
 

 

PREGUNTA DE AER RELATIVO A VARIOS ASUNTOS. (Rex. Entrada 27.12.2017, 

2017-E-RPLN-12). 

                                                                                    PLENO 28 DECEMBRO  DE 2017. ACTA 014/2017 

 

“Sobre o ascensor do aparcadoiro da Xunqueira 

Hai uns días produciuse a posta en funcionamento do novo acceso peonil ao aparcadoiro da 
Xunqueira, adaptado para persoas con diversidade funcional. 

Na radio municipal informábase por parte do goberno local desta actuación nos seguintes 
termos: A nova entrada dispón dun ascensor que comunica a vía pública cos sotos -1 e -2 e un 
"casetón" de entrada ao aparcadoiro. Ademais proxéctase un aseo adaptado a persoas con 
mobilidade reducida, no primeiro soto, e dúas prazas adaptadas no soto segundo. 
A obra, que tivo un orzamento de 30.805,31€, "vén de cumprir cunha das prioridades do 
Goberno local: a eliminación da barreiras e o reto de lograr a accesibilidade plena de todas as 
persoas coma una necesidade para garantir a igualdade", subliñou a concelleira de Benestar 
Social. 

Desta nova pódese chegar a entender que foi o Concello de Redondela quen realizou e abonou 
esta obra e que mesmo a actuación forma parte dos traballos de mellora da accesibilidade que 
o propio concello ten a obriga de realizar anualmente. 

En resolución de alcaldía 2017-1399 con data 07/06/2017 indicábase que se autorizan as obras 
instadas por Estacionamento Redondela S.L. para a construción de casetón de entrada a 
aparcadoiro e adaptación do núcleo de escaleiras para acceso de persoas con mobilidade 
reducida, situado no Paseo da Xunqueira. Ou sexa, a concesionaria do aparcadoiro solicitou 
autorización para poder realizar unhas obras das que é responsables. 

Así pois, PREGUNTAMOS: 
Poderíamos saber se o Concello de Redondela tivo algunha intervención directa na execución 
destas obras ou se asumiu parte ou a totalidade do gasto tal como se podería deducir a 
priori da nova da radio municipal?” 
 
 

 
A sra. Amoedo responde que o Alcalde mantivo moitas xuntanzas coa concesionaria do 
parking para que dunha vez por todas puxeran en marcha este ascensor. Fíxose sen custo para 
o Concello, asumiuno a concesionaria. 

 


