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

 

  
 

 
 

 
RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO DO 11 DE XANEIRO DE 2019 

 
 
LICENZAS 
FAVORABLES.-  
LAP/283/2017.- CARLOTA PÉREZ BORRAS.- Conceder licenza de obras para ampliación e 
rehabilitación de edificación para destinar a turismo rural no Lg. Tras Igrexa, 39-40. 
LAP/311/2017.- JOSÉ RAMÓN LAMAS SUÁREZ.- Conceder licenza de obra nova de 
construción de nave industrial para almacenamento de pinturas na rúa José Villar Granjel, 
46  
 
 
1.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade 
relativa á concesión de licenza de obras para ampliación e rehabilitación de edificación 
para destinar a turismo rural no Lg. Tras Igrexa, 39-40. LAP/283/2017. Apróbase a proposta. 
 
2.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade 
relativa á concesión de licenza de obra nova de construción de nave industrial para 
almacenamento de pinturas, na rúa José Villar Granjel-46 LAP/311/2017. Apróbase a 
proposta 
 
3.- Proposta da concelleira delegada de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde relativa á 
prórroga do contrato de alugueiro dun local na rúa Empedrado nº 7, para uso sociocultural 
no barrio de Casas Novas. Acórdase prorrogar o contrato de alugueiro polo prazo dun ano, a 
contar desde o 20 de xaneiro de 2019 ata o 19 de xaneiro de 2020. O Concello e o arrendador 
pactan non revisar o prezo mensual do alugueiro, que queda fixado en 514,25 euros. 
 
URXENCIAS 
 
1.-Proposta de alcaldía para dar conta da sinatura do convenio de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para o cofinanciamento das obras da Fase I do Proxecto básico e de execución 
e rehabilitación da Casa das Máquinas. Dase conta da sinatura do convenio, polo que a 
Deputación achegará un máximo de 201.645,38 euros para a actuación. 


