
INTERPELACIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA AO GOBERNO LOCAL

SOBRE O PROXECTO DE CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

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

de Santiago, presenta a seguinte interpelación para o seu debate e inclusión na orde do día do Pleno

da Corporación:

ANTECEDENTES:

No pasado mandato, o Concello de Santiago captou 10 millóns de euros de fondos europeos FEDER

para o financiamento do programa ReVive-Edusi Santiago. Dentro desa Estratexia de

Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado incluiuse o proxecto do Centro Municipal de Atención

Integral ás Persoas sen Fogar, orzado nun millón de euros, dos que 800.000 procederían dos citados

fondos europeos. O proxecto fora elaborado despois dun proceso participativo consultivo no que se

implicaron administracións públicas, entidades sociais relacionadas co senfogarismo como Cáritas,

FEAFES, Cruz Vermella, a Cociña Económica ou o Albergue de Xoán XXIII; entidades profesionais

como a Asociación Galega pola Saúde Mental, Médicos del Mundo ou Habitat Social; e mesmo

persoas sen fogar. Nese proceso, constatouse que Santiago presenta un importante déficit na atención

as persoas sen fogar, porque non existe ningún centro aberto en horario nocturno máis alá do albergue

de Xoán XXIII, no que as perseas só poden permanecer dez días de cada mes (e a situación é máis

grave no actual contexto de pandemia, por mor da redución da capacidade deste albergue). A maiores,

en febreiro de 2019, o Consello Municipal de Saúde aprobou o Plan Municipal de Atención Integral ás

Persoas en Situación de Senfogarismo de Santiago, que fixa formalmente unha folla de ruta na

prevención e abordaxe do senfogarismo. Nese documento recóllese que o Centro Municipal de

Atención Integral as Persoas sen Fogar será o que lidere e coordine a abordaxe do senfogarismo en

Compostela, xunto coa creación dun Servizo Municipal de Atención ao Senfogarismo. Tratábase dunha

intervención pioneira que situaba a Santiago de Compostela na vangarda da prestación de servizos

sociais dirixidos a persoas sen fogar.

Lamentablemente, en setembro de 2019, a concelleira de Políticas Sociais, Milagros Castro, anunciou

nos medios de comunicación que o actual goberno “non é partidario deste centro, porque non é o máis

adecuado para Santiago”. Engadiu que, “estamos estudando se esa é a mellor opción ou non. En

calquera caso, nos buscaremos algo interesante, se non é nese sentido, algo a nivel social que
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necesite esta cidade. Estámoslle dando unha volta, agora mesmo non hai nada certo de que iso siga

adiante. O que tiñan previsto cambiará, o que non sei é canto cambiará nin en que sentido cambiará".

Tras as declaracións da concelleira nos medios, o grupo municipal de Compostela Aberta levou ao

Pleno ordinario de setembro unha pregunta ao respecto dos plans do Goberno para o Centro Municipal

de Atención Integral ás Persoas sen Fogar e, máis en concreto, sobre os informes ou o asesoramento

de que entidade social nos que se baseaba a decisión do Goberno para reorientar o proxecto. Na súa

resposta a concelleira non concretou nada ao respecto deses informes ou asesoramento, e incidiu en

que “este Goberno pensa que hai outros proxectos que poderían ser máis necesarios e máis

interesantes para as necesidades das xentes máis vulnerables desta cidade. A Concellería de Políticas

Sociais está traballando noutras alternativas moito máis normalizadoras, como poden ser os pisos de

titularidade municipal que se están reservando para este fin e que non están todos ocupados (...) O

único que pretendemos desde o Grupo de Goberno é deseñar un sistema mellor estruturado, que

permita unha integración social adecuada, e non o illamento como cremos que representa o proxecto

de Compostela Aberta (...) Nós o que cremos é que existen recursos suficientes na cidade que dan

resposta ás necesidades das persoas que se atopan nunha situación de senfogarismo, e nós cremos

máis noutras solucións moito máis normalizadoras”. Ademais, nese Pleno a concelleira sinalou que a

asesoría xurídica municipal estaba estudando o Plan Municipal de Atención ás Persoas en situación de

Senfogarismo, que fora aprobado polo Consello Municipal de Saúde en febreiro de 2019.

En febreiro de 2020, a concelleira de Políticas Sociais anunciaba nos medios de comunicación que o

proxecto do Centro Municipal de Atención Integral ás Persoas sen Fogar sería substituído por un

Centro Integral para a Inclusión Social, que funcionaría únicamente como centro de día e non tería

aloxamento. Milagros Castro explicaba tamén que o Goberno central aceptara o reenfoque do

proxecto, para ser financiando con cargo aos fondos europeos da EDUSI.

