
Departamento de Prensa.Tfno: 981 54 31 09. Fax: 981 58 96 88. E-mail: 
prensa@santiagodecompostela.org 

 

  
 

 
 
 

RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 
LICENZAS 
FAVORABLES 
LIC/139/2019.- CORNES ESPACIO RESIDENCIAL.- Conceder licenza de obras para o proxecto 
básico de construción dun edificio para 57 vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel 
Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de Cornes. 
LIC/160/2019.-  MARIA VERÓNICA CABO SIXTO.- Aceptar a cesión de viario formalizada en escritura 
pública e conceder licenza de obras para a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela 
de Villestro, 39B. 
LIC/752/2019.- CTV, S.A.- Conceder licenza de obras para a reforma de oficinas para catro 
apartamentos na Praza de Vigo, 2. 
 
2.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para o proxecto básico de construción dun edificio para 57 
vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de 
Cornes. LIC/139/2019. Concédese a licenza. 
 
3.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aceptación da cesión de viario formalizada en escritura pública e conceder licenza de obras para 
a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela de Villestro, 39B. LIC/160/2019. 
Acéptase a cesión e concédese a licenza. 
 
4.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para a reforma de oficinas para catro apartamentos na Praza de 
Vigo, 2. LIC/752/2019. Concédese a licenza. 
 
5.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aprobación definitiva do Proxecto de Compensación do Polígono 39. Casas do Rego. 
Expediente: XPL/6/2016. Apróbase definitivamente o proxecto de equidistribución do devandito 
polígono, segundo o documento reformado presentado pola Xunta de Compensación o 16 de abril de 
2019. 
 
6.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á solicitude á 
Consellería de Política Social dunha subvención para programas de emerxencia social e a 
inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social 
para os anos 2019 a 2021. Acórdase a solicitude dunha subvención de 413.477,82 euros para o 
desenvolvemento dos devanditos programas. 
 
7.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á aprobación da 
resolución definitiva da convocatoria para a concesión de axudas individuais para o uso do 
servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de Mobilidade ou que 
presentan limitacións para o uso do transporte colectivo do Concello de Santiago de 
Compostela. Ano 2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 40 axudas: 36 por 
importe de 350 euros, 3 por 250 euros e unha por 150 euros. Denéganse 9 solicitudes, por non cumprir 
os requisitos económicos, non entregar a documentación requirida ou entregala fóra de prazo. 
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8.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á resolución da 
convocatoria de subvención para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade 
efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, 
queer e intersexual (LGTBQI) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 
2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 10 subvencións, por un importe total 
de 26.164,48 euros. Denegouse unha subvención, por acreditar a entidade solicitante a súa inscrición 
no Rexistro Galego de Asociacións. 
 
9.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á designación de 
representantes no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Apróbase a designación como 
representantes da concelleira Mª Milagros Castro Sánchez e da técnica Carmen Peñamaría Mallón. 
 
10.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade relativa á transmisión da licenza de taxi 
número 84 a favor de don MIGUEL ANGEL MERA PINTOR, por falecemento do seu pai, don 
ANDRÉS MERA PINTOR, titular legal da mesma. Autorízase a transmisión. 
 
11.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade Cidadán relativa á 
modificación da mellora da oferta do contrato de Xestión dos Expedientes Sancionadores por 
Infraccións á Normativa de Tráfico Vial Urbano e Calesquera Outras Infracións nos ámbitos de 
Seguridade, Mobilidade, Medio Ambiente e Servizos Comunitarios do Concello de Santiago, para 
substituír o equipo ofertado no contrato o Veloaser, radar portátil. Acéptase a proposta presentada 
pola entidade Servicios de Colaboración Integral S.L.U, adxudicataria do devandito contrato, para 
substituír o citado radar portátil por un multaradar C de instalación fixa, e o subministro de dúas cabinas 
de solo normalizadas pola DXT para a instalación do radar. As cabinas e o equipo multaradar 
instalarase na SC-20, á altura do seu paso inferor da glorieta de Conxo, tanto no sentido de entrada 
como de saída, e na rúa do Restollal, á altura do paso de peóns. 
 
12.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á aprobación do texto do convenio 
de colaboración entre o Concello de Santiago e o CLUB TRIATLÓN SANTIAGO. Apróbase o texto 
do convenio, polo que o Concello fai unha achega de 20.000 euros. 
 
13.- Proposta da concelleira delegada de Educación e Mocidade relativa á aprobación da 
liquidación do programa municipal de conciliación de Semana Santa 2019. Apróbase a devandita 
liquidación, cun resultado neto de – 1.033,61 euros. 
 
14.- Recoñecementos extraxudiciais de créditos. Apróbase a proposta. 
 
15.- Proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de director/a da Asesoría Xurídica do Concello 
de Santiago de Compostela. Noméase Manuel Cutrín Domínguez como director da Asesoría Xurídica 
Municipal. 
 
16.- Dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de 
Compostela e a Axencia Galega de Innovación para o proxecto SMARTIAGO. Dáse conta da 
sinatura do devandito convenio, polo que a GAIN achega ao Concello 618.000 euros 
 
 
URXENCIAS 
 
 1.- Proposta da concelleira de Educación e Mocidade de solicitude de subvención á Consellería 
de Política Social para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 de Conxo e Fontiñas. Acórdase solicitar 13.321,22 euros, dos que 6.808,53 serían para 
a Escola Infantil de Conxo e 6.512,69 para a Escola Infantil de Fontiñas. 
 
