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Suxestión dirixida ao Sr. alcalde-presidente do Concello da Coruña para garantir a
mobilidade peonil na rúa Montiño.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2015

Sr. alcalde:

Acusámoslle a recepción do informe da área de medio ambiente, infraestruturas e territorio
(expediente 37/15), en relación co expediente de queixa en trámite nesta Institución.

Asemade tomamos coñecemento do seu contido, fechado a 21 de maio de 2015 e que tivo
entrada no rexistro desta Institución o 18 de xullo co número 15800/15.

Unha vez examinado o devandito informe e no exercicio das facultades atribuídas a esta
institución polo artigo 32.1 da Lei autonómica 6/1984, o Valedor do Pobo somete a
consideración da nova corporación municipal, constituída o pasado 13 de xuño, a seguinte
suxestión:

Os responsables das áreas municipais de mobilidade e infraestrutura consideran que o
proxecto de reurbanización da rúa Montiño e reordenación do tráfico para convertela nunha
vía de dirección única, pode incluírse como unha das prioridades municipais na próxima
lexislatura municipal.
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Para impulsar esa prioridade e respectando, en todo caso, a autonomía local na decisión do
seu programa de actuacións, suxírese que nos próximos exercicios anuais se dote de
financiamento ao citado proxecto coa finalidade de garantir a accesibilidade peonil ao
espazo público urbanizado da rúa Montiño do Barrio do Castrillón, en cumprimento do
establecido no artigo 5.2 da Lei autonómica 10/2014 de accesibilidade.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da suxestión formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdoo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


