
MOCIÓN CONXUNTA DE CA E BNG PARA INSTAR Á XUNTA DE GOBERNO A REVISAR DE

OFICIO DOS PREGOS DE XESTIÓN DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAIS DE SANTIAGO

Os Grupos Municipais de Compostela Aberta e do Bloque Nacionalista Galego ao abeiro do

regulamento orgánico municipal do Concello de Santiago, presenta a seguinte moción conxunta para o

seu debate no Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O pasado 25 de outubro a Xunta de Goberno Local aprobou a licitación do expediente denominado

"Xestión da rede de centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela", por dous anos, e

por un importe de 2.600.210,66 euros (IVE incluido). Este expediente divídese en catro lotes:

● Lote I: Animación sociocultural. Orzamento estimado máximo de gasto: 1.367.147,66 euros.

● Lote II: Bibliotecas. Orzamento estimado máximo de gasto: 436.568,75 euros.

● Lote III: Atención ao público. Orzamento estimado máximo de gasto: 433.194,31 euros

● Lote IV: Novas tecnoloxías. Orzamento estimado máximo de gasto: 363.299,94 euros.

Unha vez analizados todos estes documentos, os grupos municipais da oposición presentaron varias

iniciativas nas sesións ordinarias do Pleno da Corporación, sendo un tema recurrente nos últimos

cincos meses, para que se correxiran anomalías, incoherencias, incongruencias, imprecisións, erros e

outros fallos que poderían ter sido detectados nunha simple lectura con certa profundidade.

Diante destas inciativas dos grupos políticos da oposición, o concelleiro-delegado só tivo como

resposta unha fuxida cara adiante, limitándose a ler os papeis que lle preparan para que teña algo que

dicir no Pleno e sen tomar decisión algunha para reverter a situación. Mentres, as e os traballadores da

concesionaria da rede de Centros veñen manifestando a súa preocupación polo inexistente diálogo co

goberno local -algo xa habitual e normal neste mandato municipal- que se negou a ter en conta as súas

opinións e apreciacións, a pesar de seren empregadas dun servizo municipal.

Ainda sendo un contrato dunha importante cifra de volume de negocio, o procedemento de licitación

non suscitou demasiado interese entre as empresas. Como é sabido, o Lote IV foi declarado deserto,

ao Lote III tan só aspira unha empresa, e para os Lotes I e II só presentaron oferta tres candidatas.
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Por todo o anterior, e tendo coñecemento da solicitude de revisión presentada pola representación

sindical das e dos traballadores, os grupos municipais de CA e BNG propoñen o seguinte

ACORDO:

Instar á Xunta de Goberno como órgano de contratación do Concello de Santiago á REVISIÓN
DE OFICIO DE ACTOS NULOS DE PLENO DEREITO, das seguintes actuacións administrativas:

● PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS para a licitación do Contrato de

Xestión da rede de centros socioculturais do Concello de Santiago de

Compostela.

● PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS reguladoras para a prestación do servizo

de ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL na rede de Centros Socioculturais do Concello

de Santiago de Compostela.

● PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS para a contratación dos SERVIZOS

BIBLIOTECARIOS, para a Biblioteca José Saramago do Concello de Santiago de

Compostela.

● PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS reguladoras para a prestación do servizo

de ATENCIÓN AO PÚBLICO na rede de Centros Socioculturais do Concello de

Santiago de Compostela.

● PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS para a contratación de NOVAS

TECNOLOXÍAS na rede de Centros Socioculturais do Concello de Santiago de

Compostela.

En Santiago de Compostela, a 20 de abril de 2022

Marta Lois González Goretti Sanmartín Rei

Portavoz do Grupo Municipal de Compostela Aberta      Portavoz do Grupo Municipal do BNG

Á ATENCIÓN DO ALCALDE DE SANTIAGO
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