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PREGUNTA ORAL DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A LICITACIÓN
PENDENTE DE OBRAS NOS BARRIOS E PARROQUIAS

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

Santiago, presenta a seguinte PREGUNTA ORAL, sobre

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

No informe do traspaso de poderes que lie foi entregado no pasado mes de xuño ao Gobernó electo, o

departamento de Obras incluíu un listado con todas as actuacións del dependentes e a fase de

tramitación na que se atopaban. Nese listado figuran numerosos proxectos pendentes de inicio de

licitación:

• Urbanización do P39-Casas do Regó

• Urbanización do P40-A Rocha

• Mellora da accesibilidade na rúa de García Lorca

• Acondicionamento da praza de acceso ao campo de fútbol de Santa Isabel

• Espazo de ocio cuberto en Laraño

• Reparación da cuberta do pavillón Quiroga Palacios

• Reparación da cuberta dos vestíanos do campo de fútbol de Santa Isabel

• Instalación de cUberta portante para a área de xogo infantil das Fontiñas

• Instalación de cuberta portante para a área de xogo infantil do Castiñeiriño
• Mellara e acondicionamento do local sociocutural da Peregrina

• Acondicionamento do contorno do centro sociocultural da Gracia

• Zona cuberta de usos múltiples en Santa Marta

• Remodelación do parque infantil de Alexandre Bóveda-Vite

• Zona de usos múltiples no contorno da igrexa de Grixoa

• Acondicionamento do centro cívico de San Lourenzo

• Parque infantil en Coto dos Olmos-Bando

• Ampliación da plataforma do viario entre Cañoteira e Outeiro de Marrozos (2°Fase)

• Rehabilitación da Ponte Vella da Rocha

• Pistas polideportivas multiusos e área biosaúdable no lugar de Carregal do Eixo
• Senda peonil na rúa Xunlla (Laraño) e ampliación do paso sobre o río Sar

• Reforzó do firme do viario de Chaián entre Marzo de Abaixo e o límite do termo municipal
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• Ampliación das redes de abastecemento e saneamento ñas parroquias de Aríns, Laraño e da

Sabugueira

• Reparación e consolidación da Ponte de Vidán de abaixo

• Acondicionamento do campo da festa do Castiñeiriño para usos polivalentes

• Reparación do muro das rúas París-Luxemburgo (Fontiñas)

• Parques biosaudables e/ou infantís para a zona rural norte

A data de hoxe, o Gobernó local ten celebrado 40 reunións da Xunta de Gobernó Local no que

levamos de mandato, 16 délas de carácter extraordinario, e segundo se deduce dos resumos que se

poden consultar na páxina web, tense iniciado o procedemento de adxudicación de tres actuacións:

• Adecuación da instalación eléctrica da piscina e o ximnasio de Santa Isabel (XGL 31 de

outubro de 2019), cun orzamento de licitación de 94.025,81 euros,

• Primeira fase do acondicionamento da senda peonil de Arins (XGL 11 de novembro de 2019),

cun orzamento de licitación de 406.609,27 euros

• Mellara e acondicionamento do local sociocultural da Grixoa (XGL 2 d decembro de 2019), cun

orzamento de licitación de 54,212,24 euros

Por todo isto, o Grupo Municipal de Compostela Aborta presenta para a súa contestación oral a

seguinte:

PREGUNTA:

• Que previsións manexa o Gobernó para o inicio de licitación dos proxectos

que quedaron aprobados durante o pasado mandato?
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