
 

 
 

 

 

 

SOLICITUDE DE COMPARECENCIA DO ALCALDE POLAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DA AP-9 

PLENO 26 XANEIRO 2017. ACTA 01/2017 

 

Solicitude de comparecencia do grupo municipal AER o día 20/01/2017 con número 944 que se transcribe a 
continuación: 
 
“Ante a incapacidade do goberno local de Redondela para convocar a comisión de seguimento da 
ampliación da AP-9. Ante a falta de denuncias públicas do goberno local de Redondela en contra dos 
organismos e empresas que se negan a asistir á comisión   de   seguimento   das   obras   de   ampliación   da   
AP-9.   Ante   a   falta   de transparencia do goberno local de Redondela con respecto ás reunións unilaterais 
que mantén con representantes de Fomento e Audasa de forma habitual. Ante a clara imaxe   de   portavoz   
da   empresa  Audasa   que   amosa   o   concelleiro   reprobado   de Infraestruturas. Ante a falta  do   uso,   
por  parte   do  goberno   local,   das  ferramentas xurídicas que posúe o Concello de Redondela na defensa 
dos intereses da veciñanza. 
 
Ante a incerteza sobre o futuro dos servizos públicos que están sendo afectados de cheo pola ampliación 
da autoestrada sen que o goberno local sexa capaz de dar unha información clara e precisa do que 
acontece. E ante a falta de resposta, por parte do goberno local, aos numerosos rexistros desta Agrupación 
en relación á ampliación da autoestrada AP-9. 
 
Dadas todas estas dificultades que se amosan na ampliación da AP-9, solicitamos a comparecencia do 
Alcalde para que dea as explicacións necesarias ao pleno e a toda a veciñanza de Redondela, especialmente 
á de Chapela, sobre a situación actual e perspectivas actuais destas obras.” 
 
O concelleiro Varela Couñago indica  que despois de presentar  esta solicitude de comparecencia hoxe 
tiveron noticia de que a comisión foi convocada para o día 17 de febreiro. 
 
 

 
O Alcalde sinala que isto foi un proceso que ven de atrás e nestes últimos anos a realidade foi distinta en 
cada momento. Dí que a postura foi primeiramente de rechazo pero despois houbo que acata-los feitos. 
Indica que nunca houbo máis información con   respecto   a   unha   infraestructura   e   pon   como   
exemplo   á   obra   do   AVE   en Redondela. Sinala que o concelleiro González Barbeiro está a realizar unha 
labor diaria de contacto con todos os afectados e colectivos e hai transparencia total. Pensa que o traballo 
do mesmo é magnífico e parécelle falso afirmar que a xente non está informada. Indica que está  sempre  
tratando de  escoitar e dicindo  a verdade  aos veciños ainda que pensen que realmente esta obra é 
innecesaria para Chapela e vai a facer moito dano. Dí que Alberto Pazos levou ao parlamento a proposta 
aprobada no pleno sobre a insonorización da zona e que cando se prantexou o tema das clases do instituto 
tamén estiveron alí para tratar de resolver a situación. Sinala que xunto cos afectados   se   fixo   un   
documento   para   establecer   as   esixencias   con   respecto   ás afeccións dos servizos públicos e xa está 
admitida a viabilidade das propostas por parte de Audasa e Fomento, polo que quería ter claro isto antes 
de que se convocara a comisión de seguemento e este foi o motivo do retraso. Dí que hai un tremendo 
traballo detrás de todo isto e a adicación do citado concelleiro é absoluta. Tamén indica   que   o   colexio   
non   ía   a   cambiarse   de   sitio   e   somentes   expropiaban   unha pequena parte e se fixo unha xestión 



 

 
 

para resolver o problema urbanístico que se prantexou, cousa que agora está en marcha porque pensan 
que teñen que estar canto antes. Dí que non cambiaron de posición e se queren algunha información 
específica non teñen máis que pedila. 
 
O concelleiro VARELA COUÑAGO di que cando o PP estaba na oposición tampouco se preocuparon moito 
desas infraestructuras das que fala. Non confian no Alcalde xa que pensan que se poden facer moitas 
cousas. Dá lectura ao seguinte escrito: 
 
“-Dea conta dos motivos que alegan Fomento e Audasa para non querer asistir á comisión de seguimento 
da AP-9. 
-Dea conta se o goberno local ve operativa a comisión de seguimento da AP-9 e se considera que esta 
comisión está solucionando os problemas da veciñanza afectada. 
-Dea conta de que administracións son as que están retrasando o proxecto do traslado do colexio Igrexa de 
Chapela. 
-Dea conta das obras e gastos con fondos do Concello que se teñen que realizar para o traslado do colexio 
Igrexa de Chapela. 
-Dea conta do motivo polo que o goberno local se conforma coa construción dun muro no colexio Igrexa 
para que Audasa e fomento poidan abrir ao tráfico a ampliación nese tramo antes de que o centro sexa 
trasladado. 
-Dea conta do motivo polo que Fomento e Audasa se desentenden do traslado da oficina de Correos de 
Chapela. 
-Dea conta se as pasarelas peonís que cruzan AP-9 cumpren a normativa e de que trámites está a facer o 
Concello para que a pasarela da subida ao Mouriño a poidan utilizar persoas con discapacidade. 
-Dea   conta   se   Fomento   e   Audasa   teñen   partida   orzamentaria   para   realizar   as reposicións de 
servizos que reclaman os colectivos sociais de Chapela e se xa está rematado o estudo da empresa G.O.C 
de tódolos tramos do municipio que precisan reposicións. 
-Dea conta do motivo polo que Fomento e Audasa non expropian o edificio da rúa Fonte Cornido como 
demandan os seus residentes , se ao outro lado da autoestrada expropiaron unha vivenda nas mesmas 
condicións. 
-Dea conta do estado no que se encontran os tramites de expropiación da vivenda do barrio de Cabanas na 
que a ponte invadiu de forma aérea as súa parcela. 
-Dea conta das xestións que está realizando a Concellería de Urbanismo sobre as afeccións   da   lei   de   
estradas   que   causarán   perda   patrimonial   en   propiedades municipais,   particulares   e   o   
impedimento   do   desenrolo   urbanístico   dos   barrios afectados unha vez rematada a ampliación da AP-
9. 
-Dea conta de se a reforma do paso elevado que comunica a estrada nacional coa parroquia de Trasmañó 
cruzando a AP-9 é suficiente e axeitada para ter unha boa comunicación rodada da mesma. E se o goberno 
local aproba a proposta de Audasa e Fomento. 
-Dea conta do seguimento  que está realizando  a  Concellería de  Cultura  sobre  o xacemento arqueolóxico 
do Castelo de Rande 
-Dea conta do seguimento que a Concellería de Medio Ambiente está realizando sobre as augas de 
escorrentía e balsas de decantación das obras da AP-9. 
-Dea conta do seguimento que está realizando a Concellería do Medio Mariño sobre a posible afección dos 
bancos marisqueiros do municipio. 
-Dea conta de cantos técnicos municipais ten o Concello traballando no seguimento e control das obras da 
AP-9. Acredite con informes dos mesmos. 
-Dea conta da previsión que teñen Fomento e Audasa para a colocación de pantallas acústicas   na  AP-9,   
e   se   a   partida   orzamentaria   vai   ir   a   cargo   do   proxecto   de ampliación. 
-Dea conta do estado no que se atopa o traslado do transformador eléctrico da rúa Estrada O Torreiro, e se 
o Concello informou das molestias que poden causar as obras aos veciños e o establecemento hostaleiro 
que lindan coa nova localización. 
-Dea conta do motivo polo que o goberno local non mandou aos axentes da Policía Local aos cursos de 
formación para que poidan certificar medicións do ruído, tal e como se comprometeu o alcalde neste pleno 



 

 
 

hai agora máis de un ano. 
-Dea conta do motivo polo que o alcalde segue mantendo ao Concelleiro reprobado de Infraestruturas ao 
fronte do maior desastre que sofre o municipio de Redondela nas últimas décadas. 
 
Un  Concelleiro  que alí  por  onde  pasa   causa  conflitos  coa  veciñanza   afectada.  A veciñanza   no   ten   
porque   soportar   as   súa   falta   de   profesionalidade,   educación   e cortesía.   A   imaxe   que   dá   é   
máis   ca   dun   empregado   de   Audasa,   que   a   dun representante da cidadanía de Redondela.” 
 
O Alcalde di que a meirande parte das cousas das que fala están respostadas nos plenos. Indica que AER 
quere o follón polo follón e que o certo é que os veciños están a soportar algo horroroso e xa sabían que ía 
ser un problema ao que tratan de dar solución do mellor xeito posible. Indica que o novo colexio non estaba 
no proxecto orixinal e acadaron un colexio novo pagado por Audasa. Tratan de que despois da 
ampliación   o   que   quede   sexa   mellor   para   os   veciños.   Dí   que   hai   xestión   e preocupación pero 
non bronca por bronca para sacar adiante cousas que non están dentro do contrato, sumando cos veciños 
ainda que poidan existir posturas diferentes, xa que as melloras hai que negocialas. Dí que hai medidas de 
control de vertidos que eles mesmos puideron comprobar. Dalle a sensación de que non controlan o día a 
día das obras. Non lle pareceu procedente convocar unha comisión estéril cando sabía que estaban 
buscando os fondos para acadar un acordo sobre as melloras. 
 

 

        

 