2.- Proposta da Alcaldía sobre renovación do cargo de patrono da Fundación Galicia Obra Social 
– Afundación en representación da Corporación. Desígnase a María Cadaval Sampedro. 
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8.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á resolución da 
convocatoria de subvención para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade 
efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, 
queer e intersexual (LGTBQI) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 
2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 10 subvencións, por un importe total 
de 26.164,48 euros. Denegouse unha subvención, por acreditar a entidade solicitante a súa inscrición 
no Rexistro Galego de Asociacións. 
 
9.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á designación de 
representantes no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Apróbase a designación como 
representantes da concelleira Mª Milagros Castro Sánchez e da técnica Carmen Peñamaría Mallón. 
 
10.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade relativa á transmisión da licenza de taxi 
número 84 a favor de don MIGUEL ANGEL MERA PINTOR, por falecemento do seu pai, don 
ANDRÉS MERA PINTOR, titular legal da mesma. Autorízase a transmisión. 
 
11.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade Cidadán relativa á 
modificación da mellora da oferta do contrato de Xestión dos Expedientes Sancionadores por 
Infraccións á Normativa de Tráfico Vial Urbano e Calesquera Outras Infracións nos ámbitos de 
Seguridade, Mobilidade, Medio Ambiente e Servizos Comunitarios do Concello de Santiago, para 
substituír o equipo ofertado no contrato o Veloaser, radar portátil. Acéptase a proposta presentada 
pola entidade Servicios de Colaboración Integral S.L.U, adxudicataria do devandito contrato, para 
substituír o citado radar portátil por un multaradar C de instalación fixa, e o subministro de dúas cabinas 
de solo normalizadas pola DXT para a instalación do radar. As cabinas e o equipo multaradar 
instalarase na SC-20, á altura do seu paso inferor da glorieta de Conxo, tanto no sentido de entrada 
como de saída, e na rúa do Restollal, á altura do paso de peóns. 
 
12.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á aprobación do texto do convenio 
de colaboración entre o Concello de Santiago e o CLUB TRIATLÓN SANTIAGO. Apróbase o texto 
do convenio, polo que o Concello fai unha achega de 20.000 euros. 
 
13.- Proposta da concelleira delegada de Educación e Mocidade relativa á aprobación da 
liquidación do programa municipal de conciliación de Semana Santa 2019. Apróbase a devandita 
liquidación, cun resultado neto de – 1.033,61 euros. 
 
14.- Recoñecementos extraxudiciais de créditos. Apróbase a proposta. 
 
15.- Proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de director/a da Asesoría Xurídica do Concello 
de Santiago de Compostela. Noméase Manuel Cutrín Domínguez como director da Asesoría Xurídica 
Municipal. 
 
16.- Dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de 
Compostela e a Axencia Galega de Innovación para o proxecto SMARTIAGO. Dáse conta da 
sinatura do devandito convenio, polo que a GAIN achega ao Concello 618.000 euros 
 
 
URXENCIAS 
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Compostela. Ano 2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 40 axudas: 36 por 
importe de 350 euros, 3 por 250 euros e unha por 150 euros. Denéganse 9 solicitudes, por non cumprir 
os requisitos económicos, non entregar a documentación requirida ou entregala fóra de prazo. 
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8.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á resolución da 
convocatoria de subvención para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade 
efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, 
queer e intersexual (LGTBQI) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 
2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 10 subvencións, por un importe total 
de 26.164,48 euros. Denegouse unha subvención, por acreditar a entidade solicitante a súa inscrición 
no Rexistro Galego de Asociacións. 
 
9.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á designación de 
representantes no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Apróbase a designación como 
representantes da concelleira Mª Milagros Castro Sánchez e da técnica Carmen Peñamaría Mallón. 
 
10.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade relativa á transmisión da licenza de taxi 
número 84 a favor de don MIGUEL ANGEL MERA PINTOR, por falecemento do seu pai, don 
ANDRÉS MERA PINTOR, titular legal da mesma. Autorízase a transmisión. 
 
11.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade Cidadán relativa á 
modificación da mellora da oferta do contrato de Xestión dos Expedientes Sancionadores por 
Infraccións á Normativa de Tráfico Vial Urbano e Calesquera Outras Infracións nos ámbitos de 
Seguridade, Mobilidade, Medio Ambiente e Servizos Comunitarios do Concello de Santiago, para 
substituír o equipo ofertado no contrato o Veloaser, radar portátil. Acéptase a proposta presentada 
pola entidade Servicios de Colaboración Integral S.L.U, adxudicataria do devandito contrato, para 
substituír o citado radar portátil por un multaradar C de instalación fixa, e o subministro de dúas cabinas 
de solo normalizadas pola DXT para a instalación do radar. As cabinas e o equipo multaradar 
instalarase na SC-20, á altura do seu paso inferor da glorieta de Conxo, tanto no sentido de entrada 
como de saída, e na rúa do Restollal, á altura do paso de peóns. 
 
12.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á aprobación do texto do convenio 
de colaboración entre o Concello de Santiago e o CLUB TRIATLÓN SANTIAGO. Apróbase o texto 
do convenio, polo que o Concello fai unha achega de 20.000 euros. 
 
13.- Proposta da concelleira delegada de Educación e Mocidade relativa á aprobación da 
liquidación do programa municipal de conciliación de Semana Santa 2019. Apróbase a devandita 
liquidación, cun resultado neto de – 1.033,61 euros. 
 
14.- Recoñecementos extraxudiciais de créditos. Apróbase a proposta. 
 
15.- Proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de director/a da Asesoría Xurídica do Concello 
de Santiago de Compostela. Noméase Manuel Cutrín Domínguez como director da Asesoría Xurídica 
Municipal. 
 
16.- Dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de 
Compostela e a Axencia Galega de Innovación para o proxecto SMARTIAGO. Dáse conta da 
sinatura do devandito convenio, polo que a GAIN achega ao Concello 618.000 euros 
 
 
URXENCIAS 
 
 1.- Proposta da concelleira de Educación e Mocidade de solicitude de subvención á Consellería 
de Política Social para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 de Conxo e Fontiñas. Acórdase solicitar 13.321,22 euros, dos que 6.808,53 serían para 
a Escola Infantil de Conxo e 6.512,69 para a Escola Infantil de Fontiñas. 
 
2.- Proposta da Alcaldía sobre renovación do cargo de patrono da Fundación Galicia Obra Social 
– Afundación en representación da Corporación. Desígnase a María Cadaval Sampedro. 
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RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 
LICENZAS 
FAVORABLES 
LIC/139/2019.- CORNES ESPACIO RESIDENCIAL.- Conceder licenza de obras para o proxecto 
básico de construción dun edificio para 57 vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel 
Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de Cornes. 
LIC/160/2019.-  MARIA VERÓNICA CABO SIXTO.- Aceptar a cesión de viario formalizada en escritura 
pública e conceder licenza de obras para a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela 
de Villestro, 39B. 
LIC/752/2019.- CTV, S.A.- Conceder licenza de obras para a reforma de oficinas para catro 
apartamentos na Praza de Vigo, 2. 
 
2.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para o proxecto básico de construción dun edificio para 57 
vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de 
Cornes. LIC/139/2019. Concédese a licenza. 
 
3.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aceptación da cesión de viario formalizada en escritura pública e conceder licenza de obras para 
a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela de Villestro, 39B. LIC/160/2019. 
Acéptase a cesión e concédese a licenza. 
 
4.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para a reforma de oficinas para catro apartamentos na Praza de 
Vigo, 2. LIC/752/2019. Concédese a licenza. 
 
5.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aprobación definitiva do Proxecto de Compensación do Polígono 39. Casas do Rego. 
Expediente: XPL/6/2016. Apróbase definitivamente o proxecto de equidistribución do devandito 
polígono, segundo o documento reformado presentado pola Xunta de Compensación o 16 de abril de 
2019. 
 
6.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á solicitude á 
Consellería de Política Social dunha subvención para programas de emerxencia social e a 
inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social 
para os anos 2019 a 2021. Acórdase a solicitude dunha subvención de 413.477,82 euros para o 
desenvolvemento dos devanditos programas. 
 
7.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á aprobación da 
resolución definitiva da convocatoria para a concesión de axudas individuais para o uso do 
servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de Mobilidade ou que 
presentan limitacións para o uso do transporte colectivo do Concello de Santiago de 
Compostela. Ano 2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 40 axudas: 36 por 
importe de 350 euros, 3 por 250 euros e unha por 150 euros. Denéganse 9 solicitudes, por non cumprir 
os requisitos económicos, non entregar a documentación requirida ou entregala fóra de prazo. 
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8.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á resolución da 
convocatoria de subvención para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade 
efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, 
queer e intersexual (LGTBQI) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 
2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 10 subvencións, por un importe total 
de 26.164,48 euros. Denegouse unha subvención, por acreditar a entidade solicitante a súa inscrición 
no Rexistro Galego de Asociacións. 
 
9.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á designación de 
representantes no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Apróbase a designación como 
representantes da concelleira Mª Milagros Castro Sánchez e da técnica Carmen Peñamaría Mallón. 
 
10.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade relativa á transmisión da licenza de taxi 
número 84 a favor de don MIGUEL ANGEL MERA PINTOR, por falecemento do seu pai, don 
ANDRÉS MERA PINTOR, titular legal da mesma. Autorízase a transmisión. 
 
11.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade Cidadán relativa á 
modificación da mellora da oferta do contrato de Xestión dos Expedientes Sancionadores por 
Infraccións á Normativa de Tráfico Vial Urbano e Calesquera Outras Infracións nos ámbitos de 
Seguridade, Mobilidade, Medio Ambiente e Servizos Comunitarios do Concello de Santiago, para 
substituír o equipo ofertado no contrato o Veloaser, radar portátil. Acéptase a proposta presentada 
pola entidade Servicios de Colaboración Integral S.L.U, adxudicataria do devandito contrato, para 
substituír o citado radar portátil por un multaradar C de instalación fixa, e o subministro de dúas cabinas 
de solo normalizadas pola DXT para a instalación do radar. As cabinas e o equipo multaradar 
instalarase na SC-20, á altura do seu paso inferor da glorieta de Conxo, tanto no sentido de entrada 
como de saída, e na rúa do Restollal, á altura do paso de peóns. 
 
12.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á aprobación do texto do convenio 
de colaboración entre o Concello de Santiago e o CLUB TRIATLÓN SANTIAGO. Apróbase o texto 
do convenio, polo que o Concello fai unha achega de 20.000 euros. 
 
