
20 PROPOSTAS EN POSITIVO PARA OS PRIMEIROS
100 DÍAS DO NOVO GOBERNO MUNICIPAL DE VIGO

1. Iniciar a elaboración dun novo Regulamento de Participación Cidadá que poña

en marcha os Consellos Veciñais de Barrio e Parroquia e que reformule o funciona-

mento dos  Consellos Sectoriais para convertelos en espazos de co-decisión.

2. Demandar e conveniar a cesión do dereito de uso das vivendas baleiras da Sareb

e de entidades bancarias privadas rescatadas con fondos públicos, para poñer en

marcha un Parque Municipal de Vivendas Sociais.

3. Adoptar medidas concretas para resolver o colapso dos servizos sociais munici-

pais.

4. Iniciar o proceso para poñer en marcha en 2020 unha Renda Social  Municipal, 

complementaria coa RISGA e outros ingresos de subsistencia.

5. Posta en marcha dun  Plan de Choque contra o Desemprego Xuvenil.

6. Iniciar a elaboración dos proxectos de 3 novas escolas infantís municipais e de-

mandar da Xunta de Galiza a creación doutras tantas na nosa cidade.

7. Modificar as ordenanzas fiscais municipais de cara a implementar unha fiscalidade

municipal socialmente xusta, que aplicando bonificacións a persoas e familias

con menores recursos faga que os impostos e taxas municipais gañen en progresi-

vidade. 

8. Iniciar o proceso de elaboración dos novos  orzamentos municipais participati-

vos para o exercicio 2020, apostando no investimento dotacional, no alargamento

dos servizos públicos e na atención de todos os barrios e parroquias.

9. Apostar pola elaboración do novo PXOM coa máxima transparencia e participación

veciñal, procurando o máximo consenso arredor do modelo de cidade.
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10.Cumprimento estrito da ordenanza municipal de Normalización Lingüística e fin

da exclusión de grupos e artistas galegos nas programacións culturais. 

11.Apertura do Centro de Arte Fotográfica de Vigo e a recuperación do  MARCO

como espazo expositivo de arte contemporánea. 

12.Apostar na mellora substancial do transporte urbano, promovendo coa máxima 

participación veciñal o redeseño do mapa de liñas, o aumento de frecuencias e a 

rebaixa da tarifa. 

13. Impulsar co carácter urxente a reforma integral das pistas de atletismo.

14.Declarar Vigo cidade libre de eucaliptos e aumentar a colaboración e axuda mu-

nicipal ás Comunidades de Montes.

15.Rexeitar con contundencia calquera proxecto de novo recheo na Ría de Vigo.

16. Iniciar a elaboración participativa dunha nova Ordenanza Municipal de Protec-

ción e Benestar Animal

17.Executar as OPEs pendentes (2017,2018 e 2019) para garantir que a cidade dis-

poña de como mínimo 150 efectivos no seu corpo de bombeiros.

18.Aumentar os medios e recursos dedicados á atención de mulleres vítimas de 

violencia machista e un inda maior esforzo na concienciación social en favor da 

igualdade.

19.Creación dun programa municipal de información e atención ao colectivo 

LGBT.

20. Impulsar, desde o diálogo e a cooperación, a posta en marcha efectiva da Área 

Metropolitana de Vigo, con competencias claras e financiamento.

Vigo, Galiza, a 14 de xuño de 2019.
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