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1.RADICALIDADE               
DEMOCRÁTICA E 
DEMOCRACIA                  
PARTICIPATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trátase da articulación de novas canles para dar impulso a unha 
efectiva intervención da cidadanía nas decisións gobernamentais. 

Soamente así se poderá pasar da democracia representativa 
(instituída, restrinxida e controlada) á democracia participativa 
(instituínte e extensiva, coas persoas do común como protagonistas e co 
cambio social como obxectivo). 
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1.1 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

A participación desde a radicalidade democrática implica intervir directamente 

e sentirse parte das decisións; abrir canles á concertación, o diálogo, a negociación, o 

entendemento e o pacto; controlar cooperativamente e fiscalizar a xestión e a 

realización dos servizos; e determinar, con poder real de coxestión, as prioridades. 

 

1.2. FISCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE POLÍTICA 

O exercizo do dereito de participación e polo tanto a democratización do 

funcionamento das institucións require establecer medidas de fiscalización da 

actividade de representación política, evitando o profesionalismo da política. 

 

1.3 CARA A O MODELO DE PARTICIPACIÓN 

Para avanzar cara a un modelo integral de participación como eixo da nosa 

política, comprometémonos a desenvolver as seguintes accións: 

1.3.1 Plans integrais de participación cidadá, a través de órganos de 

participación sectoriais e territoriais. 

1.3.2 Replantexamento da Concellaría de Participación Cidadá, dotándoa de 

recursos humanos, materiais e orzamentarios necesarios para acadar os altos 

niveis de participación cidadá que se pretende. 

1.3.3 A elaboración dun novo Regulamento de Participación Cidadá, coa 

participación da cidadanía sexa individualmente ou organizada. 

1.3.4 O desenvolvemento de Plans de Formación Cidadá dirixido a persoas 

individuais e a asociacións. 

1.3.5 Desenvolvemento de Foros Cívicos como ámbitos de discusión, debate e 

proposta. 

1.3.6 O fortalecemento dos consellos sectoriais en materias como educación, 

sanidade, igualdade, mocidade, cultura, sustentabilidade ambiental. 

 

1.4 DESCENTRALIZACIÓN DA XESTIÓN 

Fortaleceranse igualmente as estruturas territoriais descentralizadas,  creando 

as Asembleas de Distrito e de Parroquias co fin de promover a participación 

horizontal. Fundamental traballo das Asembleas de Barrio e de Parroquias será 
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o deseño da cidade, os seus espazos públicos, as súas necesidades dotacionais, 

etc. 

Desenvolvemento de audiencias públicas sobre temas de interese xeral:  

orzamentos participativos, urbanismo, etc. 

 

1.5 INSTITUÍR OS REFENDOS POR INICIATIVA POPULAR, delimitando os 

ámbitos de aplicación, os casos en que terán carácter consultivo ou vinculante e a 

porcentaxe de sinaturas do censo electoral requiridas. 

 

1.6 INSTAURAR A MOCIÓN DE CONFIANZA POPULAR para a ratificación, ou 

revogación, dos máximos responsables. 

 

1.7 CREACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAIS BAIXO O 

CONTROL DUN ORGANISMO INDEPENDIENTE, coa   participación plural de 

partidos, asociacións e veciñanza, para apoio e difusión das actividades dos colectivos, 

artistas e creadores de cultura local, realizando ‘guías de recursos cidadáns’. 

 

1.8 CREACION DO CONSELLO DA CIDADE COMO MÁXIMO ÓRGANO DE 

PARTICIPACIÓN DO MUNICIPIO 

Establecendo un modelo de mediación veciñal co fin de resolver 

negociadamente os conflitos derivados desta participación. 

 

1.9 ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 

Se porá en marcha un modelo de elaboración dos orzamentos participativos 

como vínculo de coxestión entre cidadanía e poder institucional, como “contrato social”. 

O proceso de orzamentos participativos permite xerar unha nova cultura que 

implica a construción de estratexias de planificación e xestión participativa do territorio. 

Tornando a cidadanía de simple observadora dos acontecementos, así como a 

transparencia nas decisións converténdose en protagonista activa do que ocorre no 

municipio, creando municipios máis igualitarios. 
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1.10  CONTROL EMOCRÁTICO DO GOBERNO MUNICIPAL 

Para un maior control democrático sobre o goberno municipal proponse: 

1.10.1 Realizar unha auditoría da débeda municipal e da xestión das empresas 

privadas adxudicatarias de servizos públicos, nomeadamente Vitrasa e Aqualia. 

