
María Manuela Rodríguez Pumar, con DI 36.062.216-X, concelleira electa polo BNG, ao
abeiro  do  regulamento  orgánico  municipal,  presenta  a  seguinte  moción  para  o  seu
debate en Pleno

MOCIÓN POLA INTEGRACIÓN DE GONDOMAR NO TRANSPORTE METROPOLITANO 

Exposición de motivos.

Malia que coa implantación do novo plan de transporte o prezo do billete das viaxes abaratouse, o

noso concello segue a estar excluído das vantaxes do convenio de transporte metropolitano da área de

Vigo no que ás tarifas se refire. A única causa que sustenta esa negativa é a de impoñer un “castigo” á

veciñanza de Gondomar por non se ter aprobado a adhesión ao citado convenio no pleno municipal de

Gondomar  de 2015,  aínda que si  se aprobou en febreiro  de 2017.  Dende aquela,  a  veciñanza dun

concello  en  xeral,  e  as  persoas usuarias do transporte  público colectivo  en particular,  están a ser

discriminadas polo goberno da Xunta.

O día 1 decembro de 2018, o presidente da Xunta, o Sr Feixóo, estivo en Gondomar. A Asemblea Veciñal

polo Transporte recibiuno cunhas pancartas, e el prometeu daquela que no ano seguinte, a mediados

de 2019, a veciñanza de Gondomar gozaría xa da tarxeta metropolitana de transporte e con ela dos

descontos nos billetes dos que xa se estaban a beneficiar as e os viaxeiros de Baiona e Nigrán e

doutros concellos da área de Vigo. 

En febreiro deste ano 2021, o mesmo Sr.  Feixóo,  anunciaba a bombo e prato a aprobación dunha

suposta Área Única de Transporte de Galicia que levaría as vantaxes do transporte metropolitano ao

conxunto da Galiza de xeito universal a todos as persoas usuarias. Incidiu Feixóo en que con esta

iniciativa “os galegos disporán dunha tarifa única, co mesmo prezo por quilómetro en toda Galicia”.

Subliñou tamén a importancia da iniciativa para que os descontos que benefician os usuarios das

áreas metropolitanas de transporte, “o puideran desfrutar ás persoas que viven nas vilas e aldeas”. E

explicou  que  a  posta  en  marcha  desta  nova  Área  Única  de  Transporte  suporía  “unha  mellora  na

conexión entre as redes de transporte; un incremento nos servizos e no fluxo de información e aplicar

unha política de tarifas común, única e con descontos nas viaxes e con transbordos gratuítos”.

Vendeu  daquela  como  obxectivo  temporal  que  na  primavera  xa  estarían  asinados  os  primeiros

convenios para se sumar os concellos,  e que continuarían até a implantación efectiva na segunda

metade do ano. Do mesmo xeito, vendeu tamén que Área Única de Transporte Público era unha “aposta

pola equidade” para todos os usuarios.

Este  mesmo  conto  fora  a  resposta  que,  en  xaneiro,  a  Secretaría  Xeral  da  Presidencia  lle  dera  á

Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar cando reivindicaba o dereito a tarxeta de

transporte metropolitano. Estamos en xuño de 2022 e nada se sabe desa Área Única de Transporte e a

veciñanza “da Vila de Gondomar e das súas aldeas” segue sen ter dereito aos beneficios da tarxeta de

transporte, segue discriminada. No noso caso o Sr Feixóo non aposta pola equidade.

A maiores disto, temos coñecemento de que, en novembro de 2021, a Dirección Xeral de Mobilidade da

Xunta de Galicia comunicou, aos concellos que fan parte do  Plan de trasporte metropolitano de Galicia

na área de Vigo, unha proposta de renovación do convenio que entrou en vigor o día 01/01/2022 e que



manterá a súa vixencia por dous anos. Esta renovación vén demostrar que nada hai da suposta área

única e que a promesa de Feixóo non era máis que fume.

Máis o grave para nós é que o convenio que van asinar, e que ten por obxecto obxecto a continuidade

da aplicación das medidas de  fomento do transporte público de viaxeiros en desenvolvemento do

denominado  Plan  de  trasporte  metropolitano  de  Galicia  na  área  de  Vigo,  e  establece  o  ámbito

xeográfico  dos  municipios  asinantes,  que  conforma con  efectos  funcionais  a  Área  de  Transporte

Metropolitano de Vigo,   só lle  foi  proposto aos concellos de Baiona,  Cangas,  Fornelos de Montes,

Moaña, Mos, Nigrán, Porriño, Pazos de Borbén, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño e Soutomaior,

deixando fóra, máis unha vez, ao concello de Gondomar, que forma tamén parte da área metropolitana

de Vigo. A pesares de que desde febreiro de 2017 o noso concello ten adoptado o acordo de se adherir

ao convenio. 

A primeiros de xaneiro deste ano 2022, o Alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, e a Conselleira de

Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, confirmaban que o convenio se ía firmar en breve. Vai alá

medio ano e, do confirmado, nada de nada. O Alcalde non volveu falar do asunto, e a conselleira, a

pesar de dicir daquela que os datos do seu departamento mostraban o interese dos veciños e veciñas

de Gondomar por formar parte do plan de transporte metropolitano, o único que puxo en evidencia foi a

falla de interese dela e do conxunto do goberno da Xunta por nos beneficiar co aforro no custe dos

billetes, tan necesario neste tempo de carestía da vida. 

Mantemento do circular ao Val Miñor nos meses de verán.

Noutra orde de cousas, resulta incomprensíbel que a liña circular que conecta os tres concellos do Val

Miñor  se  suspenda  durante  os  meses  de  xullo  e  agosto.  Xusto  nos  meses  de  verán,  nos  que  é

previsíbel que tería ter máis uso por parte da veciñanza de Gondomar para se achegar ás zonas de

praia e de ocio sen ter que se desprazar en coche particular -o que suporía menos contaminación-, nin

se preocupar polo aparcamento. A maiores, claro está, de que as razóns polas que inicialmente se

demandou esa liña por parte da Asemblea Veciñal polo Transporte, como que a oficina de emprego ou

a da Seguridade Social estean en Baiona, tamén se manteñen neses meses, polo que desde o BNG

consideramos que a liña circular ao Val Miñor debe funcionar durante todo o ano,  e que se deben

axustar os seus horarios e frecuencias ás necesidades reais das potenciais persoas usuarias.

Por todo o exposto,  o BNG de Gondomar solicita do Pleno da Corporación a adopción do seguinte

acordo:

• Instar ao goberno da Xunta a incluír Gondomar no  Plan de trasporte metropolitano de Galicia

na área de Vigo, para a súa veciñanza ter dereito á tarxeta metropolitana de transporte e a todas

as vantaxes do transporte metropolitano.

• Instar ao goberno da Xunta a manter durante os meses de verán a liña circular ao Val Miñor e a

adaptar os seus horarios e frecuencias ás necesidades reais das potencias usuarias.

Gondomar, 29 de maio de 2022


