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EMENDA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA Á PROPOSICIÓN DO PP PARA A
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE APOIO URXENTE AO COLECTIVO DE COMERCIANTES DE ÁREA
CENTRAL

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

Santiago, presenta a seguinte EMENDA DE SUBSTITUCIÓN, á proposición do Partido Popular con rexistro

de entrada número 203, para o seu debate no Pleno:

ACORDÓ

O Pleno do Concello de Santiago insta ao correspondente órgano municipal a iniciar canto antes, e previos os

ditames administrativos e xuridicos que fose precisos, un plan de colaboración entre o colectivo de

comerciantes de Área Central e o Concello de Santiago, que permitan manter os empregos actuáis do centro

comercial e contribuir a que estas instalacións, cun marcado interese público, poidan contribuir a

desenvolvemento social, cultural e comercia] do barrio das Fontiñas e en beneficio tamén de todas as perseas

ali residentes e de gran parte da cidadania de Santiago,

Esta colaboración deberá transparentar a situación actual do centro e garantir a participación de todo o

colectivo de comerciantes. Tendo como obxectivo a concreción dun CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE

SANTIAGO E A ÁREA CENTRAL PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO PROMOCIÓN DO
COMERCIO DE PROXIMIDADE E DINAMIZACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, COMERCIAL E CULTURAL DO
BARRIO DAS FONTINAS, que conté coa correspondente dotación económica incorporada aos orzamentos

municipais, e que permita garantir a viabilidade dos empregos -tanto do servizos da propia Área Central como

dos seus comercios- e fomento do espazo como un lugar común do barrio.

O gobernó local debará facer público o contido do convenio para coñecemento das perseas interesadas e da

veciñanza en xeral.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2020

i Lois González GRUPO IVUMICIPAL

Concelleira do Grupo Municipal de Compostela Aberta
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