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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA INSTAR AO MINISTERIO DE
TRANSPORTE, MOBILIDADE E AXENDA URBANA A REALIZAR ACTUACIÓNS URXENTES PARA O
EQUILIBRIO TERRITORIAL E PENDENTES EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

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

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

No pasado mandato o Concello de Santiago practicou o diálogo con outras institucións para desatascar

proxectos que estaban encallados desde anos atrás, Unha das interlocucións máis fructíferas foi a establecida

co Ministerio de Fomento, fundamentalmente na etapa na que a súa titular foi Ana Pastor, para avanzar en

obras e compromisos que anteriores gobernos municipais non conseguirán resolver.

O primeiro exemplo dos froitos desta interlocución produciuse xa no 2015, cando Compostela Aberta chegou

ao Gobernó e o barrio de Conxo levaba cinco meses co tráfico cortado, desde que en novembro de 2014 se

colocara a primeira pedra dunha obra que non arrancaba. A capacidade de diálogo do anterior Gobernó

conseguiu que as obras finalmente se iniciasen, e que o Ministerio se comprométese coa humanización da

rotonda, aínda non executada. Na mesma liña de interlocución polos intereses da cidade, Compostela Aberta

conseguiu aprobar o proxecto da nova estación intermodal despois de décadas de espera, unha infraestrutura

que mellorará as comunicacións da capital de Galicia co resto da península e que implantará a

intermodalidade entre os medios de transporte colectivos e particulares. Tamén o recente inicio de licitación

do orbital e conexións norte da cidade son outro exemplo desa capacidade de diálogo. No anterior mandato o

Concello mantivo a esixencia ao Gobernó do Estado da construción do orbital, para mellorar a conexión dos

polígonos do Tambre e da Sionlla coa AP-9 e a A-54. Conxuntamente co tecido empresarial, conseguimos

que o Gobernó de Rajoy orzara a infraestrutura, que agora está a ser licitada polo Gobernó de Sánchez,

Corresponde á actual corporación municipal velar porque estas obras se executen con celeridade, posto que

o orbital é unha ferramenta imprescindible para o desenvolvemento industrial e urbanístico de Santiago.

Aínda que os avances podan semellar evidentes, o Ministerio anteriormente coñecido como Fomento e

actualmente como de Tranportes, Mobilidade e Axenda Urbana ten aínda débedas históricas pendentes con

Compostela. Talvez unha das máis evidentes sexa a humanización da rotonda de Conxo comprometida polo

Ministerio e para a que xa existe un acordó asinado en novembro de 2018, Un convenio que ten como

obxectivo completar as actuacións xa executadas polo Ministerio na SC-20, ao construir o túnel de Conxo,

para cubrir o oco da glorieta, recollendo as demandas da veciñanza do barrio. En virtude do convenio, o

Ministerio ten que asumir a execución do proxecto de integración ambiental da rotonda, cun orzamento base

de licitación dalgo máis de 240.000 euros, vinculante este acondicionamento superior da rotonda ao acordó
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que o Concello ten coa Xunta para a mellara das entradas dos caminos de Santiago, neste caso do Camino

Portugués. Unha vez finalizadas e recepcionadas estas obras, o Concello de Santiago aceptará a

transferencia da titularidade da rotonda e dos seus ramais,

Xunto a esta, a mellara das vías de titularidade estatal no seu paso por Santiago de Compostela é outra das

urxencias que o Ministerio debe abordar canto antes, Comezando pola propia SC-20, popularmente coñecida

como o periférico, para a cal o Consello de Ministras recentemente licitou traballos de rehabilitación e

repintado do firme en peor estado, por un orzamento de 241,903 euros, Uns traballos e unha cantidade que

semella insuficiente para a posta a punto que esta infraestura necesita, agora que se cumpren 25 anos desde

a súa inauguración. Por último, existen dúas demandas históricas cara ao Ministerio que non poden ficar

esquecidas, como son a mellara da N-525, fundamentalmente a humanización da estrada ao seu paso pola

parroquia do Eixo; e a mellora da N-550 ao seu paso polas parroquias de Marantes e Enfesta.

O pasado domingo, a edición de Santiago de La Voz de Galicia informaba de que o alcalde de Santiago "Xa

pedíu un encontró con Abalos, co orbital e a estación de tren de fondo" como "prioridades en infraestruturas"

para o novo gobernó español, Segundo a mesma noticia, semella que o resto de actuacións urxentes, sobre

todo do punto de vista do equilibrio territorial, non están a ser urxidas ou reclamadas polo Gobernó local,

Por todo isto, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

1, Mostrar o apoio da Corporación á urxencia expresada pola alcaldía de Santiago para que se aceleren

os compromisos adquiridos polo Ministerio no anterior mandato municipal, como son as obras do

Orbital e da Estación Intermodal.

2, Instar ao Ministerio de Tranportes, Mobilidade e Axenda Urbana a incorporar a estas demandas a

execución do convenio para a humanización da rotonda de Conxo, unha reparación e restauración

integral da SC-20, a humanización da N-525 ao seu paso polo Eixo e a mellara da N-550 a altura de

Marantes e Enfesta,
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