
Sr. Alcalde do Concello de Vigo, D. Abel Caballero
Grupo municipal do PSOE

Grupo municipal do PP
Grupo municipal de Marea de Vigo

Xabier Pérez Igrexas, con DI *********, en calidade de Responsábel de Acción Municipal do
Bloque Nacionalista  Galego de Vigo,  con enderezo a efectos de notificación na rúa Celso
Emilio Ferreiro número 3 – baixo, de Vigo,  formula para a súa toma en consideración a
seguinte

PROPOSTA DE MOCIÓN AO PLENO DO CONCELLO DE VIGO

PARA DEMANDAR O AUMENTO DO INVESTIMENTO PREVISTO NO PROXECTO DE
ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO DE 2019 PARA A CIDADE DE VIGO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Coñecido o Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para o presente exercicio de 2019,
aprobada  polo  Consello  de  Ministros  e  presentada  para  a  súa  tramitación  perante  o
Parlamento  español,  constátase  que  na  mesma  non  se  recollen  partidas  económicas
destinadas a atender importantes necesidades infraestruturais, ambientais e de promoción
da actividade produtiva, económica e laboral.

Desta maneira, o investimento previsto para Vigo non se axusta ao peso da principal cidade
de Galiza, o que se agrava pola redución dun 20% nos investimentos destinados ao conxunto
do noso País. 

Apostar no desenvolvemento de Vigo, poñendo en marcha as enormes potencialidades da
nosa cidade como pulmón industrial de Galiza e afirmar o noso papel no liderado compartido
da  Euro-Rexión  Galiza-Norte  de  Portugal,  exixe  que  o  Estado  destine  todos  os  recursos
necesarios  para  poder  acometer  proxectos  imprescindíbeis  no  ámbito  infraestrutural,
nomeadamente na mellora e potenciación da conexión ferroviaria e aeroportuaria, que non
admiten máis demora. 

É  necesario  tamén  un  compromiso  efectivo,  que  se  terá  que  verificar  na  asignación
orzamentaria, coa recuperación e posta en valor do noso medio natural, especialmente no
referido á nosa Ría, completando a súa rexeneración, e continuando na recuperación das
Illas Cíes. Aliás, nun contexto marcado pola desertización produtiva da nosa cidade (con 9
mil  postos  de  traballo  menos  nas  actividades  industriais  que  en  2009)  e  cun  nivel  de
desemprego  (24  mil  persoas  paradas)  e  de  precariedade  insoportábeis,  a  reactivación
económica precisa tamén dunha decidida intervención pública que debe contar, tamén, con
recursos estatais. 

É por iso, que o Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado no tocante aos investimentos
previstos para Vigo resulta inaceptábel por ser obxectivamente insuficiente, polo que se fai
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necesaria unha resposta por parte do Pleno do Concello  en defensa dos intereses da nosa
cidade.

Por  todo  o  anterior,  proponse  ao  Pleno  Municipal  do  Concello  de  Vigo  a  adopción  dos
seguintes 

ACORDOS

Primeiro.-  Manifestar o desacordo co Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado de 2019 por
non  atender  as  necesidades  da  nosa  cidade  e  por  incluír  unha  redución  do  20%  dos
investimentos previstos para Galiza.

Segundo.- Dirixirse ao Goberno do Estado instando a unha rectificación do referido proxecto
de Orzamentos Xerais  do Estado de  2019,  incorporando o  aprovisionamento de  partidas
destinadas, como mínimo, para as seguintes prioridades: 

1) Rescate  da  AP-9,  traspaso  da  súa titularidade  ao  Goberno  galego  e  liberación  de
peaxes.

2) Conversión do tramo AP-9, desde as Torres de Padín, en vía urbana.
3) Conexión de ferrocarril entre o Porto de Vigo e a PLISAN.
4) Conexión de ferrocarril entre o Porto de Vigo e a estación de AVE e o aeroporto de

Peinador.
5) Remodelación  e  acondicionamento  da  A-55  ao  seu  paso  pola  Avenida  de  Madrid

(tramo Seminario-Praza de España).
6) Enlace directo da AP-9 co aeroporto de Peinador. 
7) Biblioteca pública do Estado en Vigo.
8) Recuperación das Illas Cíes.
9) Construción dunha área loxística nas inmediacións do aeroporto de Peinador.
10) Mellora da conexión ferroviaria con Portugal, tramo Vigo-Tui, incluíndo a implantación

de tren de proximidade e mercadorías.
11) Implantación do tren de proximidade entre a área de Vigo e Pontevedra.
12) Acelerar a conexión directa da cidade por AVE con Oporto (saída sur) e Madrid.
13) Plan de dinamización do aeroporto de Peinador.
14) Plan de reactivación económica e industrial da comarca de Vigo.
15) Estudo para a mellora da calidade de augas da Ría de Vigo.
16) Plan de  investimento para o  saneamento integral  da Ría de  Vigo,  incluíndo  o co-

financiamento estatal para a separación na rede de saneamento de Vigo de augas
pluviais.

17) Integración urbana da VG-20, co soterramento do vial no seu paso por Navia.
18) Creación  dunha  bolsa  de  vivenda  protexida  en  réxime  de  alugueiro  cos  inmóbeis

propiedade da Sareb e de entidades bancarias rescatadas con fondos públicos.

Terceiro.-  Solicitar aos e ás representantes elixidas por circunscricións galegas, e de xeito
singular ás designadas pola provincia de Pontevedra, nas Cortes Xerais do Estado a formular
emendas durante a tramitación parlamentaria do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado
de 2019 co obxecto de incluír partidas económicas suficientes para as necesidades referidas
no apartado anterior. 

Vigo, Galiza, a  25 de xaneiro de 2019.

Xabier Pérez Igrexas
Responsábel de Acción Municipal do BNG de Vigo

Rúa Celso  Emilio Ferreiro 3, baixo
36203 Vigo (Galiza)
Tel. 986 44 73 00 | Fax. 986 43 90 91
vigo.cidade@bng.gal
www.vigo.bng.gal                                             _Páx. 2 de 2


