
INTERPELACIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA AO GOBERNO LOCAL

SOBRE A IMPLEMENTACIÓN DO PLAN DE CONTRATACIÓN ANUNCIADO EN XUÑO DO 2020

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:

1. O 5 de xuño do 2020, o alcalde Xosé Sánchez Bugallo e a concelleira de Facenda e Persoal,

Marta Abal, anunciaron en rolda de prensa o Plan de Contratación 2020, que incluía todos os

contratos obxecto de licitación por todos os departamentos do Concello no exercicio 2020,

tanto os xa licitados como os pendentes de licitación. Eran, en total, 113 contratos por un

importe de 794.922.794,31 euros. Na súa comparecencia, a concelleira destacou que "isto é

un exercicio de transparencia tanto para os grupos políticos como para a cidadanía", porque

"ver nun só documento toda a actividade contractual, que é a parte esencial fundamental

dunha administración, é un cambio importante". Pola súa banda, o alcalde sinalou nesa rolda

de prensa que o plan influiría de xeito moi positivo na reactivación económica do Concello, e

engadiu que “vai haber un investimento moi importante, creación de emprego e unha mellora

notable na calidade dos servizos”

2. Na rolda de prensa trasladouse, tanto por parte da concelleira como do alcalde, que na

anualidade 2020 ían licitarse a práctica totalidade de todos eses contratos. Anunciaron, por

exemplo, que o contrato de transportes estaría licitado antes de que rematara o mes de xullo

dese ano 2020, e que o contrato de saneamento e abastecemento de auga se licitaría a finais

do ano 2020.

3. Máis dun ano despois da presentación do Plan de Contratación 2020 e 6 meses despois de ter

rematado o ano 2020 no que se anunciou a licitación deses contratos, a maioría deles

continuan sen iniciar licitación e sen adxudicar.

4. Tal e como se recolle no Plan de Contratación 2020, e tal e como salientou tamén a

concelleira, a elaboración deste documennto responde á Lei de Contratos do Sector Público,

que no seu artigo 28.4 sinala a obriga das entidades do sector público de planificar ou

programar a súa contratación, “dando a coñecer o seu plan ou programa de contratación
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anticipadamente mediante un anuncio de información previa que, cando menos, debe recoller

os contratos suxeitos a regulamentación harmonizada”. Se ben a lei recolle tamén que “as

entidades do sector público programarán a actividade de contratación pública que

desenvolverán nun exercicio orzamentario ou períodos plurianuais”, o Plan presentado en

xuño de 2020 sinala específicamente que o seu prazo de aplicación era o propio ano 2020.-

Por todo o anterior, presentamos a seguinte INTERPELACIÓN para o seu debate no Pleno:

● Que plans e calendario ten o goberno municipal para realizar as contratacións

incluídas no Plan de Contratación do ano 2020 do Concello de Santiago de

Compostela, e que previsións tén para a presentación e execución do Plan de

Contratación do ano 2021?

Santiago de Compostela, a 21 de xuño do 2021

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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