1.10.2 Redactar un Protocolo de Transparencia e boas practicas. 

1.10.3 Establecer os  mecanismos que obriguen ao alcalde e ao equipo de 

goberno a render contas das súas actuacións. 

      1.10.4 Facer público o patrimonio dos concelleiros e concelleiras antes da toma 

de posesión da condición de representante político, cada ano durante o 

exercicio do cargo, e finalmente ao remate do mesmo 

1.10.5  Divulgar os informes técnicos que conteñan reparos á actividade do 

goberno municipal. 

1.10.6 Garantir a independencia da actividade do persoal municipal, en 

especial, a dos responsables da secretaría, da intervención e da tesourería. 

1.10.7 Establecer a rendición de contas das empresas privadas, adxudicatarias 

de contratos públicos e  organizacións receptoras de subvencións, se publicarán 

e porán a disposición da cidadanía para a súa posíbel fiscalización. 

 

1.11 CRITERIOS DE COMPRA RESPONSABLE 

Se incorporarán criterios éticos e sustentabeis nos pregos de condicións de 

contratacións ou subcontratacións. 

 

1.12 MEDIDAS DE APOIO E PROMOCIÓN DO TECIDO ASOCIATIVO 

O concello, recoñecendo o importante papel que desempeñan as entidades 

cidadás no municipio como dinamizadoras sociais, impulsará o crecemento do tecido 

asociativo por medio de subvencións, convenios e axuda profesional. Ademais 

fomentará as boas prácticas de autoxestión de espazos públicos por parte da sociedade 

civil. 
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1.13 RECOÑECEMENTO DOS COLECTIVOS, PLATAFORMA E 

COORDINADOAS CIDADÁNS. 

O concello outórgalles carta de natureza ás novas formas de organización social 

e garantirá con recursos o seu labor, a través da Concellería de Participación Cidadá. 

1.13.1 Asesoramento aos colectivos cidadáns. O Concello fornecerá de medios 

e asesorará na súa actividade aos colectivos inscritos no Rexistro Municipal de 

Entidades Cidadás e ás plataformas e coordinadoras cidadás. 

 

1.14 DIVULGACIÓN E SENSIBILIZACIÓN NOS VALORES DEMOCRÁTICOS 

O concello promoverá e realizará campañas informativas para o 

desenvolvemento dos valores solidarios, democráticos e de participación na vida 

pública. Dirixidas tamén ao conxunto da cidadanía, serán destinatarios especiais destas 

campañas a infancia, a adolescencia. 

Unha participación igualiataria implica que a cidadanía coñeza o funcionamento 

da administración, para iso desenvolverá charlas, obradoiros, conferencias, debates... 

para a formación da cidadanía sobre o funcionamento municipal: cales son as súas 

competencias, formalidades legais, e recursos entre outros. 
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2. CONTROL DO 

PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Os gobernos de todas as cores anteriores en Vigo significaron a 
práctica desaparición dos servizos públicos. Mediante  sucesivas 
privatizacións liquidaron dende a empresa municipal de augas ata a 
mesma xestión administrativa de multas recentemente ou as emisións 
dos recibos dos diferentes impostos.  

Defendemos a potenciación do público, dende un funcionamento 
eficiente e eficaz como única garantía de redistribución e satisfacción 
real da renda e os dereitos sociais da maioría da cidadanía. 

Orientaremos a nosa actuación preferente cara á xestión directa e 
dentro desta, a elección de cada modalidade axustarase á natureza e o 
tipo de actividade e servizos. Apostaremos como elemento diferencial, a 
xestión participativa. 
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As políticas neoliberais desenvolvidas polos sucesivos gobernos centrais e 
autonómicos a partir de mediados dos anos 90 tiveron a súa correlación nas decisións 
que moitos concellos, entre eles o de Vigo, tomaron en canto a xestión dos servizos 
públicos. Os sucesivos gobernos de PSOE, BNG e PP en Vigo significaron a práctica 
desaparición dos servizos públicos. Mediante privatizacións desapareceron desde a 
empresa municipal de augas ata a mesma xestión administrativa de multas na 
lexislatura anterior. Defender á cidadanía é defender a potenciación do público, dende 
un funcionamento eficiente e eficaz como única garantía de redistribución e 
satisfacción real da renda e os dereitos sociais da maioría da cidadanía. 
 

No caso das empresas privadas: 

 Evitarase as concesións administrativas por períodos longos, que imposibilitan 
controis municipais eficaces e convértense en privatizacións definitivas 
encubertas. 