13.- Proposta da concelleira delegada de Educación e Mocidade relativa á aprobación da 
liquidación do programa municipal de conciliación de Semana Santa 2019. Apróbase a devandita 
liquidación, cun resultado neto de – 1.033,61 euros. 
 
14.- Recoñecementos extraxudiciais de créditos. Apróbase a proposta. 
 
15.- Proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de director/a da Asesoría Xurídica do Concello 
de Santiago de Compostela. Noméase Manuel Cutrín Domínguez como director da Asesoría Xurídica 
Municipal. 
 
16.- Dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de 
Compostela e a Axencia Galega de Innovación para o proxecto SMARTIAGO. Dáse conta da 
sinatura do devandito convenio, polo que a GAIN achega ao Concello 618.000 euros 
 
 
URXENCIAS 
 
 1.- Proposta da concelleira de Educación e Mocidade de solicitude de subvención á Consellería 
de Política Social para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 de Conxo e Fontiñas. Acórdase solicitar 13.321,22 euros, dos que 6.808,53 serían para 
a Escola Infantil de Conxo e 6.512,69 para a Escola Infantil de Fontiñas. 
 
2.- Proposta da Alcaldía sobre renovación do cargo de patrono da Fundación Galicia Obra Social 
– Afundación en representación da Corporación. Desígnase a María Cadaval Sampedro. 
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RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 
LICENZAS 
FAVORABLES 
LIC/139/2019.- CORNES ESPACIO RESIDENCIAL.- Conceder licenza de obras para o proxecto 
básico de construción dun edificio para 57 vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel 
Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de Cornes. 
LIC/160/2019.-  MARIA VERÓNICA CABO SIXTO.- Aceptar a cesión de viario formalizada en escritura 
pública e conceder licenza de obras para a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela 
de Villestro, 39B. 
LIC/752/2019.- CTV, S.A.- Conceder licenza de obras para a reforma de oficinas para catro 
apartamentos na Praza de Vigo, 2. 
 
2.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para o proxecto básico de construción dun edificio para 57 
vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de 
Cornes. LIC/139/2019. Concédese a licenza. 
 
3.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aceptación da cesión de viario formalizada en escritura pública e conceder licenza de obras para 
a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela de Villestro, 39B. LIC/160/2019. 
Acéptase a cesión e concédese a licenza. 
 
4.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para a reforma de oficinas para catro apartamentos na Praza de 
Vigo, 2. LIC/752/2019. Concédese a licenza. 
 
5.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aprobación definitiva do Proxecto de Compensación do Polígono 39. Casas do Rego. 
Expediente: XPL/6/2016. Apróbase definitivamente o proxecto de equidistribución do devandito 
polígono, segundo o documento reformado presentado pola Xunta de Compensación o 16 de abril de 
2019. 
 
6.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á solicitude á 
Consellería de Política Social dunha subvención para programas de emerxencia social e a 
inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social 
para os anos 2019 a 2021. Acórdase a solicitude dunha subvención de 413.477,82 euros para o 
desenvolvemento dos devanditos programas. 
 
7.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á aprobación da 
resolución definitiva da convocatoria para a concesión de axudas individuais para o uso do 
servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de Mobilidade ou que 
presentan limitacións para o uso do transporte colectivo do Concello de Santiago de 
Compostela. Ano 2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 40 axudas: 36 por 
importe de 350 euros, 3 por 250 euros e unha por 150 euros. Denéganse 9 solicitudes, por non cumprir 
os requisitos económicos, non entregar a documentación requirida ou entregala fóra de prazo. 
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8.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á resolución da 
convocatoria de subvención para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade 
efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, 
queer e intersexual (LGTBQI) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 
2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 10 subvencións, por un importe total 
de 26.164,48 euros. Denegouse unha subvención, por acreditar a entidade solicitante a súa inscrición 
no Rexistro Galego de Asociacións. 
 
9.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á designación de 
representantes no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Apróbase a designación como 
representantes da concelleira Mª Milagros Castro Sánchez e da técnica Carmen Peñamaría Mallón. 
 
10.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade relativa á transmisión da licenza de taxi 
número 84 a favor de don MIGUEL ANGEL MERA PINTOR, por falecemento do seu pai, don 
ANDRÉS MERA PINTOR, titular legal da mesma. Autorízase a transmisión. 
 
11.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade Cidadán relativa á 
modificación da mellora da oferta do contrato de Xestión dos Expedientes Sancionadores por 
Infraccións á Normativa de Tráfico Vial Urbano e Calesquera Outras Infracións nos ámbitos de 
Seguridade, Mobilidade, Medio Ambiente e Servizos Comunitarios do Concello de Santiago, para 
substituír o equipo ofertado no contrato o Veloaser, radar portátil. Acéptase a proposta presentada 
pola entidade Servicios de Colaboración Integral S.L.U, adxudicataria do devandito contrato, para 
substituír o citado radar portátil por un multaradar C de instalación fixa, e o subministro de dúas cabinas 
de solo normalizadas pola DXT para a instalación do radar. As cabinas e o equipo multaradar 
instalarase na SC-20, á altura do seu paso inferor da glorieta de Conxo, tanto no sentido de entrada 
como de saída, e na rúa do Restollal, á altura do paso de peóns. 
 
12.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á aprobación do texto do convenio 
de colaboración entre o Concello de Santiago e o CLUB TRIATLÓN SANTIAGO. Apróbase o texto 
do convenio, polo que o Concello fai unha achega de 20.000 euros. 
 
13.- Proposta da concelleira delegada de Educación e Mocidade relativa á aprobación da 
liquidación do programa municipal de conciliación de Semana Santa 2019. Apróbase a devandita 
liquidación, cun resultado neto de – 1.033,61 euros. 
 
14.- Recoñecementos extraxudiciais de créditos. Apróbase a proposta. 
 
15.- Proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de director/a da Asesoría Xurídica do Concello 
de Santiago de Compostela. Noméase Manuel Cutrín Domínguez como director da Asesoría Xurídica 
Municipal. 
 
16.- Dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de 
Compostela e a Axencia Galega de Innovación para o proxecto SMARTIAGO. Dáse conta da 
sinatura do devandito convenio, polo que a GAIN achega ao Concello 618.000 euros 
 
 
URXENCIAS 
 
 1.- Proposta da concelleira de Educación e Mocidade de solicitude de subvención á Consellería 
de Política Social para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 de Conxo e Fontiñas. Acórdase solicitar 13.321,22 euros, dos que 6.808,53 serían para 
a Escola Infantil de Conxo e 6.512,69 para a Escola Infantil de Fontiñas. 
 
2.- Proposta da Alcaldía sobre renovación do cargo de patrono da Fundación Galicia Obra Social 
– Afundación en representación da Corporación. Desígnase a María Cadaval Sampedro. 
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RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 
LICENZAS 
FAVORABLES 
LIC/139/2019.- CORNES ESPACIO RESIDENCIAL.- Conceder licenza de obras para o proxecto 
básico de construción dun edificio para 57 vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel 
Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de Cornes. 
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vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de 
Cornes. LIC/139/2019. Concédese a licenza. 
 
3.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aceptación da cesión de viario formalizada en escritura pública e conceder licenza de obras para 
a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela de Villestro, 39B. LIC/160/2019. 
Acéptase a cesión e concédese a licenza. 
 
4.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para a reforma de oficinas para catro apartamentos na Praza de 
Vigo, 2. LIC/752/2019. Concédese a licenza. 
 
5.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aprobación definitiva do Proxecto de Compensación do Polígono 39. Casas do Rego. 
Expediente: XPL/6/2016. Apróbase definitivamente o proxecto de equidistribución do devandito 
polígono, segundo o documento reformado presentado pola Xunta de Compensación o 16 de abril de 
2019. 
 
6.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á solicitude á 
Consellería de Política Social dunha subvención para programas de emerxencia social e a 
inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social 
para os anos 2019 a 2021. Acórdase a solicitude dunha subvención de 413.477,82 euros para o 
desenvolvemento dos devanditos programas. 
 
7.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á aprobación da 
resolución definitiva da convocatoria para a concesión de axudas individuais para o uso do 
servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de Mobilidade ou que 
presentan limitacións para o uso do transporte colectivo do Concello de Santiago de 
Compostela. Ano 2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 40 axudas: 36 por 
importe de 350 euros, 3 por 250 euros e unha por 150 euros. Denéganse 9 solicitudes, por non cumprir 
os requisitos económicos, non entregar a documentación requirida ou entregala fóra de prazo. 
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8.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á resolución da 
convocatoria de subvención para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade 
efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, 
queer e intersexual (LGTBQI) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 
2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 10 subvencións, por un importe total 
de 26.164,48 euros. Denegouse unha subvención, por acreditar a entidade solicitante a súa inscrición 
no Rexistro Galego de Asociacións. 
 
9.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á designación de 
representantes no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Apróbase a designación como 
representantes da concelleira Mª Milagros Castro Sánchez e da técnica Carmen Peñamaría Mallón. 
 
10.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade relativa á transmisión da licenza de taxi 
número 84 a favor de don MIGUEL ANGEL MERA PINTOR, por falecemento do seu pai, don 
ANDRÉS MERA PINTOR, titular legal da mesma. Autorízase a transmisión. 
 
11.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade Cidadán relativa á 
modificación da mellora da oferta do contrato de Xestión dos Expedientes Sancionadores por 
Infraccións á Normativa de Tráfico Vial Urbano e Calesquera Outras Infracións nos ámbitos de 
Seguridade, Mobilidade, Medio Ambiente e Servizos Comunitarios do Concello de Santiago, para 
substituír o equipo ofertado no contrato o Veloaser, radar portátil. Acéptase a proposta presentada 
pola entidade Servicios de Colaboración Integral S.L.U, adxudicataria do devandito contrato, para 
substituír o citado radar portátil por un multaradar C de instalación fixa, e o subministro de dúas cabinas 
de solo normalizadas pola DXT para a instalación do radar. As cabinas e o equipo multaradar 
instalarase na SC-20, á altura do seu paso inferor da glorieta de Conxo, tanto no sentido de entrada 
como de saída, e na rúa do Restollal, á altura do paso de peóns. 
 
12.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á aprobación do texto do convenio 
de colaboración entre o Concello de Santiago e o CLUB TRIATLÓN SANTIAGO. Apróbase o texto 
do convenio, polo que o Concello fai unha achega de 20.000 euros. 
 
13.- Proposta da concelleira delegada de Educación e Mocidade relativa á aprobación da 
liquidación do programa municipal de conciliación de Semana Santa 2019. Apróbase a devandita 
liquidación, cun resultado neto de – 1.033,61 euros. 
 
