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PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A RECUPERACIÓN DE
ACTIVIDADES NO CENTRO CÍVICO -AURELIO AGUIRRE' DE CONXO

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

Santiago, presenta a seguinte PREGUNTA ORAL, sobre a xestión do Centro Cívico 'Aurelio Aguirre' de

Conxo, para a súa resposta no Pleno da corporación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Nos últimos meses o grupo municipal de Compostela Aberta ven advertindo da degradación que o

servizo de Centros Cívicos está a sufrir, no seu conxunto e especialmente naqueles barrios que se

teñen mosfrado máis dinámicos. Xa na primeira sesión plenaria deste mandato, no mes de xullo

propuxemos que o Concello adoptase as medidas necesarias para materializar canto antes o

"Convenio para regularizar a situación patrimonial de equipamentos públicos da Universidade de

Santiago de Compostela e do Concello de Santiago", urxindo á USC á súa aprobación e sinatura para

que, deste xeito, no prazo de dous meses desde a firma do acordó, o Concello poida dispor da Casa

Elisa e Jimena Fernández de la Vega para instalar nela o novo Centro Cívico da Cidade Vella

Na sesión plenaria do mes de setembro interpelamos ao concelleiro delegado da área sobre a súa

xestión nos primeiros meses do mandato, sobre a caducidade do expediente sancionador -iniciado polo

anterior gobernó- á adxudicataria Ferrovial Servicios SA, sobre os motivos para cesar a actividade da

comisión técnica que supervisaba o contrato, sobre a restitución de Enrique Vázquez Naveira como

responsable do servizo, sobre se era coñecedor o concelleiro do resultado e dos prexuízos derivados

da anterior etapa deste traballador público como responsable do departamento.

No mes de setembro denunciamos a demora no inicio de actividades na rede de Centros Cívicos de

Santiago para saber que previsión tina o concelleiro para a posta en funcionamento e comezo de

actividades, altamente demandadas, correspondentes ao proxecto pedagóxico Teatro Comunitario' e

ao proxecto de saúde e movemento 'Paso a paso'? ou se tina ofrecido algún tipo de información ou

comunicación coas persoas usuarias que se tiñan inscrito ou mostrado interese nestas actividades e

que non sabian nada da demora das mesmas.

Na sesión plenaria do mes de novembro preguntamos pola redución de horarios da biblioteca 'José

Saramago' e que medidas organizativas, ou doutro tipo, tomou o gobernó para paliar esta situación e

ampliar e completar os horarios das salas de lectura pechadas? ou que previsión tina o gobernó
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municipal para reabrir as salas de lectura dos Centros Cívicos 'José Saramago' de Vite, 'Aurelio

Aguirre' de Conxo e 'Agustín Bueno' do Castiñeiriño?

A todo o anterior súmase o malestar do Comité de Empresa da concesionaria Ferrovial Servicios que

ven de iniciar unha rolda de contactos cos grupos municipais para "falar da situación actual de centros,

e do futuro máis inmediato, coa elaboración dos novos pregos e a intención do gobernó municipal de

(otear o servizo de centros".

É evidente e manifesta a degradación do departamento que semella aferrarse a vellas dinámicas que

xa estaban superadas, e que están provocando o malestar en varios barrios e parroquias do noso

municipio. No caso concreto do Centro Cívico 'Aurelio Aguirre', este grupo municipal ten coñecemento

de que o día 3 de decembro a asociación vecinal 'Conxo Aberto' rexistrou un escrito no Concello de

Santiago no que se podía ler o seguinte:

"PRIMEIRO. O pasado 2 de decembro tense realizado unha xuntaza aberta a

petición da veciñanza do barrio debido ao malestar existente polo que se interpreta

como a tentativa de desmantelar a actividade sociocultural de de Conxo, que se

concreta por parte das persoas asistentes en: peche da sala de lectura/biblioteca,

reducían de persoal e de horas ñas actividades regulares do centro, falta de

coordinación entre horas/monitorado/actividades/demanda (por exemplo, a ludoteca

abre sábado pola maña e pecha pola tarde, que é cando hai máis demanda;

monitores en aulas agardando por persoas usuarias que non chegan porque non

foron convocadas...), falta de limpeza ñas instalacións (venres e sábado), retrase no

comezo das actividades, equipo de traballo sen estabilidade e constantes cambios,

prexudicando a dinámica do centro; renuncias voluntarias de persoas traballadoras e

postas que non se cubren.

SEGUNDO. No decurso desta reunión, informouse as persoas asistentes do contido

da reunión mantida por membros desta asociación co concelleiro responsable de

Centros Socioculturais, José Javier Fernandez, celebrada o xoves 14 de novembro.

Por todo isto, desde o barrio de Conxo as vecinas e vecinos

SOLICITAMOS

PRIMEIRO. Que se proceda á restitución de actividades e persoal, con carácter

estable, para disponer dun servizo digno e un funcionamento correcto e harmónico

do noso centro a curto prazo

SEGUNDO. Que o concelleiro responsable de Centros Socioculturais compareza en

reunión aberta ante a veciñanza do barrio para explicar a situación actual, así como

os plans do Concello para mellorar os servizos e activiadades disponibles no noso

centro no curto prazo, e para a xestión de centros socioculturais ao longo da
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presente lexislatura; agardando que poida ser no menor prazo posible para evitar que

continúe medrando o descontento e o malestar actual"

Parece que o malestar vecinal no barrio de Conxo, confirma a sospeitas e advertencias que este grupo

municipal viña facendo sobre a deficiente xestión do departamento no actual mandato municipal.

Confirmase que o concelleiro responsable deste servizo non sabe ou non quere buscar solucións aos

problemas denunciados pola veciñanza. Por todo isto, é polo que o Grupo Municipal de Compostela

Aberta presenta para a súa contestación oral a seguinte:

PREGUNTA:

• Que medidas pensa tomar o concelleiro para que non continúe medrando o

descontento e o malestar actual e que previsión ten o departamento de Centros

para dar resposta as demandas da veciñanza de Conxo en relación á

restitución de actividades e persoal con carácter estable no Centro Cívico

'Aurelio Aguirre', no relativo aos prazos que manexa o concelleiro para

restaurar un servizo digno e un funcionamento correcto e harmónico do

Centro, sobre a solicitude de reunión aberta ante a veciñanza para explicar a

situación actual, ao respecto dos plans do Concello para mellorar os servizos e

actividades disponibles no 'Aurelio Aguirre' de Conxo, e sobre se o concelleiro

va¡ explicar que previsión ten para a xestión de centros socioculturais durante

o presente mandato?

Santiago de Compostela, 11 de decembro-do.2
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