 Erradicaranse prácticas como a ampliación temporal de concesións que 
supoñen gastos inxentes ás arcas municipais como así ten pasado en AQUALIA. 

 Prestaremos especial atención ás cláusulas que rexen o contrato e ao 
Regulamento de Servizo, a fin de garantir a súa calidade e o control eficaz; así 
como incorporar ao contrato determinadas obrigacións respecto da 
contratación dos traballadores, os seus dereitos laborais, aplicación da 
lexislación presente en materia de saúde laboral. 

 Rexeitaremos a contratación a través de Empresas de Traballo Temporal (ETT) e 
as concesións administrativas de empresas que os usen.  

 Baremación con criterios de preferencia ás empresas con emprego fixo e de 
calidade.  

 

Consideramos que o Concello de Vigo é o que debe xestionar as políticas e servizos 

sociais prestados á cidadanía, xa que é a institución máis próxima á poboación. Por iso 

defendemos non só o traspaso de competencias ao concello, senón tamén a 

descentralización e a liberación de recursos económicos cara este por parte da 

autonomía. 

Defendemos uns servizos sociais que protexan ás e os cidadáns, especialmente a 

aqueles en risco de exclusión social, que promovan calidade de vida por encima da 

cobertura das necesidades básicas e que críticamente desvelen as raíces e as 

situacións de desigualdade que xera este sistema social e para iso propomos: 

 Incrementar do orzamento municipal dos Servizos Sociais 

 Creación inmediata dun CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL en Vigo a cargo de 
fondos do tres administracións 

 Iniciar a planificación e desenvolvemento da rede pública de servizos sociais, 
combatendo firmemente os intentos de privatizar estes servizos e buscando 
vías para reverter as privatizacións xa executadas á xestión pública. 
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 Reivindicar o cumprimento dos protocolos entre as Administracións, e o 
orzamento suficiente para o desenvolvemento da Lei de Dependencia. 

 Mellora da calidade na prestación e a formación de coidadores/as para a maior 
calidade no coidado da  persoa dependente. 

 Crear un Plan de Inclusión Social transversalizado co resto de políticas 
municipais 

 Políticas de inclusión social en materia de emprego, vivenda, sanidade, 
educación e redes sociais: diversificadas segundo grupos e colectivos. 

 Asegurar que os sistemas de protección social permitan a todo individuo 
percibir suficientes ingresos para vivir de maneira digna. 

 

2.1 AUGA  

Vigo perdeu nesa altura unha empresa pública de xestión de auga e saneamento 
entrando a ser parte dun lucrativo negocio de empresas que, na súa maior parte, 
procedían do mundo da obra pública e da construcción. Hoxe é unha necesidade social 
recuperar a auga e o saneamento para o público, nun contexto no que moitas familias 
son privadas deste servizo por motivos económicos, sen cláusulas sociais que garantan 
o subministro para os casos de pobreza e exclusión social. En 2015 AQUALIA de xeito 
arbitrario comenzará a disfrutar. Polo tanto propoñemos: 

2.1.1: Remunicipalización do Servizo, tanto no seu abastecemento como no seu 
saneamento.  

2.1.2: Asegurar a correcta depuración das augas residuais según as normativas 
europeas.  

2.1.3: Tarifa xusta por consumo.  

2.1.4: Instauración de bono solidario.  

2.1.5: Creación dun plan real de depuración integral das augas sucias.  

2.1.6: Nova normativa de reutilización das augas grises na nova edificación.  

2.1.7: Plan de renovación xeral da rede de suministro.  

2.1.8: Un plan de aproveitamento para regadío e baldeo das rúas con agua da 
chuvia, recollida en taques de tormenta e depósitos para tales usos.  

2.1.9: Control da contaminación das augas subterráneas.  

2.1.10: Nova normativa municipal para a reutilización das augas de uso industrial 
por medio de circuitos pechados.  

2.1.11: Creación de comisión cidadá que fiscalice a contrata e propoña melloras o 
concello.  
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2.2 RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS  
 

É un consenso xeneralizado no movemento ecoloxista que cómpre reducir a 

xeración de residuos e optimizar os fluxos de materiais na produción de bens e 

servizos, impulsando o cumprimento dos plans de residuos, priorizando os programas 

de concienciación social e os modelos de consumo sustentable. Tamén se necesita 

investigación e  desenvolvemento tecnolóxico para avanzar na mellora da xestión 

baixo os criterios de redución, recuperación e reutilización. 

