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PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE O CENTRO CÍVICO DA
CIDADE HISTÓRICA

No Pleno ordinario celebrado o pasado mes de xullo aprobouse unha proposición presentada por

Compostela Aberta para instar ao Gobernó a materializar o convenio coa USC para a cesión da Casa

£//sa e Jimena Fernández de la Vega para instalar nela o centro cívico da zona vella.

A proposta saiu adiante malia a abstención do grupo do PSOE. Durante a sesión, a concelleira

Mercedes Rosón e o propio alcalde Xosé Sánchez Bugallo explicaron que o Gobernó aínda estaba a

negociar coa Universidade de Santiago os termos do acordó, que xa quedara redactado e fora

aprobado en Xunta de Gobernó durante o pasado mandato.

Tamén, no mesmo Pleno, reiteraron a súa intención de destinar a Casa £//'sa e Jimena Fernández de la

Vega a uns usos diferentes dos previstos, converténdoo na nova Oficina da Cidade Histórica. No

mesmo Pleno, o alcalde asegurou que estaban avanzadas as negociacións con Afundación para

converter outro edificio da praza de Salvador Parga, a antiga biblioteca da Obra Social da Caixa

Galicia, no ansiado centro cívico da cidade histórica.

Tendo o anterior, Martiño Noriega Sánchez portavoz do grupo municipal de Compostela Aberta,

SOLICITA POR ESCRITO a resposta as seguintes PREGUNTAS:

1. Tense modificado o texto do convenio coa USC para a cesión da Casa de Elisa e

Jimena Fernández de la Vega? No caso da resposta ser afirmativa, en que

termos?

2. Que prazo manexa o Gobernó local para a creación da nova Oficina da Cidade

Histórica?

3. En que punto están as negociacións con Afundación para converter a antiga

biblioteca de Salvador Parga no centro cívico da cidade histórica? Modificarase

o proxecto aprobado no pasado mandato?

4. Que prazo manexa o Gobernó local para a apertura deste centro para a veciñanza

da zona vella de Santiago?
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5. Que previsión ten o Gobernó para resolver a situación dos servizos centráis do

departamento de Centros Cívicos que actualmente están localizados no CSCX do

Ensanche, tendo en conta que a Afundación ten solicitado xa ao Concello a

reversión do inmoble, da súa propiedade?

6. Ten rendido cantas algún membro do Gobernó local sobre estas xestións diante

da veciñanza afectada pola demora da habilitación do novo Centro Cívico da

CidadeVella?

Santiago de Compostela, 6 de Nove

Martina Noriega Sánchez
GRUPO MUNICIPAL

Portavoz do Grupo Municipal de Compostel^ Aberta
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