
PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA AVANZAR NA

RENOVACIÓN DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

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

de Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. O obxectivo do acordo é

avanzar na licitación do novo contrato de transporte público municipal, que garanta un proceso de

concesión baixo control público, aberto e en igualdade de condicións para facilitar a concorrencia e

unha renovación da frota de buses, así como o mantemento da rede de liñas consensuada coa

veciñanza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A renovación do contrato de concesión do transporte público municipal é un dos temas recorrentes,

cada vez que na cidade vivimos algún problema cos buses, coma o da semana pasada e que por

desgraza cada día son máis frecuentes. Durante o anterior mandato, prorrogouse para poder iniciar

unha nova licitación que contemplara unha renovación total da rede e da flota dos buses. Esta revisión

da rede realizouse a través dun proceso aberto e dialogado que a través do Pacto Local pola

Mobilidade tivo como obxectivo consensuar unha nova rede de liñas, como resultado de innumerables

reunións e da recollida de propostas e suxestións da veciñanza e de todas as persoas e asociacións

participantes no Pacto.

Tras este deseño da rede o Prego quedou preparado en Maio de 2019, despois de que a entrada en

vigor da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público obrigara a reiniciar todo o proceso. E sobre todo

isto sempre houbo información transparencia e diálogo ata que cambiou o Goberno municipal e co Sr

Bugallo e o seu concelleiro sr Muiños todo pasou a ser ocultación e secretismo. Todos os membros do

Consello de administración de Tussa, empresa municipal que ten que xestionar o servizo, podemos

dar conta da cantidade de veces que se lle preguntou polo tema e evitaron dar explicacións ou da

cantidade de veces que fomos coñecedores a través da prensa de informacións e prazos que nunca

se cumpriron.

Hai que recordar que nas primeiras semanas do Goberno, alá por xuño de 2019, o concelleiro Gonzalo

Muíños dixo que o novo contrato dos autobuses estaría licitado antes de rematar ese ano 2019. Ese foi
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o seu primeiro prazo, que repetiría tras a presentación dunha proposta do noso grupo municipal para

darlle continuidade aos traballos existentes co mantemento da nova rede de liñas deseñado no

mandato anterior.

Despois, na presentación do fallido Plan de Contratación de 2020, a concelleira Marta Abal e o propio

alcalde puxeron unha nova data: xullo de 2020. Por certo, dixérono en xuño de 2020, así que

entendemos que tamén daquela daban por concluídos os pregos. Pois tampouco cumpriron ese prazo.

E despois disto, aínda tivemos que pasar polo problema que causou ter que asumir a finais do 2020 a

xestión de catro liñas que seguian dependendo da Xunta e que provocou o despido dos traballadores

da liña que cubría o servizo ao aeroporto, por non estar licitado o contrato e pola inacción do goberno

municipal para facilitar asubrogación tal e como recoñeceron diversas sentenzas xudicias.

Agora poñen a escusa de que a licitación se atrasa por mor das novas directrices estatais para a

incorporación de vehículos non contaminantes. É certo, pero o problema é que o contrato tiña que

estar licitado antes de que o Estado aprobara esa nova norma.

O novo contrato do transporte aparece agora recollido no Plan de Contratación de 2022 cun importe de

130 millóns de euros, que son 13 millóns máis do que figuraba no Plan de Contratación de 2020.

Conseguirán licitalo neste novo prazo? Pois é todo un misterio, porque a realidade é que cando

Bugallo chegou ao Goberno recibiu uns pregos feitos, despois da revisión de todas as liñas e a rede.

Non conseguiu desbloquear a licitación en máis de tres anos e por moito que lle enfade ao señor

Muiños, seguimos sen saber cal é a situación actual do proceso. Botamos en falta, unha vez mais a

falta de transparencia e diálogo co resto dos grupos e a veciñanza, evitando a convocatoria do Pacto

Local pola Mobilidade para poder compartir a información sobre este proceso.

Un dos obxectivos prioritarios establecidos naqueles pregos redactados no mandato anterior, era

garantir un proceso aberto e transparente, no que o concello contase cunha base para o servizo de

transporte público que facilitase a concurrencia en igualdade de condicións de calquer operador, para

poder facer esa renovación tan necesaria da flota actual e incorporar a mobilidade eléctica ao

transporte público municipal.

Tendo en conta todo o anterior, e que o noso Concello necesita de forma urxente a renovación da Flota

de buses e a implantación dunha rede de liñas e frecuencias que faciliten a súa utilización, o Grupo

Municipal de Compostela Aberta presenta para debate plenario, o seguinte ACORDO:

1. Instar ao correspondente órgano de goberno a explicar a situación actual do

proceso de licitación e a establecer un protocolo de información, Pacto Local

pola Mobilidade ou similar para mellorar a súa comunicación co resto dos

grupos e a veciñanza en xeral.

2. Solicitar ao goberno local o mantemento da rede prevista e consensuada no

anterior mandato, incluíndo o bus directo ao aeroporto e explicar ante a

veciñanza este mapa de liñas e frecuencias previstas coa implantación do novo

servizo.
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3. Establecer no prego de licitación as condicións necesarias para un proceso de

concorrencia en igualdade de condicións e que garantice a subrogación e o

mantemento de todos os traballadores que prestan o servizo, incluidos aqueles

que foron despedidos no ano 2020 ao non facerse efectiva a súa subrogación.

4. Instar ao goberno local a avanzar nun modelo de transporte específico para o

rural que permita estender o transporte público a todas as parroquias do noso

concello

Santiago de Compostela, 18 de Outubro de 2022

Á ATENCIÓN DO ALCALDE DE SANTIAGO
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