
CONCELLODE 2-/[}
SANTIAGO

ROGÓ DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA O ARRANXO DAS
MARQUESINAS DE AUTOBÚS NO BARRIO DAS FONTIÑAS

No pasado mandato municipal eran moi habituáis as reportaxes fotográficas do concelleiro Gonzalo

Muiños ñas que percorria o termo municipal para mostrar, aquí no Pleno da corporación, numerosos

desperfectos urbanos ou mobiliario en mal estado ou degradado. Descoñecemos se o concelleiro xa

perdeu a súa afección á fotografía, mais o que si sabemos é que actualmente fai parte do gobernó

municipal e que os desperfectos ou algunhas faltas de mantemento na cidade continúan. No caso de

manter a afección pola fotografía, suponemos que o concelleiro estará distribuíndo entre os e as súas

compañeiras de gobernó estas instantáneas para ir solucionando estes problemas. O que xa nos

estraña máis é que aquelas mellaras que corren da súa man non sexan implementadas cunha maior

inmediatez.

Como pode ser que o concelleiro xa non manteña a afección pola fotografía de paisaxes urbanas

degradadas, ou pode ser que a cámara fotográfica estea estragada -quen sabe se para os próximos

catros anos- desde este grupo municipal queremos infórmalo dos numerosos roturas e desperfectos no

que se encontra algunha das marquesinas dos autobuses na cidade, e nomeadamente no barrio das

Fontiñas, un do que máis persoas usuarias achega á rede de autobuses urbanos. Talvez ata o de

agora fosen desperfectos menos visibles, mais as choivas destes últimos días teñen evidenciado estas

deficiencias nalgún caso flagrante como é a marquesina situada ao carón da parada de taxis diante da

Área Central.

Tendo en conta todo o anterior, que este gobernó leva xa catro meses exercendo e que época de

choivas xa chegou, o Grupo Municipal de Compostela Aberta:

SOLICITA (sen anexar foto):

• Que o Gobernó municipal inicie a reparación das marquesinas de autobús do termo

municipal, iniciando os traballos por aqueles barrios con máis usuarios como é o

caso do das Fontiñas. ^
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