O problema dos RSU vense agravando en Vigo dende finais da década dos 80, 

cando o vertedeiro do Zondal xa sobrepasara a súa capacidade (en parte como 

consecuencia do escaso reciclaxe de vidro). O Concello de Vigo xa tentou en 1991 a 

instalación dunha incineradora en S. Paio de Navia, proxecto ó que renunciou o alcalde 

Soto pola forte oposición veciñal en vísperas das eleccións municipais de 1991. Esa 

incineradora era parte do “Plan Laxe”, que a Xunta do PP asumira en 1989. O forte 

rechazo a ese plan é o que levou a Xunta a elaborar un novo plan, o plan SOGAMA 

aprobado en 1992, tamén baseado na incineración, pero con unha sola planta de 

incineración, en Cerceda. 

Amparándose na situación crítica do vertedeiro do Zondal, e nunha situación de 

enfrentamento entre veciños, a Corporación municipal apoiou o Plan SOGAMA e a 

instalación da planta de transferencia, “empacadora, de Guixar. O goberno municipal 

do PP, que de xeito oportunista na etapa anterior alentara as protestas dos veciños de 

Teis, firmou cos veciños deste barrio un documento no que se comprometía ó tralado 

da empacadora antes do 1 de abril de 1997. 

Prevención e Reducción de residuos: propomos que dende o concello se 

desenvolvan programas de: 

 Reducción de residuos nos domicilios mediante a educación do cidadán para 
evitar o consumismo 

 Acordo concello-comunidades de veciños para evitar e reducir a gran cantidade 
de publicidade nos buzóns 

 Reducción da cartelería e limitación ós lugares fixados polo concello para tal fin 

 Fomento da reducción de envases e incentivación do  consumo a granel, con 
control sanitario. 

 

Recuperación: 

 Fomento das reparacións dos mobles e equipos como alternativa a súa 
sustitución por outros novos. 

 Convenio cos centros de formación profesional para a creación dunha empresa 
mixta de reparacións concello-xunta na que farían prácticas alumnos de FP 
(electricidade, madeira, etc...) e na que se repararían bens do Concello, 
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colexios, etc. 

 Fomento da economía social na recuperación e reparación de bens de 
consumo: electrodomesticos, roupa, mobeis, etc. 

 

Demandamos control sobre as concesións á xestión privada, para propiciar que o 

servizo chegue a todas as zonas independentemente da súa densidade de 

poboación. Defendemos a xestión pública dos residuos tratándoos como materiais 

recuperables e reutilizables. Opómonos á incineración de residuos, tanto se se 

recubre de eliminación coma se faino de  

Perdéronse boas oportunidades de investir a tendencia ao aumento desmesurado 

en xeración de residuos, que gastan unha enorme cantidade de recursos naturais e son 

un foco importante de contaminación ao aire, as augas e o chan e unha fonte de 

emisións de gases de efecto invernadoiro, e desde os municipios debemos contribuír a 

gañar o tempo perdido antes de que se promulgue a nova lei de residuos. 

A redución é a acción prioritaria nos discursos e disposicións lexislativas, incluído o 

plan citado, con todo o Goberno queda moi curto na materia, limitándose a uns moi 

poucos obxectivos, máis simbólicos que eficaces, renunciando ademais a unha medida 

urxente e necesaria: a prohibición das bolsas de plástico gratuítas dun só uso. De igual 

modo, deixouse pasar a oportunidade para dar un impulso decisivo á reutilización, en 

particular de envases, conformándose cos sistemas xa existentes, principalmente 

enfocados a envases industriais e comerciais, o que supón unha proporción moi 

pequena dos residuos. 

Doutra banda, a modificación da Lei de Envases e Residuos de Envases, cuxo 

borrador data de finais de 2007, segue sen aprobarse, polo que a cantidade destes 

residuos segue en continuo aumento, e non se modificou nin reformulado o sistema 

de xestión actual, a pesar de que non contenta nin ás administracións públicas, nin ás 

organizacións ecoloxistas, nin á cidadanía. Con esta actitude o Goberno está a permitir 

un novo despegamento da incineración de residuos en España, dando vía libre a 

modelos de xestión de residuos que non van solucionar o problema senón que o van a 

incrementar e perpetuar durante unha xeración ou, o que é o mesmo, a vida media 

dunha planta incineradora. 

Propoñemos: 

2.2.1: Remunicipalización do servizo de eliminación de RSU.  

2.2.2: Fomento de utilización de ecoenvases e reducción de envases en xeral.  

2.2.3: Fomento de reutilización de enseres domésticos, como mobles, 
electrodomésticos, elementos decorativos.  



11 
 

2.2.4: Creación de un obradoiro de reparación de bens de consumos, para 
segundas utilizacións.  

2.2.5: Políticas de disminución de residuos urbáns nos domicilios mediante 
ferramentas de educación cívica.  

2.2.6: Estudo e posta en marcha de propostas de reutilización de residuos 
sólidos orgánicos.  

2.2.7: Creación de unha planta de biogás con os RSU.  

 

2.3 CONTRATACIÓN PÚBLICA  
 

Dende a nosa aposta polo sector público, comprometémonos a loitar contra a 

externalización e privatización dos servizos públicos como a recente xestión privada do 

servizo de multas en Vigo, apostando pola contratación directa con criterios de 

transparencia e igualdade e potenciando a representación social nas mesas de 

contratación. 

Dende esta premisa propomos mellorar e ampliar o emprego público: 

Realizando ofertas de emprego público periódicas, reguladas e con criterios de 
inclusión social, realizando convocatorias desagregadas por grupos de discapacidade e 
todas elas  baseándose en criterios de igualdade na promoción e o salario. Imos facer 
do proceso de oposición no Concello de Vigo un exemplo de transparencia, evitando 
que os examenes identifíquese directamente ao examinado con nome e apelllidos 
como así se realiza en Xunta de Galicia. Loita contra os enchufes que converteron á 
contratación do noso concello nun exemplo de clientelismo e repartición de 
prevendas entre partidos. 

2.4.1: Publicidade e transparencia en tódolos contratos menores e maiores 
mediante a súa incorporación as webs do concello 

2.4.2:  Prohibición de contratación de personas e empresas con xuizos orais 
abertos relacionados co causas de prevaricación 

2.4.2: Inclusión de criterios de sostenibilidade nos contratos coa administración 
pública.  

 

2.4 SERVIZOS E SAÚDE  
 

Nos últimos anos xurdiron iniciativas que co pretexto de “modernizar” e facer 

“sustentable” os sistemas de saúde, reclaman novas achegas económicas aos 

pacientes pasando a ser considerados “clientes”. 
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Dende a perspectiva da esquerda transformadora reafirmámonos no noso 

compromiso cun sistema sanitario público e de calidade, garante do dereito universal e 

alicerce básico da igualdade entre a cidadanía. É necesario vincular a todas as 

administracións neste compromiso, evitando os modelos de financiamento ou 

organización privatizadores en calquera das súas formas. 

A mellora da saúde, desde unha óptica centrada na mellora da calidade de vida, 

na inserción de hábitos saudables e sobre todo na mellora dos indicadores de saúde 

comunitarios, debe ser un dos nosos obxectivos primordiais. 

Os municipios, como lugares de convivencia e de desenvolvemento das 

actividades que condicionan a nosa vida e o noso estado de saúde, son os lugares 

idóneos para actuar nas políticas públicas e para mellorar o nivel de saúde e de vida 

das nosas cidadás e cidadáns. 

Hai que actuar de forma integral con políticas transversais, e desde a 

participación sobre e os factores determinantes da saúde da poboación como 

elementos imprescindibles para identificar os problemas e abordalos con garantías de 

éxito. Igualmente haberá que deseñar políticas de consumo responsable. 

Para conquerir esto, propoñemos: 

2.4.1: Estudo da situación e colaboración efectiva coas asociación e colectivos 
sen lucro que prestan atención a pesoas dependentes.  

2.4.2: Colaboación na asistencia sanitaria no municipio, con atención os 
limítrofes.  

2.4.3: Situación dos centros de día.  

2.4.4: Estudo de impacto do novo hospital, posibles trámites para a existencia 
da xestión pública do mesmo, situación dos centros de saúde primaria.  

2.4.5: Ver a posibilidade de ter un servizo de bucodental municipal e de xestión 
pública.  

2.4.6: Crear unha unidade de formación preventiva sanitaria para persoas con 
patoloxias crónicas e as persoas que as atendan.  

