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CONCELLO DE
SANTIAGO

PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA SOBRE O INFORME DE USOS PARA A
PARCELA DO VELLO COLEXIO PELETEIRO

O Gmpo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de
Santiago, presenta a seguinte PREGUNTA ORAL para a súa resposta no Pleno sobre o informe de usos

da parcela do vello cotexio Peleteiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O pasado 16 de xullo celebrouse unha reunión da Comisión Especial sobre Peleteiro, que estivo

presidida polo alcalde e na que participaron representantes de todos os gmpos municipais, así como da

veciñanza e do tecido comercial do Ensanche. No transcurso da xuntanza, os arquitectos da propiedade

da parcela do vello colexio, a SAREB, presentaron o proxecto arquitectónico para os terreos. Tal e como

denunciou o grupo municipal de Compostela Aberta tras a reunión, o proxecto presentado supon un paso

atrás porque retoma propostas que xa foran desbotadas, anteriormente, por non contar co necesario

consenso institucional e social do barrio. Un consenso que é fundamental non so para ser aprobada en

Pleno senón tamén porque o desenvolvemento da última grande peza urbanística do Ensanche merece

contar co apoio da veciñanza e do tecido social e comercial da zona..

Un proxecto arquitectónico que modifica a entrada á gran praza pública que deixa de ser pola rúa da

República Aocentina e que ademáis obvia a posibilidade de facer un novo parking público de xestión

directa municipal a través de TUSSA. Máis ala do contido do proxecto arquitectónico sorprende o feito de

que sexan os arquitectos da SAREB os que presenten o proxecto arquitectónico na Comisión de

Peleteiro, e máis cando diante deste órgano non foi presentado aínda o informe que o Concello lie

encargou o 2 de agosto de 2019 á empresa Gesvalt Sociedad de Tasación S.A, baixo a denominación

"Consultaría posibles usos urbanos antigo Peleteiro para rendabilidade e dinamización comercial do

Ensanche".

No Pleno ordinario celebrado o 27 de novembro de 2019, Compostela Aberta formulou unha pregunta

sobre ese contrato menor, polo que o Concello pagou 14.520 euros, despois de que o Gobernó non

responderá en prazo a unha pregunta escrita ao respecto rexistrada en outubro. O encargado de

responderá pregunta foi o alcalde, que na súa intervención sinalou que Gesvalt:

"quedou en presentar un avance do seu traballo na primeira quincena de decembro".
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Ademáis, Xosé Sánchez Bugallo reiterou naquel Pleno que a posición do Gobernó non era

favorable a fixaro uso residencial como uso prioritario de Peleteiro, sinalando que:

"O Ensanche necesita un elemento dinamizador, capaz de crear atracción. O Ensanche ten

unha oferta comercial sobredimensionada e so pode ser viable se se crea un elemento de

atracción para que a xente do hinteriand de Santiago. Oremos que o uso residencial como

uso prioritario de Peleteiro, non aporta nada (...) Outra cuestión é que vivenda é cash, para

a promotora"

O 22 de xaneiro de 2020 celebrouse a reunión constitutiva da Comisión de Peleteiro, e nesa xuntanza o

alcalde informou de que a proposta coa que se fraballaba para o desenvolvemento da parcela era, no

relativo ao reparto de usos, a mesma que defenderá Compostela Aberta no anterior mandato e que fora

rexeitada polo Pleno da Corporación co voto do de PP e PSOE: 19.000 mefros cadrados de

edificabilidade, dos que 15.500 serían para vivendas e 3.500 metros cadrados para uso comercial. Ao

respecto, o alcalde sinalou que este reparto "coincide en certa medida coa análise" do informe que fora

encargado polo Gobernó, se ben este eshjdo aínda non fora presentado.

Tendo en conta todo o anterior, formúlase a seguinte PREGUNTA ORAL para a súa resposta no Pleno da

Corporación:

• Está concluido e presentado diante do Concello o informe sobre "posibles usos

urbanos do antigo Peleteiro para a rendabilidade e dinamización comercial do

Ensanche" -que o Gobernó lie contratou á empresa Gesvalt e pagou 14.520 €- e, de

ser así, cales son as súas conclusións ao respecto do desenvolvemento deste

ámbito?

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2020

Jorge Duarte-Vsfiquez
GRUPO MUNICIPAL

Concelleiro do Q-ufiflJYluüidftaN^-Cefflpectela-Aberta

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA


