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RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 14 DE MAIO DE 2012 
 

LICENZAS 
EDIFICACIÓN.- 
LIC/142/2012.- BEATRIZ OTERO ENJO.-  Conceder licenza para construcción de vivenda 
unifamiliar no lugar de Marco de Cobas. 
LIC/597/2012.- COMUNIDADE DE PROPIETARIOS.-  Conceder licenza para instalación de 
ascensor na rúa dos Concheiros, 7. 
LIC/368/2012.- CARLOS TEJO NANDE.-  Conceder licenza para execución de construcción 
auxiliar para garaxe na rúa do Redondelo, 16. 
OUTRAS OBRAS 
LIC/1482/2010.- CONCEPCION BEIROA CABO.-  Construcción de tres muros de contención 
no Camiño Real de Piñeiro, 15. 
LIC/1483/2010.- ISABEL BEIROA CABO.-  Construcción de tres muros de contención no 
Camiño Real de Piñeiro. 
LIC/2078/2010.- JOSE MANUEL MARTINEZ UZAL.-  Mellora de galpon entre paramentos 
existentes no lugar de Requesente Lavacolla. 
PRÓRROGAS.- 
LIC/678/2012.- FLORENTINO OTERO SANCHEZ.-  Conceder prórroga da licenza concedida 
por acordo da Xunta de Goberno Local do 27/01/2009 para construcciçon dunha vivenda 
unifamiliar no lugar de Vilar de Grixoa. 
LIC/695/2012.- ANTONIO CARBALLEIRA POMBO.-  Conceder prórroga da licenza concedida 
por acordo da Xunta de Goberno Local do 20/04/2009 para reforma dunha vivenda unifamiliar 
na rua de Meixonfrio. 
CESIÓNS.- 
LIC/792/2008.- JOSEFA PEREZ CUTRIN.-  Aceptación de cesión. 
CORRECCION DE ERROS 
LIC/593/2010.- JOSE ANDRES MALLO SILVA.-  Correccion de erros detectados na licenza de 
parcelacion concedida no acordo da Xunta de Goberno Local do 25 de xaneiro de 2011. 
DEVOLUCIÓNS DE FIANZA  
LIC/294/2012.- PROMOCIONES Y GESTIONES DEL TAMBRE……LIC/1741/2008……2.000 € 
LIC/293/2012.- PROMOCIONES Y GESTIONES DEL TAMBRE……LIC/1744/2008……2.000 € 
LIC/290/2012.- PROMOCIONES Y GESTIONES DEL TAMBRE……LIC/1749/2008……2.000 € 
LIC/292/2012.- PROMOCIONES Y GESTIONES DEL TAMBRE……LIC/2242/2009….2. 000 € 
LIC/745/2012.- MARIA NIEVES VAZQUEZ QUINTANS……LIC/1717/2003……… 3.020,77 € 
LIC/2319/2011.- JOSE LIÑARES TURNES…………LIC/1947/2010……… DENEGADA. 
 
5.- Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda, Rehabilitación e Cidade 
Histórica relativa á concesión de axudas á rehabilitación de vivendas e locais do Casco 
Histórico, e comunicación á Comisión Executiva do Consorcio de Santiago. 
A XGL fixo unha aprobación inicial de axudas para varios locais comerciais por un importe de 
6.010,12 €. Tamén se aprobou de maneira definitiva unha axuda de 6.578,74 € e outra por un 
importe de 1.697,30 €. Houbo tamén unha corrección de erros a respecto dunha axuda dentro 
do Programa de mantemento de edificacións, no documento de aprobación da axuda poñía 
3.292,43 € e ten que poñer 3.580,92 €. 
 
6.- Proposta da concelleira delegada de Rehabilitación e Cidade Histórica relativa á 
inscrición dunha empresa no Rexistro Técnico de Rehabilitación. 
Aprobouse a inscrición no Rexistro Técnico de Rehabilitación como empresa homologada da 
Empresa EURO-NAZCA S.L. 
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7 a 114.- Proposta da concelleira delegada de facenda, orzamentos e contratación 
relativa a beneficios fiscais no imposto sobre bens inmobles, no imposto sobre o 
incremento de valor dos terreos de natureza urbana, no imposto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 
Concédense os devanditos beneficios.  
 