14.- Recoñecementos extraxudiciais de créditos. Apróbase a proposta. 
 
15.- Proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de director/a da Asesoría Xurídica do Concello 
de Santiago de Compostela. Noméase Manuel Cutrín Domínguez como director da Asesoría Xurídica 
Municipal. 
 
16.- Dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de 
Compostela e a Axencia Galega de Innovación para o proxecto SMARTIAGO. Dáse conta da 
sinatura do devandito convenio, polo que a GAIN achega ao Concello 618.000 euros 
 
 
URXENCIAS 
 
 1.- Proposta da concelleira de Educación e Mocidade de solicitude de subvención á Consellería 
de Política Social para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 de Conxo e Fontiñas. Acórdase solicitar 13.321,22 euros, dos que 6.808,53 serían para 
a Escola Infantil de Conxo e 6.512,69 para a Escola Infantil de Fontiñas. 
 
2.- Proposta da Alcaldía sobre renovación do cargo de patrono da Fundación Galicia Obra Social 
– Afundación en representación da Corporación. Desígnase a María Cadaval Sampedro. 
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RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 
LICENZAS 
FAVORABLES 
LIC/139/2019.- CORNES ESPACIO RESIDENCIAL.- Conceder licenza de obras para o proxecto 
básico de construción dun edificio para 57 vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel 
Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de Cornes. 
LIC/160/2019.-  MARIA VERÓNICA CABO SIXTO.- Aceptar a cesión de viario formalizada en escritura 
pública e conceder licenza de obras para a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela 
de Villestro, 39B. 
LIC/752/2019.- CTV, S.A.- Conceder licenza de obras para a reforma de oficinas para catro 
apartamentos na Praza de Vigo, 2. 
 
2.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para o proxecto básico de construción dun edificio para 57 
vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de 
Cornes. LIC/139/2019. Concédese a licenza. 
 
3.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aceptación da cesión de viario formalizada en escritura pública e conceder licenza de obras para 
a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela de Villestro, 39B. LIC/160/2019. 
Acéptase a cesión e concédese a licenza. 
 
4.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para a reforma de oficinas para catro apartamentos na Praza de 
Vigo, 2. LIC/752/2019. Concédese a licenza. 
 
5.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aprobación definitiva do Proxecto de Compensación do Polígono 39. Casas do Rego. 
Expediente: XPL/6/2016. Apróbase definitivamente o proxecto de equidistribución do devandito 
polígono, segundo o documento reformado presentado pola Xunta de Compensación o 16 de abril de 
2019. 
 
6.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á solicitude á 
Consellería de Política Social dunha subvención para programas de emerxencia social e a 
inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social 
para os anos 2019 a 2021. Acórdase a solicitude dunha subvención de 413.477,82 euros para o 
desenvolvemento dos devanditos programas. 
 
7.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á aprobación da 
resolución definitiva da convocatoria para a concesión de axudas individuais para o uso do 
servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de Mobilidade ou que 
presentan limitacións para o uso do transporte colectivo do Concello de Santiago de 
Compostela. Ano 2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 40 axudas: 36 por 
importe de 350 euros, 3 por 250 euros e unha por 150 euros. Denéganse 9 solicitudes, por non cumprir 
os requisitos económicos, non entregar a documentación requirida ou entregala fóra de prazo. 
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8.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á resolución da 
convocatoria de subvención para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade 
efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, 
queer e intersexual (LGTBQI) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 
2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 10 subvencións, por un importe total 
de 26.164,48 euros. Denegouse unha subvención, por acreditar a entidade solicitante a súa inscrición 
no Rexistro Galego de Asociacións. 
 
9.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á designación de 
representantes no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Apróbase a designación como 
representantes da concelleira Mª Milagros Castro Sánchez e da técnica Carmen Peñamaría Mallón. 
 
10.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade relativa á transmisión da licenza de taxi 
número 84 a favor de don MIGUEL ANGEL MERA PINTOR, por falecemento do seu pai, don 
ANDRÉS MERA PINTOR, titular legal da mesma. Autorízase a transmisión. 
 
11.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade Cidadán relativa á 
modificación da mellora da oferta do contrato de Xestión dos Expedientes Sancionadores por 
Infraccións á Normativa de Tráfico Vial Urbano e Calesquera Outras Infracións nos ámbitos de 
Seguridade, Mobilidade, Medio Ambiente e Servizos Comunitarios do Concello de Santiago, para 
substituír o equipo ofertado no contrato o Veloaser, radar portátil. Acéptase a proposta presentada 
pola entidade Servicios de Colaboración Integral S.L.U, adxudicataria do devandito contrato, para 
substituír o citado radar portátil por un multaradar C de instalación fixa, e o subministro de dúas cabinas 
de solo normalizadas pola DXT para a instalación do radar. As cabinas e o equipo multaradar 
instalarase na SC-20, á altura do seu paso inferor da glorieta de Conxo, tanto no sentido de entrada 
como de saída, e na rúa do Restollal, á altura do paso de peóns. 
 
12.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á aprobación do texto do convenio 
de colaboración entre o Concello de Santiago e o CLUB TRIATLÓN SANTIAGO. Apróbase o texto 
do convenio, polo que o Concello fai unha achega de 20.000 euros. 
 
13.- Proposta da concelleira delegada de Educación e Mocidade relativa á aprobación da 
liquidación do programa municipal de conciliación de Semana Santa 2019. Apróbase a devandita 
liquidación, cun resultado neto de – 1.033,61 euros. 
 
14.- Recoñecementos extraxudiciais de créditos. Apróbase a proposta. 
 
15.- Proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de director/a da Asesoría Xurídica do Concello 
de Santiago de Compostela. Noméase Manuel Cutrín Domínguez como director da Asesoría Xurídica 
Municipal. 
 
16.- Dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de 
Compostela e a Axencia Galega de Innovación para o proxecto SMARTIAGO. Dáse conta da 
sinatura do devandito convenio, polo que a GAIN achega ao Concello 618.000 euros 
 
 
URXENCIAS 
 
 1.- Proposta da concelleira de Educación e Mocidade de solicitude de subvención á Consellería 
de Política Social para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 de Conxo e Fontiñas. Acórdase solicitar 13.321,22 euros, dos que 6.808,53 serían para 
a Escola Infantil de Conxo e 6.512,69 para a Escola Infantil de Fontiñas. 
 
2.- Proposta da Alcaldía sobre renovación do cargo de patrono da Fundación Galicia Obra Social 
– Afundación en representación da Corporación. Desígnase a María Cadaval Sampedro. 
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RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 
LICENZAS 
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pública e conceder licenza de obras para a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela 
de Villestro, 39B. 
LIC/752/2019.- CTV, S.A.- Conceder licenza de obras para a reforma de oficinas para catro 
apartamentos na Praza de Vigo, 2. 
 
2.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para o proxecto básico de construción dun edificio para 57 
vivendas, prazas de garaxe e trasteiros na rúa Manuel Beiras, 5 Parcelas 7 do Plan Parcial de 
Cornes. LIC/139/2019. Concédese a licenza. 
 
3.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aceptación da cesión de viario formalizada en escritura pública e conceder licenza de obras para 
a execución dunha  vivenda unifamiliar illada no LG Portela de Villestro, 39B. LIC/160/2019. 
Acéptase a cesión e concédese a licenza. 
 
4.- Proposta de concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
solicitude de licenza de obras para a reforma de oficinas para catro apartamentos na Praza de 
Vigo, 2. LIC/752/2019. Concédese a licenza. 
 
5.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica relativa á 
aprobación definitiva do Proxecto de Compensación do Polígono 39. Casas do Rego. 
Expediente: XPL/6/2016. Apróbase definitivamente o proxecto de equidistribución do devandito 
polígono, segundo o documento reformado presentado pola Xunta de Compensación o 16 de abril de 
2019. 
 
6.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á solicitude á 
Consellería de Política Social dunha subvención para programas de emerxencia social e a 
inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social 
para os anos 2019 a 2021. Acórdase a solicitude dunha subvención de 413.477,82 euros para o 
desenvolvemento dos devanditos programas. 
 
7.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á aprobación da 
resolución definitiva da convocatoria para a concesión de axudas individuais para o uso do 
servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de Mobilidade ou que 
presentan limitacións para o uso do transporte colectivo do Concello de Santiago de 
Compostela. Ano 2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 40 axudas: 36 por 
importe de 350 euros, 3 por 250 euros e unha por 150 euros. Denéganse 9 solicitudes, por non cumprir 
os requisitos económicos, non entregar a documentación requirida ou entregala fóra de prazo. 
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8.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á resolución da 
convocatoria de subvención para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade 
efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, 
queer e intersexual (LGTBQI) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 
2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 10 subvencións, por un importe total 
de 26.164,48 euros. Denegouse unha subvención, por acreditar a entidade solicitante a súa inscrición 
no Rexistro Galego de Asociacións. 
 
9.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á designación de 
representantes no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Apróbase a designación como 
representantes da concelleira Mª Milagros Castro Sánchez e da técnica Carmen Peñamaría Mallón. 
 
10.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade relativa á transmisión da licenza de taxi 
número 84 a favor de don MIGUEL ANGEL MERA PINTOR, por falecemento do seu pai, don 
ANDRÉS MERA PINTOR, titular legal da mesma. Autorízase a transmisión. 
 
11.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade Cidadán relativa á 
modificación da mellora da oferta do contrato de Xestión dos Expedientes Sancionadores por 
Infraccións á Normativa de Tráfico Vial Urbano e Calesquera Outras Infracións nos ámbitos de 
Seguridade, Mobilidade, Medio Ambiente e Servizos Comunitarios do Concello de Santiago, para 
substituír o equipo ofertado no contrato o Veloaser, radar portátil. Acéptase a proposta presentada 
pola entidade Servicios de Colaboración Integral S.L.U, adxudicataria do devandito contrato, para 
substituír o citado radar portátil por un multaradar C de instalación fixa, e o subministro de dúas cabinas 
de solo normalizadas pola DXT para a instalación do radar. As cabinas e o equipo multaradar 
instalarase na SC-20, á altura do seu paso inferor da glorieta de Conxo, tanto no sentido de entrada 
como de saída, e na rúa do Restollal, á altura do paso de peóns. 
 
12.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á aprobación do texto do convenio 
de colaboración entre o Concello de Santiago e o CLUB TRIATLÓN SANTIAGO. Apróbase o texto 
do convenio, polo que o Concello fai unha achega de 20.000 euros. 
 
13.- Proposta da concelleira delegada de Educación e Mocidade relativa á aprobación da 
liquidación do programa municipal de conciliación de Semana Santa 2019. Apróbase a devandita 
liquidación, cun resultado neto de – 1.033,61 euros. 
 
