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orpureclóN DE poNTEVEDRA

DEpARTAMENTo Mov¡LTDADE - ATT uxío eeNírrz
Avenida de Montero Rios s/n

3607I PONTEVEDRA

Luis Garcíá partínez, con DNI 76872537-E domicilio en Lugar Ameal ne4A de Arcos da Condesa do
Concello de Cáldas de Reis Provincia de Pontevedra Código Postal 36655 Teléfono 699423459.
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PRESIDENTEIda Asociación de Nais e Pais de Alumnos "Celenis" do CPI Alfonso VI! situado na Rúa
José Salgado n918 do Concello de Caldas de Reis, CP 36650 a efectos de notificacións.

EXPOÑEMOS

O documento adxunto asinado por tódalas asociacións de nais e pais de alumnos do concello foi
remitido ao Concello de Caldas de Reis para conseguir a súa implicación en materia de seguridade, posto
que se están detectando puntos de moito risco nos pasos de peóns, sobretodo nas zonas dos colexios
chegando en moitos casos a situacións de moitísimo perigo en choques por alcance nas horas punta de
tráfico, coincidindo coas horas de entradas e saídas dos centros educativos. Ademáis de que son zonas
de tráfico *oíl¡ht"nto tamén sen outros problemas como os de visibilidade e perigo por velocidade
inadecuada.

I

A nosa solicitude contemplaba gue se levasen a pleno do Concello os tres puntos como detallamos
no documentotlalaxunto e que son:

1. Hadil¡tar os pasos de peóns elevados (lombos) próximos aos centros educativos para
reidücir a velocidade e precaución dos conductores.

2. Mroilificar a anchura da acera na zona próxima ao CPI Alfonso Vll, posto que non pasa de 50
cmS. en determinada zona.

3. Hadilitar proposta de circuito urbano de seguridade escotar, que xa fora plantexado e ben
acoflido polo Alcalde en anterior reuníón coas ANPAS e mesmo saíndo publicado en prensa
por]interese do mesmo.

Dita proposia de levalo a pleno foi anulada en extremis alegando que non é competencia do
Concello senónj que lle corresponde á Xunta a aplicación, polo tanto ante a nosa ignorancia
procedemos ar poñer os feitos en coñecemento de tódalas lnstitucións ás cales compete ou pode
competer a aplriiación e por elo,

.)
SO[!CITAMOS:

i a

Que se tomen en conta as nosas propostas para garantir a seguridade no acceso os centros
educatívos ante§ de que produzan irremediables accidentes.

. Dernlandamos que os pasos de peóns sexan convertidos en pasos elevados (Lombos) de
fofma urxente posto que, sobretodo a zona da Rúa José Salgado a circulación de alumnos e,.. 

1

con§tante polas mañás e polas tardes para asistir a clases ou activídades extraescolares ou
.ir

mesmo ao pabillón polideportivo.

Os pasos de peóns a reformar que como ANPAS consideramos oportunos e

indispensables serían os seguintes: .

1.- Paso de peóns do CPlAlfonso Vll,

2.- Paso de peóns da Carballeira.

En Caldas de Reis a 15 de Xuño de 2017
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3.- Paso de peóns do Xardín.

4.- Paso de peóns do Colexio a Encarnación.

5.- Paso de peónsdo Colexio San Fermín.

Revisión dos anchos mínimos de acera e ampliala eliminando o arcén se fose preciso para

mellorar a seguridade na zona.

o Plantexamento do circuito urbano de seguridade.

Por todo elo solicitamos se tomen en conta estas medidas ou as que consideren en canto as súas
qompetencias corresponda para levar a cabo o punto ou puntos que lle compete como Deputación
posto que como nos consta estanse levando a cabo esforzos dende a Deputación en materia de
seguridade vialco Plan Móvete.

Enviamos Copia do escrito feito polas ANPAS do Concello e remitido o Concello para que se tratase
esta problemática.

Áúa colaboración.

Asdo Presidente ANPA Celenis Cer elfor*drfii

En{aldas de Reis a 15 de Xuño de 2017



Reunidas a data 05 defebreiro de 2016 as Directivas das Asociacións de Nais e Pais de

Alumnos (ANPAS) dos colexiosdo Cdncello de Caldas de Reis:

Asociación de Nais e Pais'de Alumnos "Celenis" do CPlAlfonso Vll.

Asociación de Nais e Pais de Alumnos do IES Aquis Celenis.

Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio San Fermín.

Asociación de Nais e Pais de Alumnos da Encarnación.

Asociación de Nais e Pais de Alumnos do CEIP San Clemente.

Acordan por unanimidade os seguintes puntos a presentar por escrito en rexistro e que

aomesmo tempo se solicita que vaia a pleno no Concello.

EXPOÑEN:

A necesidade de adoptar medidas de seguridade nos pasos de peóns próximos aos centros

educativos posto que existe un risco para os alumnos cruzar por eles. Somos conscientes de

que a Policía Local está presente á entrada e saída dos centros educativos en horario de mañá

pero a actividade dos centros non se limita a horario de mañá simplemente, senón que hai

diversas actividades que se desenvolven durar¡te a tarde, ousaídas en horario lectivo que se

realizan polo concello; ademáis de que a Policía Local contacun número de efectivos limitados,

e ante calquera outra uxencia teñen que abandoar esa vixiancia ou simplemente non chegar a

tempo.

Como primeiro e máis ¡mportante obxetivo das ANPAS é a seguridade dos Alumn@s e a

certeza de que se faitodo o posible para garantila.

Que se leve a Pleno e se debatan as seguintes solicitudes:

SOLICITAN:

1. Se habiliten ditos pasos de peóns elevados para que os vehículos se vexan na

obriga de reducir a velocidade e así disminuir os riscos de forma permanente.

Os pasos de peóns a reformar que como ANPAS consideramos oportunos e

indispensables serían os seguintes:

Paso de peóns do CPI Alfonso Vll.

Paso de peóns da Carballeira.

Paso de peóns do Xardín.

Paso de peóns do Colexio a Encarnación.

Paso de peónsdo Colexio San Fermín.
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2. Que se modifique a anchura da acera anulando o arcén se fose preciso á altura do

cemiterio pola acera cántraria xa que o ancho é de apenas medio metro nese

punto.

3. Se retome, se desenrrole e se aplique o "Circuito Urbano de Seguridade Escola/'

habilitando unha serie de pasos de peóns no casco urbano a modo de seguros

tanto para o acceso diario aos centros educativos como posibles saídas en grupo,

tales como excursións ou saídas polo Concello.

Por todo o anterior exposto instamos a que se tomen as medidas necesarias dende o Concello

para levar a cabo ditas solicitudes o antes posible, así como se fose necesaria a implicación

doutras instancias como pode ser a Deputaciónou Fomento que, o Concello medie para lograr

ditosfins.

Para que así conste, como representantes das Asociacións de Nais e Pais de Alumn@s (ANPAS)

os Presidentes/as:

Mori Cormen López

Presidento do ANPA

z DNI 35437697-X

María Montserrot Costro Blqnco DNI 35.457.309-A

Presidenta da ANPA do CEIP San Clemente

do lnstituto Aquis Celenis

MaikaGarobdn Vorela DNI 20.252.932-Y

Presidenta da ANPA do Colexio Encarnoción

Luis Gqrcía Mártínez DNI 76.872.537-E

Presidente do ANPA "Celenis" CPI Alfonso Vll

Caldas de Reis, 05 de febreiro de 2015


