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CONCELLO DE
SANTIAGO

PREGUNTA ORAL DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA SOBRE O ESPAZO
EDUCATIVO E DE LECER MARÍA MIRAMONTES. LUDOTECA DAS FONTIÑAS

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

de Santiago, presenta a seguinte PREGUNTA ORAL para a súa resposta no Pleno sobre o

funcionamento do Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes-Ludoteca das Fontifías.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No mandato anterior, o gobernó local conseguiu desatascar un dos proxectos que máis anos levaban

parados en Santiago de Compostela, En decembro de 2018, abriu as súas portas o Espazo Educativo

e de Lecer "María Miramontes" das Fontiñas, doce anos despois do comezo das obras do edificio. Ñas

mesmas datas, os recursos presentados contra a resolución do concurso para a xestión do programa

piloto do centro, e das súas 73 prazas públicas, impediron o incido da actividade ordinaria xa en

xaneiro, tal e como estaba previsto. En febreiro de 2019, o TACGal estimou eses recursos, e anulouse

a adxudicación da licitación, que non puido reiniciarse por mor da xa inminente convocatoria electoral.

Aínda asi, o anterior Gobernó iniciou unha programación transitoria que dotou de contido o espazo, na

que se incluiron actividades como un Circulo Literario con Suso de Toro, un ciclo de concertos de

música tradicional, ou as tardes xogantinas.

Tendo en canta que unha vez pasadas as eleccións, e transcorridos xa cab-os meses desde a toma de

pose do novo gobernó e unha vez aprobados os orzamentos, que levan xa máis dun mes en vigor,

formúlase a seguinte pregunta:

Ten o novo Gobernó previsto reiniciar a licitación do servizo de xestión do

Espazo Educativo e de Lecer "María Miramontes" • Ludoteca das Fontiñas? Ten

previsto dar continuidade ao modelo e programa anterior? De non manter a

continuidade, que modelo de xestión contempla o Gobernó para darlle

continuidade as actividades neste centro? E cal van ser as modificacións, no

caso de habelas?

Santiago de Compostela,16 de Outubro de 2019
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