
CONCELLO DE
SANTIAGO

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA IMPULSAR A
REHABILITACIÓN DE VIVENDAS E CONSTRUCIÓN DE VIVENDA PÚBLICA

O Gmpo 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:

Ñas pasadas semanas a conselleira Angeles Vázquez visitou na nosa cidade, no barrio da

Pontepedriña, a primeira obra dun ascensor, unha actuación que foi posible grazas ao traballo do

gobernó de Compostela Aberta. Foi no anterior mandato cando quedou desbloqueado o estudo de

detalle deste grupo de vivendas que nin os anteriores gobernos de Bugallo nin os sucesivos

gobernos do PP foron quen de sacar adiante. XUnto con este, aprobáronse ou iniciouse a

tramitación dos estudos de detalle de Vite, San Ignacio de Layóla, Ultreia, ou rúa de Oviedo, entre

outros, que permitirán a rehabilitación e instalación de ascensores para varios milleiros de vivendas

en barrios desfavorecidos da nosa cidade.

No que levamos de mandato so houbo unha convocatoria de axudas á rehabilitación nos ARIs,

publicada en xullo de 2019, transcorrido un mes da toma de posesión do gobernó do PSOE, e polo

tanto, resultado do traballo do Gobernó de CA. Foi a convocatoria de subvencións para os ámbitos

das catro áreas de rehabilitación integral (ARIs) coas que canta a cidade (casco histórico, Vista

Alegre, gmpo de vivendas Compostela e Quiroga Palacios-Pontepedriña e Vite), e prevíase unha

dotación de 2.310.000 euros para financiar 237 actuacións. Desde esta, non se realizou ningunha

outra convocatoria.

Froito do ü-aballo de Compostela Aberta sairon adiante a convocatoria para a 16a fase da Área de

Rexeneración e Renovación Urbana do Casco Histórico, que ten unha dotación de 150.000 euros

para financiar 25 actuacións. No caso do barrio de Vista Alegre e da súa fase 9a, subvencionaránse

128 actuacións, cunha achega total de 1.280.000 euros. Cos 240.000 euros destinados ao grupo de

vivendas Compostela e Cardeal Quiroga Palacios (Pontepedriña) financiaranse 20 actuacións.

Finalmente, haberá 640.000 euros en axudas para 64 actuacións no barrio de Vite.
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Tamén no mandato anterior, para posibilitar a instalación de ascensores, creáronse as axudas

complementarias para que as perseas sen recursos poidan chegar ao 100% de axuda e varias

desas subvencións están en tramitación na actualidade.

Estas políticas activas de fomento e axuda á rehabilitación contrastan coa falta de iniciativas do actual

gobernó local, que se suma ao acordó que acadou coa Xunta de Galicia para deixar no

esquecemento, e indefinidamente, a constmción de vivenda pública na parcela de Xoán XXIII. Esta

era unha aposta por vivenda accesible económicamente e non so ñas aforas da cidade, e

abandonar o proxecto demostra que tanto estes dous partidos, PSOE e PP, como estes dous

gobernos non teñen a vivenda entre as súas prioridades.

Fronte a iso, tamén durante o mandato de Compostela Aberta, intentáronse levar adiante propostas

como a deseñada para o antigo colexio Peleteiro, que introducía a condición de que calquera

incremento de vivenda tería que ir acompañado sempre dun 30% de vivenda protexida.

Así pois, tendo en conta o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á

consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

1. Instar ao gobernó de Santiago a aprobar a convocatoria, antes de que remate este

ano, dunhas novas axudas de rehabilitación ñas ARIs, despois de case ano e medio

sen convocatoria.

2. Solicitar á Xunta de Galicia unha maior dotación de recursos para estas ARIs que

permitan que máis comunidades que están en lista de espera no Limiar poidan

accederá instalación de ascensores.

3. Demandar ao gobernó local e á Xunta que colaboren na creación de novas vivendas

públicas, e poñendo as parcelas municipais que teñen ese fin a disposición do

gobernó galega.

Santiago de Compostela, 18 de Novembro de 2020

Jorge Du^tfe-Vá;
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:

CIF - V70466677 GRUPO MUNICIPAL COMPOSTELA ABERTA

Dirección: Praza OBRADOIRO

Santiago de Compostela 15705 (Coruña, A-España)

Teléfono de contacto: 981542360

Correo electrónico: COMPOSTELAABERTA@SANTIAGODECOMPOSTELA.GAL

Datos del representante:

NIF-44826067X MARÍA DEL RÍO NOYA

Dirección: Praza OBRADOIRO

Santiago de Compostela 15705 (Coruña, A-España)

Teléfono de contacto: 981542360

Número de registro: 200119445710

Fecha y hora de presentación: 18/11/2020 11 :59:42

Fecha y hora de registro: 18/11/2020 11:59:42

Tipo de registro: Entrada

Oficina de registro electrónico: REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario: L01150780 - Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Organismo raíz: L01150780 - Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Nivel de administración: Administración Local

Asunto: MOCIÓN PARA IMPULSAR A REHABILITACIÓN DE VIVENDAS

Expone: O GRUPO MUNICIPAL COMPOSTELA ASERTA PRESENTA UNHA MOCIÓN PARA IMPULSAR A REHABILITACIÓN DE
VIVENDAS E A CONSTRUCIÓN DE VIVENDA PÚBLICA PARA O SEU DEBATE NO DEBATE NO PLENO DE NOVEMBRO

Solicita: SE DEA TRASLADO DA MOCIÓN Á SECRETARIA DO PLENO MUNICIPAL

Documentos anexados:

MOCIÓN VIVENDA - MOCIÓN VIVENDA.pdf (Huella digital: b1c8ef5a0569f05b2df28a5bb6d7ac1a6ea79c30)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electrónico: Si

El presente Justificante tiene validez a efectos de presentación de fa documentación en este Registro Efectrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.admin¡stracion.gob.es/). El inicio del cómputo de !os piazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el art, 31.2b de ¡a Ley39/15, a ios efectos de! cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en !o que se refiere a¡ cumplimiento de plazos por los interesados, ¡a presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en ¡a primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente ta recepción en día inhábil.

De acuerdo con et Art. 28,7 de la Ley 39/15, el interesado de esta soiicitud se responsabiiiza de ta veracidad de los documentos que presenta.
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