14.- Recoñecementos extraxudiciais de créditos. Apróbase a proposta. 
 
15.- Proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de director/a da Asesoría Xurídica do Concello 
de Santiago de Compostela. Noméase Manuel Cutrín Domínguez como director da Asesoría Xurídica 
Municipal. 
 
16.- Dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de 
Compostela e a Axencia Galega de Innovación para o proxecto SMARTIAGO. Dáse conta da 
sinatura do devandito convenio, polo que a GAIN achega ao Concello 618.000 euros 
 
 
URXENCIAS 
 
 1.- Proposta da concelleira de Educación e Mocidade de solicitude de subvención á Consellería 
de Política Social para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 de Conxo e Fontiñas. Acórdase solicitar 13.321,22 euros, dos que 6.808,53 serían para 
a Escola Infantil de Conxo e 6.512,69 para a Escola Infantil de Fontiñas. 
 
2.- Proposta da Alcaldía sobre renovación do cargo de patrono da Fundación Galicia Obra Social 
– Afundación en representación da Corporación. Desígnase a María Cadaval Sampedro. 
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polígono, segundo o documento reformado presentado pola Xunta de Compensación o 16 de abril de 
2019. 
 
6.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á solicitude á 
Consellería de Política Social dunha subvención para programas de emerxencia social e a 
inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social 
para os anos 2019 a 2021. Acórdase a solicitude dunha subvención de 413.477,82 euros para o 
desenvolvemento dos devanditos programas. 
 
7.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á aprobación da 
resolución definitiva da convocatoria para a concesión de axudas individuais para o uso do 
servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de Mobilidade ou que 
presentan limitacións para o uso do transporte colectivo do Concello de Santiago de 
Compostela. Ano 2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 40 axudas: 36 por 
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8.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á resolución da 
convocatoria de subvención para o fomento de programas e actividades en prol da igualdade 
efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, 
queer e intersexual (LGTBQI) e de prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 
2019. Apróbase a devandita resolución, concedendo un total de 10 subvencións, por un importe total 
de 26.164,48 euros. Denegouse unha subvención, por acreditar a entidade solicitante a súa inscrición 
no Rexistro Galego de Asociacións. 
 
9.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais e Saúde relativa á designación de 
representantes no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Apróbase a designación como 
representantes da concelleira Mª Milagros Castro Sánchez e da técnica Carmen Peñamaría Mallón. 
 
10.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade relativa á transmisión da licenza de taxi 
número 84 a favor de don MIGUEL ANGEL MERA PINTOR, por falecemento do seu pai, don 
ANDRÉS MERA PINTOR, titular legal da mesma. Autorízase a transmisión. 
 
11.- Proposta do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade Cidadán relativa á 
modificación da mellora da oferta do contrato de Xestión dos Expedientes Sancionadores por 
Infraccións á Normativa de Tráfico Vial Urbano e Calesquera Outras Infracións nos ámbitos de 
Seguridade, Mobilidade, Medio Ambiente e Servizos Comunitarios do Concello de Santiago, para 
substituír o equipo ofertado no contrato o Veloaser, radar portátil. Acéptase a proposta presentada 
pola entidade Servicios de Colaboración Integral S.L.U, adxudicataria do devandito contrato, para 
substituír o citado radar portátil por un multaradar C de instalación fixa, e o subministro de dúas cabinas 
de solo normalizadas pola DXT para a instalación do radar. As cabinas e o equipo multaradar 
instalarase na SC-20, á altura do seu paso inferor da glorieta de Conxo, tanto no sentido de entrada 
como de saída, e na rúa do Restollal, á altura do paso de peóns. 
 
12.- Proposta da concelleira delegada de Deportes relativa á aprobación do texto do convenio 
de colaboración entre o Concello de Santiago e o CLUB TRIATLÓN SANTIAGO. Apróbase o texto 
do convenio, polo que o Concello fai unha achega de 20.000 euros. 
 
13.- Proposta da concelleira delegada de Educación e Mocidade relativa á aprobación da 
liquidación do programa municipal de conciliación de Semana Santa 2019. Apróbase a devandita 
liquidación, cun resultado neto de – 1.033,61 euros. 
 
14.- Recoñecementos extraxudiciais de créditos. Apróbase a proposta. 
 
15.- Proposta da alcaldía relativa ao nomeamento de director/a da Asesoría Xurídica do Concello 
de Santiago de Compostela. Noméase Manuel Cutrín Domínguez como director da Asesoría Xurídica 
Municipal. 
 
16.- Dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de 
Compostela e a Axencia Galega de Innovación para o proxecto SMARTIAGO. Dáse conta da 
sinatura do devandito convenio, polo que a GAIN achega ao Concello 618.000 euros 
 
 
URXENCIAS 
 
 1.- Proposta da concelleira de Educación e Mocidade de solicitude de subvención á Consellería 
de Política Social para o investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 de Conxo e Fontiñas. Acórdase solicitar 13.321,22 euros, dos que 6.808,53 serían para 
a Escola Infantil de Conxo e 6.512,69 para a Escola Infantil de Fontiñas. 
 
2.- Proposta da Alcaldía sobre renovación do cargo de patrono da Fundación Galicia Obra Social 
– Afundación en representación da Corporación. Desígnase a María Cadaval Sampedro. 
 
 
 


