
Ao Alcalde do Concello de Cuntis

SOLICITUDE DE ACONDICIONAMENTO DE ZONA DE CARGA E DESCARGA

DA PRAZA DE ABASTOS DE CUNTIS

Saleta Fernández de la Torre,  con DNI 35.480.973-T,  e  Santi  Martínez López,  con DNI 77.406.661-T,  en
condición de concelleiros/as do Grupo Municipal de Veciñanza da Corporación do Concello de Cuntis, con
enderezo a efectos de notifcación no enderezo electrónico info@veciñanza.gal

EXPOÑEMOS:

A Praza de Abastos é un dos núcleos principais no referido ao pequeno comercio da nosa vila. O apoio a
este sector pasa por impulsar a actividade e facilitar na medida do posible as tarefas propias tanto dos/das
praceiros/as  (así  como dos  seus  provedores)  como dos/das  clientes  que  se  achegan ata  un  lugar  tan
emblemático en Cuntis como é este.

Debido ás características da actividade comercial que nestes momentos se desenvolve na Praza, unha das
principais garantías coas que debe contar é un acceso adecuado para as operacións de carga e descarga
que precise cada posto dos habilitados. Nestes momentos, unha das principais defciencias que presenta
este espazo é precisamente a carencia dunha zona específca para este efecto o sufcientemente próxima
aos accesos ao inmoble.  Cómpre recordar  que a actividade que nestes momentos rexistra a Praza de
Abastos ten relación coa alimentación, polo que facilitarlle a cada posto as condicións para o cumprimento
das garantías sanitarias é responsabilidade da administración local.

As operacións de carga e descarga deben poder realizarse nunha zona debidamente habilitada e sinalada
para tal efecto, que cumpra o requisito de proximidade razoable para o cumprimento estrito de todas as
garantías que require a actividade comercial da Praza de Abastos.

Por todo o exposto, SOLICITAMOS:

Que se habilite e se identifque debidamente unha zona de carga e descarga, do modo e maneira que se

estime oportuna, para que os/as titulares dos postos da Praza de Abastos, así como os seus respectivos

provedores, poidan realizar a súa actividade coas maiores facilidades e garantías posibles.

Saleta Fernández de la Torre Santi Martínez López

Cuntis, 7 de maio de 2018
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