
SOLICITUDE DE COMPARECENCIA SOBRE O TENDIDO DE NOVO CABLEADO AÉREO E

OUTROS DISPOSITIVOS PARA A INSTALACIÓN DE CÁMARAS DENTRO DO PROGRAMA

SMARTIAGO PARA O FOMENTO DA MOBILIDADE INTELIXENTE, INCUMPRINDO A NORMATIVA

VIXENTE

No mandato anterior, o Concello de Santiago foi pioneiro en asinar un convenio co Ministerio de

Economía para a captación de fondos europeos FEDER destinados ao fomento da compra pública

innovadora. A sinatura deste acordo é o que permite desenvolver o proxecto Smartiago, que tal e

como deseñou o goberno local de Compostela Aberta debería desenvolverse en tres liñas

estratéxicas: a da xestión sustentable e intelixente dos residuos sólidos urbanos, a da mobilidade

intelixente sostible, e a do alumeado ornamental intelixente para a conservación do patrimonio.

O obxectivo último destas liñas era contribuír á mudanza do modelo produtivo, promovendo a

innovación no desenvolvemento de solucións para os servizos públicos municipais. Ao tempo,

apostábase pola sustentabilidade ambiental e a conservación do patrimonio, desenvolvendo esas tres

liñas estratéxicas nunha primeira fase de I+D+i, e unha segunda fase de desenvolvemento das

solucións innovadoras.

O obxectivo principal do proxecto é o deseño, desenvolvemento e implantación dunha solución piloto

que permita:

● Racionalizar o tráfico de vehículos e persoas na cidade histórica de Santiago de Compostela e

os seus arredores, con especial énfase no tráfico de vehículos de transporte derivados da

loxística de última milla, así como o cumprimento de normas de acceso e estacionamento na

cidade histórica, reducindo custos e conservando o patrimonio.

● Deseñar novas estratexias e modelos de negocio para o reparto de última milla na cidade

histórica de Santiago de Compostela a partir de información veraz e suficiente.

● Contribuír á sustentabilidade medioambiental, reducindo as emisións de gases de efecto

invernadoiro producidas pola mobilidade na cidade histórica de Santiago de Compostela e os

seus arredoreseu vejo

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA 1



O que se buscaba era reducir drasticamente os desprazamentos tanto de reparto como para

estacionamento con vehículos contaminantes e previr os danos nos pavimentos por accesos indebidos

de vehículos.

Coa chegada do actual goberno á alcaldía parece que a innovación, nesta liña de mobilidade

intelixente, fica reducida á vella solución de instalación de cámaras de videovixilancia promovida xa

nas anteriores etapas do alcalde Xosé A. Sánchez Bugallo e que tiveron forte contestación social.

Así, o goberno local vai instalar ata 39 cámaras que graven os vehículos -nalgunhas rúas como a Rúa

Nova e as Casas Reais colócanse ata 4 cámaras de vídeo- ademais de cámaras que graven que

poidan realizar unha caracterización das persoas e a trazabilidade das mesmas, mesmo identificar se

unha persoa "é unha peregrina ou non".

No actual proxecto non se esclarece nin quen, nin cantas persoas, nin como se vai xestionar toda a

información de carácter persoal que vai ser recollida por estes dispositivos. Este proxecto pode

colisionar coa garantía de dereitos fundamentais da cidadanía como son o da privacidade e intimidade,

o da libre circulación das persoas ou mesmo o da liberdade de expresión

Máis, a maiores do discutible do proxecto, que xa motivou a solicitude do noso grupo de reavaliar o

proxecto en febreiro deste mesmo ano coa busqueda real de solucións realmente innovadoras para o

control e fomento dunha mobilidade intelixente, parécenos moi grave o inicio destes traballos sen

ter pasado pola aprobación da Comisión Asesora de Patrimonio Histórico, do mesmo xeito que o

fan o resto das actuacións dos particulares, mesmo con controis exhaustivos en temas tan

demandados e importantes para a veciñanza coma o tendido de Fibra Óptica.

A pesares dos avisos do noso grupo na Comisión Asesora en maio deste ano e da solicitude para que

se cumprira coa legalidade no Pleno do pasado mes de cullo, vimos como ao longo do verán

producíuse o despregue de parte do tendido e a colocación de postes para as camaras incumprindo

gravemente o Plan especial e o propio prego do contrato, xa que se chegaron a colocar novos

tendidos aereos e por fachadas que mesmo provocaron a denuncia veciñal.

Por todo isto, SOLICITAMOS A COMPARECENCIA do concelleiro responsable do proxecto para dar

explicacións sobre o mesmo e sobre o incumprimento, no despregue efectuado, da normativa de

Patrimonio, tanto do Plan Especial da Cidade Histórica coma da Lei de Patrimonio.

Santiago de Compostela, 22 de Setembro de  2021

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO
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