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CONCELLO DE
SANTIAGO

PREGUNTA ORAL DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE OS HORARIOS
DOS CENTROS CÍVICOS E DA SÚA BIBLIOTECA 'JOSÉ SARAMAGO'

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 da Corporación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ñas últimas semanas son constantes as queixas veciñais que chegan ao grupo municipal de

Compostela Aberta, relativas aos horarios de abertura dos Centro Cívicos de Santiago e ao peche de

salas de lectura, ou reducían de horario, da Biblioteca 'José Saramago'.

Este grupo municipal preguntou o 4 de outubro, e para resposta por escrito, sobre esta situación das

salas de lectura da biblioteca dos centros. Esta pregunta foi respondida nun escrito -sen data e sen

unha sinatura recoñecible- onde se nos informaba do horario en Santa Marta e ñas Fontiñas e sobre o

resto de salas de lectura dicíase que "aclarar que siguen estando abertas en un horario concreto para

axuda ao estudo, lectura de prensa e actividades vencelladas as mesmas, etc".

O certo é que as queixas da cidadanía e o malestar semella que non para de medrar posto que na

comisión de suxestións e reclamacións son varias as presentadas e ñas que se poden ler queixas

como as seguintes:

"Quero expresar a miña máis enérxica repulsa pola decisión do concello, gobernado

po/o PSOE (isto non aconteceu nin sequera con gobernos do PP, que xa é dicir) de

suprimir bibliotecas munidpais como a do Centro Sociocultural Aurelio Aguirre, de

Conxo, ou a de Vite,

Non son conscientes do grande servizo que prestan aos vecinos que temos fillos en

¡dade escolar. Non se entende a supresión dun servízo que estaba plenamente

integrado no centro sociocultural para o que apenas se precisa persoal

Gustaríame saber a que obedece esta medida, e se se debe a cuestións económicas,

por que suprimen estas bibliotecas 'da periferia' ou marxinalidade santiaguesa e non

as doutros centros socioculturais"
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"Son unha usuaria do local de Vite e nos últimos tempos non hai uxier para abrir o

centro e temos que utilizar a chave para poder entrar.

Estamos pechadas no centro, e temos que facemos cargo dunha chave, que non é a

nosa responsabilidade"

"Desexo manifestar o meu malestar pola decisión de pechar bibliotecas de centros

socioculturais, neste caso do CSC Aurelio Aguirre.

Para moitos vecinos coma min, con fillos estudando que precisa constantemente libros

de consulta ou lectura, unha biblioteca de proximidade como esta resulta de moita

axuda. Non entendo o motivo para pechar estes servizos"

"Como usuaria da biblioteca do Centro Sociocultural de Vite quero facer unha queixa

porque a biblioteca permanece pechada. Rogó unha solución para que se poda

empregar este espacio e os recursos cos que conta"

Semella que o malestar vecinal é evidente e que o concelleiro responsable do departamento non sabe

ou non quere por solución ao problema dos horarios da salas de lectura. Por todo isto, é polo que o

Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta para a súa contestación oral a seguinte pregunta:

• Que medidas organizativas, ou doutro tipo, tomou o gobernó para paliar esta

situación e ampliar e completar os horarios das salas de lectura pechadas da

Bibliioteca 'José Saramago' dos Centros Cívicos?

• Que previsión ten o gobernó municipal para reabrir as salas de lectura dos

Centros Cívicos 'José Saramago' de Vite, 'Aurelio Aguirre' de Conxo e 'Agustín

Bueno' do Castiñeiriño?

Santiago de Compórtela, 19 de Novembro de 2019
COMPOSTELA

IABERTA,

Martina NoriegásSanchez
GRUPO MUNICIPAL

Portavoz municipal do Grupo Municipal í^ Compostela Aberta
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