
 
 

 

Xurxo Ferrón Vidán, concelleiro-voceiro do Grupo Mixto SumaRibeira, presenta ante a 

Corporación Municipal e o Alcalde, para a súa inclusión na orde do día do vindeiro 

Pleno a Proposición seguinte: 

CREACIÓN DUNHA MESA MUNICIPAL DO TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Avanzando o século XXI preséntasenos como evidencia a necesidade urxente de 
avanzar colectivamente na redución da contaminación ambiental. Os concellos, 
loxicamente, deben sentirse implicados nesta tarefa complexa e global de coidado do 
planeta, e como institucións responsables e máis achegadas ás cidadás, non deben 
escatimar esforzos á hora de exemplificar o seu compromiso coa redución da 
contaminación e a concienciación dos seus veciños con este compromiso. Ademais as 
cidades e vilas tenden a ser cada vez espazos públicos máis amables tendéndose a 
diminuír os vehículos privados  e darlle un maior protagonismo aos peóns. Pensamos 
que á hora de deixarnos interpelar a nivel municipal pola mellora medioambiental e 
unha maior calidade de vida da cidadanía xurde como un elemento preferente o 
transporte público. 
 
Son moitas as beneficiosas repercusións dun transporte público de calidade, entre elas, 
e sen aspirar a establecer xerarquías podemos citar: 
 - O fomento da equidade social, contribuíndo á diminución da exclusión social. 
 - Potenciación do equilibrio territorial, facilitando a comunicación ás zonas con             
    menor densidade de poboación. 
 - Favorece a autonomía das persoas con problemas de mobilidade. 
 - Redución da conxestión na circulación de vehículos e do número de accidentes 
    de tráfico.  
 - Redución da contaminación ambiental, e implicación persoal na colaboración    
    coa mesma. 
 - Posibilita a redución do tráfico nos centros das vilas e facilita a creación de 
zonas de preferencia peonil. 
 
Son moitos tamén os elementos a considerar nun transporte público de calidade. 
Frecuencia de horarios, información sobre os mesmos, puntualidade, accesibilidade, 
comodidade, antigüidade da flota de autobuses, combustibles utilizados,.... 
 
Ven sendo un problema crónico no noso concello, certo que non só do noso concello, a 
falla dun transporte público que cumpra cuns necesarios estándares de calidade. 
Ultimamente medran as queixas e críticas, que consideramos xustificadas, sobre a 
prestación deste servizo público. Somos conscientes de que estamos falando dun tema 
sensible, e de que a preocupación pola necesaria mellora do noso transporte público é 
compartida por esta corporación, á que xa foron traídas varias iniciativas ao respecto.  



 
 

 
En SUMA RIBEIRA entendemos que este importante e complexo tema require dun 
coñecemento exhaustivo da situación actual con un análise das necesidades reais da 
poboación, e da participación de todos os partidos políticos e forzas sociais para  
 
 
 
deseñar unha planificación realista e eficaz do que a curto, medio e longo prazo debe 
ser o transporte público de todas.  
 
E polo exposto, pensando que a problemática descrita non ten solucións máxicas nin 
sinxelas, que propoñemos, con criterio aberto a achegas, a adopción dos seguintes 
ACORDOS: 
 
 1- Que se constitúa unha Mesa Municipal do Transporte Público, aberta á 
participación de todos os partidos políticos e forzas sociais. 
 
 2- Que se lle dote dos medios necesarios para a elaboración dunha análise 
exhaustiva sobre a situación actual do transporte público municipal e intermunicipal. 
 
 3- Que se elabore un proxecto a curto, medio e longo prazo, que estableza o 
itinerario a seguir na procura dun transporte público de calidade que dea resposta 
eficaz ás necesidades reais da nosa poboación, e contribúa á redución da 
contaminación e á concienciación e sensibilidade medioambiental das nosas veciñas e 
veciños. 
 
 
   Asinado: Xurxo Ferrón Vidán 
        Concelleiro de SUMA RIBEIRA 
 
 
En Ribeira, a once de outubro de 2021. 
 

 

 