 

2.5 SERVIZOS DE EDUCACIÓN  
 

Para nós o mellor modo de garantir o dereito universal á educación pasa por 

defender sen concesións un sistema público de ensino que, desde a educación infantil 

ata a universitaria, asegure unha educación de calidade para todos e todas en 

condicións de igualdade. 
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Para nós a calidade do ensino coincide basicamente co que desde hai anos 

vimos identificando como “Alternativa da escola pública”, que é patrimonio común da 

esquerda social e política, e cuxas acenos de identidade son o seu carácter laico, 

pluralista e democrático, o seu compromiso cun ensino científico e crítico, respectuosa 

coas diferenzas á vez que integradora das mesmas, inclusiva e compensadora das 

desigualdades. En resumo, unha educación de calidade é aquela que dá resposta ás 

diversas necesidades educativas do conxunto da poboación para lograr o seu éxito 

escolar, mediante unha efectiva igualdade de oportunidades e unha xestión 

democrática, transparente e socialmente eficaz. 

As nosas propostas programáticas inspíranse, por tanto, nunha concepción da 

calidade educativa que está indisolublemente unida ao carácter público do ensino 

como garantía do exercicio do dereito universal á educación en condicións de 

igualdade. 

Defendemos tamén un incremento das competencias municipais no ámbito 

educativo como requisito necesario para mellorar e adecuar a cada realidade concreta 

a oferta pública dos diferentes tipos de ensinos. Para iso o concello de Vigo debe ter 

un papel protagonista na planificación global e nas condicións materiais dos ensinos 

regulados e non reguladas que se impartan no seu ámbito territorial.  

Para conquerir esto, propoñemos: 

2.5.1: Desenvolvemento de cursos de formación e especialización, con especial 
atención a persoas adultas, en risco de exclusión e con especiais dificultades de 
inserción laboral.  

2.5.2: O fomento de formación nas novas tecnoloxías oara o mellor 
aproveitamento persoal e empresarial, baseado na utilización tecnolóxicas 
socialmente xustas e económicamente sustentables co emprego de software libre e 
formatos estándares e abertos.  

2.5.3: Organización de obradoiros, charlas e conferencias para o fomento da 
cultura.  

2.5.4: Coñecemento aberto e licenzas copyleft.  
 
 

2.6 MODELO DE MOBILIDADE  
 

Cando sinalamos sistema multimodal queremos significar que todos os modos 

e medios de transporte teñen algún labor no conxunto do sistema. A pé, en bicicleta e 

en tren normal, como modos e medios fundamentais, e automóbil, moto, camión, 

autobús, avión, tren de alta velocidade, como modos e medios complementarios. E 

coa consideración de integral sinalamos que o sistema de transporte ha de coordinar 
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todos os modos e medios de forma que os complementarios sirvan para reforzar a 

actividade dos fundamentais, e que as tarifas e os horarios xeren coherencia, 

dispoñibilidade, fiabilidade e calidade de transporte.  

Vigo ten que comezar a plantexarse seriamente o transporte ferroviario. E para iso 

propoñemos este punto de partida: 

2.6.1: Elaboración do plano de movilidades sostible.  

2.6.2: Implantación e promoción do carril bici/peonil  

2.6.3: Campañas de formación.  

 

2.7 TRANSPORTE PÚBLICO  
 

Cunha política de cooperación supramunicipal poderemos deseñar metas de 

obrigado cumprimento como a redución de emisións de CO2 e outros gases de efecto 

invernadoiro, reducir a dependencia enerxética, mellorar a calidade de vida a través 

dunha rede de transporte público comarcal áxil e que cumpra cos obxectivos que se 

planifiquen. 

Todos os medios de transporte son complementarios desde un parámetro 

multimodal e deben ter o enfoque prioritario de reducir o uso do transporte privado, 

permitir cohesionar sociedade e territorio, mellorar a calidade de vida. 

Para conquerir esto, propoñemos: 

2.7.1: Remunicipalización do servizo.  

2.7.2: Proposta de xestión cooperativa supramunicipal.  

2.7.3: Identificación das eivas e necesidades de transporte nas parroquias.  

2.7.4: Integración do transporte marítimo.  

2.7.5: Incorporación do ferrocarril como unha das pezas básicas para o noso 
servizo de transporte público.  
 
 

2.8 INFANCIA E XUVENTUDE  
 

Comprometémosnos a concrección de políticas activas para que a mocidade 

non se vexa exposta á actual situación de exclusión e con escasas expectativas de 

poder emanciparse e realizar o seu proxecto vital. Vigo é unha cidade nova, cunha das 
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pirámides de poboación menos envellecida de Galicia co que un programa de cambio 

social non pode artellarse sen contar cos mozos e mozas. 

