
Excma. Sra. Dª Ethel María Vázquez Mourelle

Conselleira de Infraestruturas e Vivenda
Edificios Administrativos - San Caetano, s/nn
15781 Santiago de Compostela

Cuntis 30 de xaneiro de 2018

Estimada Conselleira:

O día 1 de xuño de 2017 o Pleno da Corporación Municipal de Cuntis aprobou por unanimidade unha
moción na que se instaba ao Goberno Local a solicitarlle á Consellaría de Infraestruturas e Vivenda a
reconsideración do aumento da velocidade máxima permitida na estrada PO-226, ao seu paso pola
aldea de Meira, entre os puntos quilométricos 0’1 e 1. Este treito presentaba unha sinalización vertical
que limitaba a velocidade máxima permitida a 50 km/nh, pero por razóns descoñecidas para nós este
límite viuse incrementado ata os 70 km/nh. A zona presenta un alta perigosidade, tal e como constata o
informe da Policía Local de Cuntis de 4 de maio de 2016 co nº 2190/n2016.

A día de hoxe, a situación mantense sen cambios malia ser este vial obxecto de recentes actuacións
por  parte  da  Consellaría  da  que  vostede  é  titular,  modificando  incluso  nalgúns  treitos  o  pintado
horizontal do firme para introducir medidas de seguridade, prohibindo o adiantamento de vehículos
onde antes estaba permitido.  Incomprensiblemente para nós,  o núcleo de poboación da aldea de
Meira mantense sometido a un risco innecesario.

Dirixímonos a vostede, como concelleiros/nas da Corporación Municipal de Cuntis, para rogarlle que
atenda  esta  situación  e  reconsidere  a  medida  anteriormente  exposta.  Rogámoslle,  en  nome  dos
veciños e veciñas de Cuntis, así como dos centos de usuarios e usuarias que diariamente fan uso da
PO-226  para  desprazarse  ao  concello  veciño  de  Moraña,  que  se  adecúe  a  sinalización  vertical  á
perigosidade da vía e se reduzan os límites de velocidade permitidos. É unha medida de seguridade
preventiva que nos pode evitar ter que lamentar máis consecuencias fatais.

Sen outro particular, quedamos á súa disposición para calquera cuestión que desexe tratar tanto a
respecto deste asunto como de calquera outro.

Atentamente,

Saleta Fernández de la Torre Santi Martínez López

Concelleiros/nas do Grupo Municipal de Veciñanza de Cuntis


