
CONCELLO DE
SANTIAGO <s^

INTERPELACIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELAABERTAAO GOBERNÓ LOCAL SOBRE A
XESTIÓN DA REDE DE CENTROS CÍVICOS DE SANTIAGO

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte interpelación para o seu debate e inclusión na orde do día do Pleno da

Corporación:

ANTECEDENTES:

1. O 26 de outubro de 2018, a Xunta de Gobernó Local aprobou a constitución dunha

comisión técnica para a supervisión do confrato de Ferrovial Servicios, SA para a

prestación do servizo de dinamización e mediación sociocultural da rede de centros

cívicos (RCC) do Concello de Santiago.

2. O 7 de marzo de 2019 esta comisión técnica supervisara do contrato emitiu un informe no

que se relatan e acreditan unha ampla serie de incumprimentos relacionados con todos os

aspectos da xestión do contrato, e propon o inicio dun expediente sancionador.

3. O 17 de abril seguinte, e de conformidade co informe emitido polo servizo municipal de

Contratación, a Xunta de Gobernó Local, acordou o inicio dun expediente por

incumprimento do referido contrato, dando a audiencia á empresa conü-atista por un prazo

de quince días hábiles. Con data 3 de xuño, e dentro do prazo establecido, a empresa

presentou as súas alegacións, que foron remitidas á comisión técnica para a emisión de

informe.

4. O 5 de agosto a Xunta de Gobernó Local aprobou, por unanimidade, a proposta do

concelleiro delegado de Centros Civicos relativa á declaración de caducidade deste

expediente de incumprimento do contrato de Ferrovial Servicios, SA, e a incoación dun

novo expediente, fundamentado nos mesmos documentos que deron lugar á incoación do

primeiro expediente,

5. A semana seguinte de tomar esta decisión, o 12 de agosto, a Xunta de Gobernó Local

aproba o cese da comisión técnica que fora nomeada para a supervisión do antedito

contrato da empresa Ferrovial Servicios, SA. Na mesma Xunta de Gobernó indicouse a

intención do concelleiro delegado de Centros Cívicos de nomear responsable do contrato

a Enrique Vázquez Naveira.
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Por todo o anterior, presentamos a seguinte INTERPELACIÓN para o seu debate no Pleno:

Que pasos se teñen dado desde a declaración da caducidade do expediente

sancionador a Ferrovial Servicios SA na incoación do novo expediente? Que

motivos ou informes técnicos alega o concelleiro de Centros Cívicos para motivar o

cese da comisión técnica de supervisión do contrato? Cofiece o concelleiro os

antecedentes da xestión de Enrique Vázquez Naveira á fronte deste departamento?

Coñece o concelleiro o resultado e os prexuízos para o Concello de Santiago

derivados desa etapa da rede de Centros Socioculturais? Pensa o Gobernó local

levar adiante unha modificación da actual RPT municipal para nomear a Enrique

Vázquez Naveira responsable deste contrato?
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