Do mesmo xeito, os Gobernos locais teñen competencias, en función do artigo 25 

da Lei de Bases de Réxime Local, en áreas que afectan directamente ao benestar e ao 

desenvolvemento dos nenos, tales como seguridade, ordenación do tráfico, xestión 

urbanística, parques e lugares de lecer, programas de prevención e atención sanitaria 

primaria, actividades de lecer e tempo libre, programación do ensino, transporte 

público. 

Son os gobernos locais as institucións que antes detectan as violacións dos dereitos 

da infancia e que máis e mellor traballan en programas de prevención dirixidos á 

infancia nos ámbitos sanitario, educativo e ambiental. O labor dos gobernos locais é 

fundamental para investir no presente e futuro da infancia, que representa case o 20 

% do total da poboación.  

 Plan Municipal de Emprego Xuvenil 

 Creación Bolsa de emprego novo, non precario, a xornada parcial ou 
continuado que permita combinar estudos e traballo. 

 Creación Oficina Municipal de Asesoramento e Orientación Laboral 

 Plan Municipal de acceso á vivenda 

 Cidadanía e Participación 

 Reactivación do Consello Municipal de Xuventude 

 Promoción do asociacionismo xuvenil 

 Axudas en base á renda para a participación en todo tipo de eventos culturais 
de patrocinio público creación de espazos xuvenís municipais autoxestionados 
pola propia mocidade como forma de avanzar en dinámicas de 
corresponsabilidade co medio público. 

 Deseño dun programa de ocio alternativo. 

 Apoio ao deporte de base e deporte nos barrios, con especial apoio aos 
deportes minoritarios. 

 Igualdade e atención á sexualidade 

 Erradicación dos valores machistas, patriarcais e de recoñecemento da 
diversidade afectiva e sexual. 

 

2.9 IGUALDADE  
 

A nosa cidade precisa urxentemente dunha reformulación das políticas públicas de 

igualdade. Consideramos caduco o actual modelo da Concellaría de Muller e 

apostamos pola creación de espazos de traballo político, de participación e decisión 

sobre políticas que fagan realidade a igualdade efectiva entre mulleres e homes desde 

a elaboración de propostas de políticas transversais para todas as áreas de 

funcionamento do Concello e que teña como eixos integrantes a:  
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 Concellaría de Muller 

 Consello Municipal de Muller 

 Plan Tranversal de Igualdade de Xénero 

 Plan de Prevención da Violencia Machista 

 Políticas activas de emprego para a muller. 
 
O Concello ten que ser bastión que garanta a Igualdade salarial entre mulleres e 

homes, fomentando a superación da segregación á que é sometida a muller inmigrante 

no eido laboral e ocupacional. 

 Deseño de políticas paritarias no acceso á contratación funcionarial e laboral. 

 Políticas reais para a conciliación. 

 Dedicación mínima do 5% do orzamento municipal para desenvolver ditas 
políticas. 

 Fórmulas para a cotitularidade da muller nas explotacións 1 agrogandeiras. 

 Desenvolvemento da formación ocupacional agraria para os sectores de 
mulleres no eido rural. 

 

2.10 TERCEIRA IDADE  
 

Vigo, a pesar de ter unha das tasas de mocidade máis importantes da 

comunidade, non deixa de ter o risco de caminar a un envellecemento gradual da 

población. Ademais da política de defensa e mellora das pensións, son moitas as 

políticas de apoio a este colectivo que se poden facer desde o ámbito municipal. A 

primeira delas é detectar as necesidades e inquietudes dos cidadáns maiores e esixir 

solucións ao goberno do Estado e ao autonómico. 

Propomos a Creación de Plans Municipais Integrais de Atención a Persoas Maiores, 

en coordinación técnica, organizativa e financeira coas outras administracións, plans 

que contemplen, polo menos, os seguintes eixos: 

 Na Lei de Dependencia defendendemos unha estrita e avanzada aplicación: no 
seu desenvolvemento normativo, en corresponsabilidade administrativa e na 
implementación de recursos, co enfoque de que os maiores que poidan e 
desexen vivir na súa casa póidano facer cos apoios necesarios.  

 Implantación do servizo de teleasistencia público ás persoas maiores que vivan 
soas, priorizando ás non poidan moverse ou desprazarse fóra dos seus 
domicilios.   

 servizo de atención a domicilio é un soporte imprescindible para conseguir que 
os maiores continúen na súa vivenda canto sexa posible  

 Propomos o abono do gasto efectuado en apoios imprescindibles: lentes, 
audífonos, prótese dental, ortopedias... 
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2.11 CULTURA  
 

A cultura, ao igual que a educación, é un eixo artellador das políticas municipais. A 

cultura como espazo de intercambio de experiencias e de socialización, afastada do 

enfoque meramente consumista e competitivo do capitalismo. Esquerda Unida propón 

unha cultura creativa, formativa, que reafirme os procesos culturais de base. 

