
CONCELLO DE
SANTIAGO

SOLICITUDE DE INCLUSIÓN DE PREGUNTA NON RESPONDIDA POR ESCRITO PARA A SÚA
RESPOSTA ORAL NO PLENO

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

de Santiago, que no seu artigo 107 indica o seguinte:

Artigo 107. Contestación por escrito as preguntas

A contestación por escrito as preguntas deberá realizarse dentro do mes seguinte a

súa presentación no Rexistro do Pleno. Este prazo pederá prorrogarse, porpedimento

motivado da persoa destinataría da pregunta e por acordó da Presidencia do Pleno,

por outro prazo de ata dez días máis.

Se as preguntas non son respondidas no prazo previsto no parágrafo anterior, os

grupos municipais poderén solicitar a inclusión de ata dúas preguntas, de entre as

presentadas por cada un deles, na orde do día da seguinte sesión ordinaria do Pleno,

onofe recibirá o tratamento das preguntas oráis. (...)

Solicita a inclusión da seguinte pregunta para a súa inclusión na orden do día do Pleno para a súa

resposta ORAL no Pleno da Corporación, ao non ter sido respondida nen motivada a súa ampliación

de prazo para a resposta:

• Rexistro de entrada; 169 (3 de outubro de 2019) SOBRE O CONTRATO DE

CONSULTORÍA PARA ESTABLECER OS USOS DA PARCELA DO ANTIGO
PELETEIRO

Santiago de CompostelaJJQ de Novembro de 201

Martiño Noriega Sánét

Portavoz^nunicipal do Grupo Municipal de
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CONCELLO DE
SANTIAGO

PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE O CONTRATO DE
CONSULTORÍA PARA ESTABLECER OS USOS DA PARCELA DO ANTIGO PELETEIRO

Na relación de contratos menores publicados polo gobernó municipal no día de onte, correspondente ao

terceiro trimestre de 2019, aparece listado un contrato de servizos de consultoría posibles usos urbanos

antígo Peleteiro para rendabilídade e dinamizadón comercial Ensanche por valor 14,520 € coa empresa

Gesvalt Sociedad de Tasación, SA, con data do 2 de agosto de 2019, Actualmente a propietaria da parcela é

a 'Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria' máis coñecida polas súas

siglas, 8AREB.

Na páxina web da empresa contratada para facer este traballo de consultaría, aparecen varias informacións

que a vinculan coa SAREB, como ter participado no proxecto de Due Dilligence sobre os activos da mesma.

Incluso conta no seu comité de dirección cun integrante que de 2014 a 2015 foi director de Transaccións e

Intelixencia de Mercado da SAREB.

Tendo en conta as evidentes relacións desta consultora coa propietaria da parcela do antigo Peleteiro e por

todo o anterior, Jorge Duarte Vázquez, concelleiro de Composfela Aberta, solicita por escrito a resposta as

seguintes PREGUNTAS:

1. Era consciente destes feitos o gobernó municipal á hora de contratar esta empresa

consultora? Ten o alcalde informado destes feitos á 'Comisión de seguimento' que

segundo anunciou nos medios de comunicación xa está formalmente constituida?

2. No proceso de contratación, solicitáronse outros orzamentos ou contratouse

directamente a Gesvalt? Independentemente da resposta a isto, cales foron as razóns

para contratar a esta empresa?

Santiago de Comp(|istela, 2 de Outubro de 2019
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Concelleiro do Grupo Mu*picipal de Com.p.Qstela Aberta

A ATENCIÓN DO ALCALDE DA SANTIAGO DE COMPOSTELA


