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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE AS MELLORAS

NECESARIAS NAS OBRAS DO CAMIÑO DE SANTIAGO NO BARRIO DE CONXO

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:

O 15 de febreiro do ano 2017, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega; a conselleira de Infraestruturas

e Vivenda, Ethel Vázquez; o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román

Rodríguez, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; asinaban o protocolo de colaboración

para a mellora e integración paisaxística das entradas dos Camiños de Santiago no termo municipal de

Compostela. Con aquela sinatura e colaboración, Concello e Xunta recoñecían que o

acondicionamento dos tramos composteláns das distintas rutas xacobeas era unha materia pendente,

e que deberían ser moitas as actuacións executadas de cara o Ano Santo de 2021.

A colaboración e o consenso institucional promovido polo goberno de Compostela Aberta, conseguía

que se destinara unha cifra inicial de 4,2 millóns de euros -que finalmente alcanzará os 10 millóns- á

mellora dos tramos composteláns das distintas rutas xacobeas. Segundo o acordo inicial, a Xunta

encargaríase de redactar os proxectos e de executar as obras, mentres que o Concello colaboraría na

tramitación administrativa, posta a disposición dos terreos e reposición de servizos. O obxectivo que se

marcaban ambas administracións era que as obras estiveran executadas no ano 2020.

En concreto, as actuacións centraríanse no Camiño Francés, no tramo que vai dende a baixada do

Monte do Gozo á capela de San Lázaro; e nas rúas das Fontiñas, Fonte de Concheiros e Concheiros,

especialmente na reordenación do cruce coa avenida de Lugo. Tamén se contemplaban melloras no

Camiño Inglés, no tramo que vai polo Polígono do Tambre e fronte ao cemiterio de Boisaca. A última

actuación sería no Camiño Portugués, na chegada ao Mosteiro de Conxo e á rotonda sobre a SC-20.

Neste último caso, a mellora e integración paisaxística das entradas dos Camiños en Santiago de

Compostela no ámbito do Camiño Portugués, no barrio de Conxo, sufriu unha enorme demora na súa

tramitación por parte da Xunta de Galicia. Desde a sinatura do protocolo de colaboración, en febreiro

do 2017, non foi ata xullo do 2018 -un ano e medio despois- que o goberno galego someteu ao trámite

de información pública o documento básico do proxecto. Rematado o prazo de alegacións un mes
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despois, en agosto do 2018, ainda tiveron que pasar outros sete meses máis, ata marzo do 2019, para

que a Xunta publicara o documento final do proxecto.

O deseño e principais actuacións deste proxecto procuraban unha ordenación e humanización das

seccións viarias; a definición de elementos como pavimentos, mobiliario urbano, etc; a reordenación

das zonas de estacionamento e a reordenación e humanización da fronte da Igrexa de Nosa Señora

da Mercé de Conxo.

Pasadas as eleccións municipais, a Xunta adxudicou as obras en agosto do 2019, por un valor de 1,6

millóns de euros e cun prazo de execución de nove meses, de xeito que se prevía o seu remate para

xuño do 2020. Deses 9 meses iniciais pasamos aos máis de 20 meses actuais de execución da

actuación, unha demora que lle prexudica á veciñanza dun barrio que a se viu afectada por outras

obras recentes con enormes atrasos como foron as do túnel e rotonda nos  anos 2014 e 2015.

As administracións públicas non poden parecer insensibles diante desta acumulación de atrasos que,

seguramente sexan en parte imputables á crise do coronavirus, ainda que tamén parece moi difícil que

poida ser o virus o culpable de tantos meses de demora. Así, o que debía ser unha mellora urbanística

para o barrio e que inclusive subsanara erros anteriores, convértese nun foco máis de padecemento e

sofremento para a veciñanza de Conxo.

A maiores desta falta de sensibilidade, a execución das obras están a levantar numerosas queixas por

parte da veciñanza, relacionadas con cuestións como a redución do espazo de uso colectivo ao pé do

CSC Aurelio Aguirre, a retirada das luces no propio CSC e a retirada do farol do muro do cemiterio, os

problemas de acccesibilidade para acceder á vivenda co número 14 nesa praza, a falta de instalación

de varandas en cambios de nivel maiores dos 50 cm, o escalón rematado nun perigoso vertice de

pedra situado xusto por debaixo da marquesina do centro sociocultural, a perigosidade de numerosos

ángulos e esquinas nas gradas e escalóns, o obstáculo na entrada do cemiterio, a mala execución da

recollida de pluviais e os problemas de accesibilidade na fronte da rúa da Benéfica, especialmente

graves no nº5 desa rúa ou o problema de acumulación de pluviais diante do nº3 desa mesma rúa,

ademáis da perigosidade por falta de visibilidade dos pivotes delimitadores diante dos locais de

hostalería da contorna.

Un listado de eivas en materia de seguridade, iluminación e funcionalidade que poderían estar resoltos

se o goberno local mantivera algún tipo de diálogo coa veciñanza e o tecido social e asociativo do

barrio de Conxo. Porque ainda sendo a Xunta a administración encargada da execución das obras, o

Concello e o goberno local é quen debe velar e supervisar a súa correcta implementación, e garantir

as menores molestias para a veciñanza.

Pero o diálogo por parte das autoridades locais foi inexistente, tanto nesta obra coma no resto das

acometidas pola Xunta ou o Concello noutras entradas dos Camiños, chegando a exemplos de

insensibilidade extrema, como xa demostrou o concelleiro de Obras no caso da tala de árbores en

setembro do 2020, que evidencian que a institución local e os seus gobernantes -neste caso- non

estan á altura de quen se presupón tén que velar polo ben común e o interese veciñal.
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Un diálogo que ainda se fai máis necesario agora no momento de finalización das obras, para coñecer

todas as eivas, para informar sobre as novas condicións do tránsito rodado e do transporte público,

etc,... porque é a veciñanza do barrio quen mellor coñece a situación e é con ela con quen hai que

falar para evitar situacións de caos e confusión que se teñen producido nestes primeiros días.

Por todo o anterior, e co obxectivo de que se subsanen canto antes os defectos na execución das

obras de mellora do Camiño Portugués no barrio de Conxo, o Grupo Municipal de Compostela Aberta

presenta á consideración do Pleno o seguinte ACORDO:

1. Instar ao goberno local a establecer os mecanismos de diálogo e participación

veciñal oportunos para realizar unha auditorÍa cidadá que recolla todas as

queixas e eivas da execución das obras de mellora do Camiño portugués no

barrio de Conxo.

2. Instar ao goberno local e á Xunta de Galicia a colaborar institucionalmente para

resolver todas as queixas e eivas recollidas nesa auditoría cidadá, para que

sexan solventadas no mínimo prazo posible.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de  2021

Á ATENCIÓN DO ALCALDE DE SANTIAGO
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