O 15 de decembro de 2020, ante a falta de noticias ao respecto do proxecto anunciado pola

concelleira, o grupo municipal de Compostela Aberta formulou unha serie de preguntas ao respecto,

para a súa resposta por escrito. O 26 de xaneiro, fóra do prazo establecido polo regulamento

municipal, a concelleira facilitou as respostas ás cuestións formuladas, respostas que merecen as

seguintes consideracións:

● Á pregunta de en que fase está a redacción do proxecto do Centro Integral para a Inclusión

Social, a concelleira respondeu que “o expediente administrativo completo está no

departamento de contratación para o inicio do proceso de licitación”. Sen embargo, foi días

despois da sinatura desa resposta, o 4 de febeiro, cando a concelleira delegada de Facenda e

Contratación asinou a resolución para iniciar o expediente de contratación denominado

“Prestacion dos servizos de redacción do proxecto básico e de execución e dirección

facultativa das obras do Centro Integral para a Inclusión Social por procedemento aberto e

tramitación ordinario

● Á pregunta de en que fase está a tramitación co Goberno Central para a inclusión do proxecto

no programa EDUSI, a concelleira responde que “no mes de febreiro do ano 2020 modificouse
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o DECA. Con data 30-04-2020 Fernando Martínez, economista adscrito a este programa,

comunica que a operación modificada foi admitida formalmente polo Ministerio. Con data

17-09-2020 celebrouse unha reunión do órgano de participación da Edusi, e entre outros

temas abordouse o estado de execución da operación CIPIS, que por certo foi moi ben

acollida”. Esta última afirmación queda desmentida pola acta da propia xuntanza.

● Á pregunta de que prazos manexa o Goberno para a posta en marcha do Centro, a concelleira

referiuse aos prazos para a redacción do proxecto e execución das obras de rehabilitación do

edificio de Belvís no que se vai localizar o Centro de Inclusión, mais non aclarou nada ao

respecto de cando vai empezar a funcionar como tal. Como é sabido, e en Compostela temos

exemplos como o da ludoteca de Fontiñas, rematar unhas obras nun edificio non implica

poñelo ao servizo da cidadanía de maneira inmediata.

Na acta da citada xuntanza do órgano de participación da EDUSI do 17 de setembro de 2020

recóllense as seguintes explicacións da concelleira de Políticas Sociais ao respecto do cambio do

proxecto do Centro Municipal de Atención Integral ás Persoas sen Fogar para a súa conversión no

Centro de Inclusión:

● “A intención é manter a liña de colaboración coas entidades sociais que levan anos

colaborando nesta problemática (e noutras) e reemprazar o servizo de pernocta, inicialmente

previsto neste centro, sendo prestado o mesmo en pisos de titularidade municipal.

● “Antes ofreceríase unha combinación de atención psico-social máis aloxamento só a persoas

coa problemática de senfogarismo, entanto que agora ampliaríase o número de colectivos que

se beneficiarían dos servizos do centro, no que se seguiría ofrecendo apoio psico-social, pero

non se ofrecería aloxamento”

● “Resalta o cambio de denominación do centro, reforzando conceptos positivos, como centro

integral e inclusión”

● A concelleira indica que no seu criterio, “as persoas sen fogar, teñen procesos de integración

mais sólidos cando viven nun piso que en centros desta natureza”

Na mesma xuntanza, o persoal técnico do departamento de Servizos Sociais explicou que o centro

contará cunha unidade de intervención social, unha unidade de atención socio-educativa e

psico-sanitaria e outra unidade de incorporación social; e apuntou que no edificio “haberá cociñas,

duchas, taquillas, etc”. En canto ao persoal previsto para o centro, sinalouse que estará composto por

un ADL, un traballador social, un educador social, un psicólogo, un administrativo, e un uxier; así como

dúas traballadoras sociais das que agora teñen a base no edificio e Políticas Sociais.

Por todo o anterior, presentamos a seguinte INTERPELACIÓN para o seu debate no Pleno:
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● En que informes técnicos ou asesoramento se basea o proxecto do Centro

Integral para a Inclusión Social? Á marxe do proxecto para a rehabilitación do

edificio do antigo CIAC de Belvís, existe algún informe, estudo ou proxecto

para dotar de contido ao centro e definir o seu funcionamento? Colaborouse

no deseño dese eventual proxecto coas entidades sociais que paritciparan no

deseño do Centro Municipal de Atención Integral ás Persoas sen Fogar? Que

prazos manexa o Goberno para que o centro entre en funcionamento, con

que actividades e para que destinatarios? Posto que a concelleira de

Políticas Sociais insiste en que “as persoas sen fogar teñen procesos de

integración máis sólidos cando viven en pisos que en centros”, que

previsións tén o Goberno para habilitar máis pisos para as persoas sen fogar,

habida conta de que coas vivendas dispoñibles na actualidade non hai

capacidade suficiente de acollida para todas as persoas nesta situación en

Santiago? Está xa informado pola asesoría xurídica o Plan Municipal de

Atención ás Persoas en situación de Senfogarismo, que fora aprobado polo

Consello Municipal de Saúde en febreiro de 2019? En caso afirmativo, de que

maneira prevé o Goberno local darlle cumprimento á vez que renuncia ao

Centro Municipal de Atención Integral de Persoas sen Fogar? En caso

negativo, que cambios prevé o Goberno introducir nese plan e cando prevé

convocar o Consello Municipal de Saúde para acordalos?

Santiago de Compostela, 16 de Febreiro do 2021

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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