MOCIÓN SOBRE SEGURIDADE VIARIA NO ENTORNO DA ESTACIÓN DE TREN DA
PORTELA
PLENO 02 SETEMBRO 2015. ACTA 16/2015

O pasado 31 de xaneiro, a veciñanza desta zona presentou por rexistro unha serie de
demandas no Concello. Parte destas demandas foron respondidas polo alcalde por escrito o 6
de abril. Tamén sabemos que teñen pendente unha xuntanza co alcalde nos vindeiros días.
Con respecto á seguridade viaria desta zona, o goberno local respondeu:
1º) Atópase redactado un proxecto de pavimentación, saneamento e canalización de augas da
zona, que está pendente dos permisos regulamentarios das distintas administracións.
3º) Coa rotonda que se vai a construír para o acceso ao Mercadona, contémplase a mellora do
firme, a sinalización, e accesos máis controlados á zona.
Nesta resposta vemos que atenden parte das peticións da veciñanza, pero hai cousas que non
quedan moi claras.
Non responden se se van facer as beirarrúas que se demandan na Avenida da Estación, non
responden se solicitaron a colocación duns gardarraís no inicio da avenida, non responden se
van solicitar unha limitación da velocidade a 30 km por hora.
Outro dos temas que non queda moi claro é o paso de camións de alta tonelaxe pola rúa
Baixada á Estación, que leva anos perturbando a vida dos residentes desta zona; así como o
aparcamento dos mesmos en plena estrada invadindo un dos carrís, aproveitando moitas
veces para facer operación de carga e descarga sen control algún. Isto supón un risco tanto
para viandantes como para os condutores.
Lembremos que a circulación deste tipos de camións xa causou numerosas incidencias
denunciadas no Concello: enganche de camións ao cableado eléctrico, derribo de árbores,
rotura
dun poste eléctrico quedando pousado este sobre o muro dunha casa... A solución de Fenosa
ante o risco de caída deste poste foi amarralo cun arame. Coa construción da nova rotonda na
estrada N-552, motivada pola construción dun coñecido supermercado, preséntasenos unha
posible solución a estes problemas.
Esta solución é aportada pola mesma veciñanza da zona, a auténtica coñecedora da situación.
Consistiría en prohibir a circulación de camións de alta tonelaxe no tramo da Baixada á
Estación situado entre a nave de Toucedo ata a entrada desta estrada dende a estación.
A maioría dos camións de alta tonelaxe acoden a descargar a esta nave podendo dar volta á
altura da mesma e reincorporarse ao tráfico da N-552 dende a rotonda de futura construción.
Agora mesmo, isto non se pode facer debido a que o tamaño dos camión obrígaos a invadir o
sentido contrario da circulación para levar a cabo esta incorporación.

Por iso, propoñemos ao pleno do Concello de Redondela os seguintes acordos:
1) Con respecto á Avenida da Estación:
- Solicitar ante as administracións correspondentes a construción de beirarrúas, a colocación
duns gardarraís no inicio da mesma, a limitación de velocidade a 30Km/h e o pintado da
avenida onde quede ben claro que é un carril e non un aparcamento para camións.
2) Con respecto á Baixada á Estación:
- Iniciar os tramites necesarios para a prohibición da circulación de camións de alta tonelaxe
no tramo situado entre a nave de Toucedo ata a entrada desta rúa dende a estación;
Establecendo esta prohibición en canto estea rematada a rotonda da N-552.
- Reclamar a Fenosa a substitución do poste danado pola colisión dun camión.
VOTACIÓN E ACORDO.Sometida a moción a votación, apróbase por unanimidade dos/as concelleiros/as presentes,
sendo 19 votos a favor (9 do PP, 5 do PSdeG-PSOE, 3 de AER, 1 do BNG e 1 da concelleira non
adscrita)

