a obra “El perro de Mimo”, de Mariann Maray (Hungría). 
 
78.- Proposta da concelleira delegada de Contratación relativa á adxudicación do contrato 
de "Subministración de material de oficina para o Concello de Santiago de Compostela. 
LOTE I.:  Material consumible de oficina". Adxudícase o contrato á empresa PAIPEL-OR, SL, 
por un importe de 46.021,74 €/ano + IVE. 
 
79.- Proposta da concelleira delegada de Contratación relativa á adxudicación do contrato 
de "Subministración de material de oficina para o Concello de Santiago de Compostela. 
LOTE II.: Folios, sobres e carpetas coa imaxe corporativa do Concello". Adxudícase o 
contrato á empresa GERSA INFORMÁTICA, SL, por un importe de 10.022,62 €/ano + IVE. 
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80.- Proposta da concelleira delegada de Contratación relativa á autorización para a 
recepción das "Obras de reforma do parque infantil da Praza da Constitución (Pistas de 
skate)". Autorízase a recepción das obras. 
 
81.- Dar conta polo concelleiro delegado de Centros Socioculturais da concesión da 
subvención da Xunta de Galicia de novidades editoriais - 2019-  para a biblioteca da rede 
dos Centros Socioculturais. Dáse conta da concesión da subvención, por importe de 3.900 €, 
para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico para a biblioteca do CS José 
Saramago.. 
 
82.- Dar conta polo concelleiro delegado de Medio Rural do decreto de rectificación dun 
erro material, de data 7.6.19, da concellería delegada de Medio Rural. Dáse conta da 
corrección do erro. 
 
83.- Dar conta de sentenzas. Dáse conta. 
 
  


