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CONCELLO DE
SANTIAGO

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA REXEITAR O
DESENVOLVEMENTO DUNHA PLANTA DE VALORACIÓN DE RESIDUOS DA CONSTRUCIÓN E
DEMOLICIÓN EN MIRAMONTES

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;

O pasado 20 de novembro, a Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda abriu a consulta

pública o Proxecto Técnico e de Explotación para unha Planta de valorización de residuos de

consb-ución e demolición na concesión de explotación "Miramontes" no 6770.1, en Grixoa. Nese espazo

xa existe un planta de tecnosolos, un vertedoiro de residuos e unha canteira, sorprendentemente,

denominadas Complexo Medioambiental de Miramontes. Unhas instalacións que levan sendo un foco

de conflito permanente coa veciñanza da zona polos múltiples impactos ambientáis que xera na zona

como cheiros, lixiviados, contaminación de regatas, verquidos incontrolados ou fráfico intenso de

camións. Diante desta situación, a Fiscalía de Medio Ambiente presentou denuncia contra estas

instalacións por delito ambiental o pasado marzo estando actualmente en proceso xudicial.

No anterior mandato municipal o Concello de Santiago mantivo un estreito contacto coa Plataforma de

persoas afectadas polo vertedoiro de Miramontes para buscar unha solución ante a situación creada na

canteira da Grixoa. Partindo deste traballo conxunto o Concello personouse na denuncia presentada

pola Plataforma contra a canteira e ademáis decidiu acudir, tamén, á Fiscalia para querelarse contra o

vertedoiro apoiando o traballo combativo e rigoroso da Plataforma de Miramontes. Accións xudiciais

que parten do convencemento de que está habendo incumprimentos da normativa ambiental que

poden ter consecuencias graves, tamén para as persoas, un feito que hai que contextualizalo no

colapso que sofren as instalacións de tratamento do lixo de Sogama.

O propio Concello desenvolveu distintos estudos analíticos de auga, de aire e visitas de inspección ao

complexo no que constatou impactos significativos para as perseas e o medio ambiente e así o

trasladou á Fiscalía. Sabedores de que os procedementos xudiciais poden demorarse no tempo e

preciso que se adopten medidas para garantir a saúde das persoas e do medio ambiente, é preciso

que a Xunta de Galicia actúe xa e que facilite que o Concello poida revogar a licenza de obras e de

actividade da canteira para que non se podan iniciar novas actividades sen que se teñan resolto aínda

os procesos xudiciais existentes, tal e como está a denunciar publicamente, nestes días a Plataforma

de Miramontes.
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Así mesmo, o Concello ten a posibilidade de presentar alegacións contra a autorización da nova planta

de valoración de residuos da construción e demolición en Miramontes por non estar garantida a

seguridade do proxecto, tal como recolle a documentación do mesmo, pola acumulación de actividades

contaminantes na canteira cun grave deterioro da calidade de vida da veciñanza.a a ausencia de

accesos axeitados as distintas actividades e a situación xurídica da mesma

Por todo isto e para continuar a acompañar as reclamación da Plataforma e a veciñanza, o Grupo

Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

O Concello de Santiago alegará administrativamente -apoiando as alegacións da

Plataforma de Miramontes- contra a o novo proxecto de desenvolvemento dunha

planta de valoración de residuos da construción e demolición en Miramontes.

Instar á Xunta de Galicia a colaborar administrativamente para paralizar o inicio de

calquera nova actividade na canteira de Miramontes, como mínimo, ata que finalicen

os procesos xudiciais abertos.

Santiago de ComposteJa^TTde decéTnbfp do 2019

Martiño Noriegá\Sánchez

avoz do Grupo Municipal de^ompostela Aberta

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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