116.- Aprobación de pregos e inicio do expediente de contratación do Subministro de 
consumibles de impresión para o Concello de Santiago de Compostela 
Á vista da necesidade de contratar o subministro de consumibles de impresión para o Concello 
de Santiago aprobáronse os pregos de prescricións técnicas así como o procedemento de 
contratación establecéndose un tipo de licitación de 25.301,49 € e un IVE do 18% que ascende 
a 4.554,27 € dividido en: 
-Anualidade 2012: 14.927,88 €. 
-Anualidade 2013: 14.927,88 €. 
 
117.- Adxudicación do contrato de Servizo de organización da celebración da "Festa dos 
Maiores 2012". 
Aprobouse a adxudicación do Servizo de organización da celebración da Festa dos Maiores 
2012 á empresa Congelados Veloso S.L. por un importe de 19,80 €/comida máis un IVE de 
1,58 €/comida . 
 
118.- Adxudicación do Servizo de avaliación intermedia e final do proxecto denominado 
"PARK ATLANTIC" do Programa de Cooperación Territorial Espazo Atlántico Europeo, 
que forma parte das actuacións incluídas no proxecto PARKATLANTIC-PARQUES 
URBANOS ATLANTICOS, cofinanciado pola Unión Europea con cargo ó Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Programa de Cooperación 
Transnacional Espacio Atlántico 2007-2013 
Á vista da necesidade de contratar a Evaluación Intermedia e final do Proxecto europeo Park 
Atlantic, a XGL aprobou adxudicar esta evaluación á empresa Desarrollo de Estrategias 
Exteriores, S.A. por un importe de 29.491,53 € máis un IVE de 5.308,48 €.  
 
119.- Proposta do concelleiro delegado de Medio Rural, Servizo de Alumeado Público  e 
de Abastecemento e Saneamento relativa á aprobación do inicio de expediente de 
contratación da execución do proxecto de obras de reforzo do firme en San Marcos. 
Aprobouse a proposta do Concelleiro de Medio Rural para proceder á contratación da 
Execución do proxecto de obras de reforzo do firme en San Marcos incluídas no POS Adicional 
1/2011 da Excma. Deputación Provincial da Coruña 79.132,40 €.   
 
122.- Proposta da alcaldía relativa a delegacións pola Xunta de Goberno Local na 
concelleira de Educación e Normalización Lingüística. 
A XGL aprobou a proposta do alcalde de delegar na concelleira Rebeca Domínguez Iglesias o 
contido das delegacións xa efectuadas por acordo da Xunta de Goberno Local de 15 e 26 de 
xullo de 2011 que son as de Educación e Normalización Linguística. 
 
123.- Dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre a Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia e o Concello de Santiago para 
o fomento do transporte limpo no eido urbano na área de transporte metropolitano de 
Santiago de Compostela financiado con fondos FEDER no marco do Programa Operativo 
FEDER Galicia 2007-2013. 
Dáse conta da sinatura.  
 
124.- Dar conta da resolución do concelleiro delegado de Alumeado Público relativa á 
autorización para a execución dunha obra. 
Deuse conta da autorización por parte do Concelleiro de Medio Rural para a execución de 
obras de instalación de equipos de regulación e aforro de enerxía nos alumeados públicos no 
acceso á cidade por un importe de 59.857,54 € como parte do montante fixo de 150.000 €/ano.  
 
125.- Dar conta da corrección dun erro no punto número 57 da sesión de 23.01.2012. 
titulado: "Dar conta das Resolucións das concellerías delegadas". 
Dáse conta do erro.  
 
URXENCIAS 
 
1.- Informáse positivamente a solicitude da Asociación de Hostelería relativa á ampliación de 
horario de peche durante as Festas da Ascensión nunha hora. Remítese o informe á Xunta.  
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2.- Apróbase a adhesión ao convenio da FEGAMP para a financiación da parte asistencial da 
UMAD por importe de 580.000 euros.  
 
3.- Dáse conta da sinatura de tres convenios de colaboración entre o Ministerio de Fomento, a 
Xunta e o Concello para o finaicamento de actuacións de rehabilitación nas ARIS de Vista 
Alegre (96 vivendas por un importe total de 1.920.000 euros), Pontepedriña (34 vivendas por 
importe de 680.000 euros) e Casco histórico (50 vivendas por importe de 1.000.000 de euros).  


