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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A NOVA LICITACIÓN E O NOVO
MAPA DE RUTAS DO TRANSPORTE URBANO DE SANTIAGO

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

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

No anterior mandato municipal o gobernó local realizou un novo deseño da rede de transporte urbano, para

incluir nos pregas do novo concurso para a concesión do servizo. Un deseño que foi o resultado de analizar

por primeira vez cales son os principáis puntos xeradores e atractores de viaxeiros, porque ata o de agora as

rutas fóronse modificando para satisfacer necesidades puntuáis sen avaliar estratexicamente todo o servizo, e

iso fixo que as liñas se solaparan entre elas. O obxectivo último deste novo mapa é dignificar o transporte

público e facer que o autobús sexa unha alternativa fiable para a veciñanza, independentemente de se dispon

ou non de vehículo privado,

Así, neste novo mapa simplificase a rede actual pasando das 22 liñas existentes na actualidade a so 11 pero

cubrindo un ámbito xeográfico aínda maior, e mellorando as frecuencias. Ademáis, na planificación elaborada

existía unha transición progresiva, de xeito que primeiro se reducía a 15 liñas, porque existen caü-o liñas que

seguirán dependencia da Xunta ata fináis deste ano 2019 por sentenza xudicial, que agora deberán ser

asumidas polo Concello.

Neste proposta de mapa, das 11 liñas fináis, tres serán trancáis e cubririan máis do 60% dos viaxeiros, con

frecuencias de 10 e 12 minutos. Haberla outras ü-es liñas circulares, entre elas a denominada "liña O" pola

periferia da cidade histórica, con frecuencias de entre 20 e 30 minutos; e catro liñas radiáis, cunha frecuencia

de 30 minutos, fronte aos 60 minutos ou máis que teñen algunhas rutas na actualidade. O mapa completase

cunha liña lanzadeira ao aeroporto que a partir do 4 de decembro pode ser enteiramente municipal.

A concesión destas liñas completaríase cun novo servizo de transporte a demanda para a zona rural, con

vehículos máis pequeños, para chegar todas as parroquias e así cubrir as rutas nos horarios nos que se

determine que existe demanda. Xestionando desde Tussa este servizo e en función de cinco áreas rurais

predeterminadas para chegar a todo o rural de Compostela, mesmo a puntos que polo volume de viaxeiros

non son rendibles no servizo concesionado.

Tamén, ñas previsións do anterior gobernó estaban as de contar cunha nova flota de autobuses, que

substituían os vehículos que están funcionando na actualidade e que están en mal estado. Prevendo que a

concesionaria dispuxera de ata 60 autobuses, apostando polos vehículos híbridos e/ou eléctricos, e esixindo
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maiores niveis de confort e accesibilidade. Vehículos híbridos ou eléctricos, que serían obrigatorios no caso

da liña 0, para a cidade histórica. Ademáis, de que todos os autobuses deberían ter dobre rampla accesible,

manual e eléctrica.

Un deseño do mapa de rutas e unhas previsións de renovación da flota de autobuses que foi consensuada na

comisión de seguimento que avalia o cumprimento do Pacto Local pola Mobilidade, que ten como obxectivo

establecer o mellor modelo posible de mobilidade para cidade e o noso rural.

Por todo isto, e tendo en conta que na comunicación social o actual gobernó municipal xa manifestou a súa

vontade de licitar o novo prego antes de finalizar este ano e de facer unha modificación do actual mapa de

liñas así como dunha renovación da flota, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración

do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

O Pleno do Concello de Santiago insta ao correspondente órgano de gobernó a:

1. Convocar a comisión de seguimento do Pacto Local pola Mobilidade para dar conta, na

mesma, das actuacións, previsións do mapa de rutas previsto e do novo prego dos autobuses

urbanos de Santiago

2. Dar os pasos necesarios para facerse cargo das liñas concesionadas por sentencia xudicial a

outros operadores actualmente por sentencia, e asumilas como liñas de xestión municipal.

3. Instar á Xunta de Galicia a completar o Plan de Transporte e facer efectivas estas mudanzas.

Santiago de Compostel^, 18 de Novembro do 2019
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