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Belén Villar González voceira do Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de 

Ponteareas, ao amparo do disposto no artigo 46.2.e) do Reglamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante ese Pleno 

Corporativo a seguinte  MOCIÓN: 

 

Nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2020 existe unha partida económica de 6 
millóns de euros para o investimento plurianual “Melloras da N120 ao seu paso por 
Ponteareas”, que se mantén dende o ano 2018.  

En febreiro de 2020 o Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana 
(MITMA) anunciou que iniciaba os traballos de redacción do proxecto de Melloras na 
N120 ao seu paso por Ponteareas para unha obra de 2,26 millóns de euros, importe 
sustancialmente inferior ao existente nos orzamentos. 

Estamos rematando o ano e os traballos de redacción do proxecto constructivo non se 
coñecen. Os prazos para a licitación das obras tampouco, e ademais están 
condicionados o desarrollo e aprobación do proxecto, e a dispoñibilidade de 
orzamento no ano 2021. Polo tanto é moi importante que continúe existindo nos 
Orzamentos do ano 2021 a mesma partida económica que ata agora. 

 

O mesmo sucede coa Variante de Ponteareas, unha infraestructura que conta nos 
Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2020 con 21 millóns de euros, 
comprometidos dende o ano 2018 en base a un Protocolo asinado en 2015 entre 
Xunta, Ministerio e Concello.  

A principios do ano 2019 o Ministerio descartou manter os compromisos vinculantes 
dese Protocolo, e asumiu a execución dese novo vial. 

A día de hoxe non teñen redactado nin o Anteproxecto que permita definir a actuación 
que se levará a cabo, previa evaluación ambiental e a expropiación dos terreos, polo 
tanto é moi importante que exista dispoñibilidade orzamentaria nos Orzamentos 
Xerais do Estado do ano 2021 para poder acometer esta obra. 
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Por todo o anteriormente exposto o grupo municipal do Partido Popular, e no seu 

nome a voceira do mesmo, formula a seguinte MOCIÓN a fin de que o Pleno se 

pronuncie sobre a mesma e adopte o seguinte  

 

ACORDO: 

 

1. Instar ao Goberno do Estado para que nos seus orzamentos para o ano 2021 se 

manteñan as seguintes partidas económicas: 

a) 6 millóns de euros para a obra de “Melloras na N120”  

b) 21 millóns de euros para a infraestructura “Variante de Ponteareas”  

 

En Ponteareas, a 20 de setembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT:  PLENO DA CORPORACION MUNICIPAL DO CONCELLO DE PONTEAREAS 