Queremos garantir o acceso da veciñanza dos municipios a programas culturais 

integradores e de calidade, desde a hexemonía do público e coa participación do 

tecido sociocultural do municipio e bisbarra. 

 Poñer en marcha un Instituto Municipal de Cultura para deter o 
desmantelamento dos servizos públicos culturais. 
 

 Establecer acordos coas universidades galegas para crear propostas de 
innovación cultural. 
 

 Poñer todos os espacios públicos de uso comunitario a disposición de calqueira 
acto cultural, sendo o seu uso totalmente gratuito a asociacións ou colectivos 
sen ánimo de lucro. 
 

 Mellora dotacional das bibliotecas de barrios, parroquias e das asociacións 
culturais. 

 

 Exención do pago do canon por préstamo e adquisición que establece o Real 
Decreto 624 / 2014 para as bibliotecas públicas de Galicia e outras entidades 
como museos, arquivos, hemerotecas, fonotecas ou filmotecas asi como as que 
pertenzan a entidades de interese xeral de carácter cultural, científico ou 
educativo sen ánimo de lucro. 

 

 Creación de feiras do libro cunha periodicidade a establecer de forma 
participativa cos axentes culturais do concello, asi como a que obedezan a un 
criterio de descentralización por barrios e  parroquias. 

 

 Creación dunha publicación permanente tanto dixital coma impresa, da radio e 
televisión municipal. 

 

 Creación dunha sala de cine municipal, cun criterio de servizo público, non 
competitivo. Espazo para o cine galego, o cine independente de todas as 
culturas. Cun programa estable de sesións para centros educativos. 

 

 Establecemento de itinerarios culturais para centros educativos, que 
manifesten o relevo de feitos patrimoniais, arquitectónicos, arqueolóxicos, 
históricos, literario do concello. 

 

 Cultura de Paz e Internacionalismo 
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 Concello de Vigo pola Paz: negativa a que se ubiquen instalacións militares, e 
recuperaremos o solo cedido ás mesmas para fins sociais e que enfaticen 
políticas de solidariedade cos pobos oprimidos e unha firma aposta por unha 
cultura de paz. Non se empregará diñeiro público para promocionar a industria 
militar. 

 
 

2.12 DEPORTE E EDUCACIÓN FÍSICA  
 

O deporte converteuse nun fenómeno social. Pero a promoción do deporte de 

elite non debe ser función dos concellos, o que si é a súa función é potenciar a 

actividade deportiva da poboación, organizar escolas de iniciación, ofertar a 

aprendizaxe de disciplinas deportivas ou organizar competicións deportivas de face á 

formación de nenos/as e novos ou favorecer un lecer saudable para as persoas adultas 

ou a terceira idade. 

A consideración do deporte e da actividade física como un dereito converteu en 

necesidade actividades como a natación e provocou que o ámbito asociativo con maior 

número de participantes sexa o deportivo. Como consecuencia diso as piscinas 

cubertas han pasado de ser instalacións de luxo a equipamento de primeira 

necesidade. O mesmo cabe dicir dos ximnasios. 

Por todo iso, porque consideramos que os municipios son o ámbito ideal para a 

promoción dun lecer saudable, queremos realizar unha forte aposta polo deporte 

municipal:  

 Implantando unha rede de equipamento deportivo ao longo de todo o termo 
municipal. 

 Deseñando pavillóns deportivos cubertos xunto a colexios e institutos co fin de 
optimizar o seu uso dedicándoos a fins educativos durante a xornada escolar e a 
fins de lecer e promoción fose do horario escolar. 

 Programando escolas deportivas do maior número de especialidades dirixidas 
tanto á infancia como á mocidade, ás persoas adultas e á terceira idade. 

 Expondo un sistema de competicións deportivas no ámbito infantil e escolar 
antepondo o educativo cooperativo ao meramente competitivo, favorecendo a 
non discriminación e fomentando o acceso ao deporte de todos e de todas 
independentemente das cualidades físicas. 

 Ofrecendo ás persoas adultas actividades deportivas como alternativa de lecer: 
ximnasios, competicións. 

 Fomentando actividades específicas para discapacitados e outras que permitan a 
súa integración co resto da poboación. 



19 
 

 Deseñando actividades para a terceira idade en coordinación cos servizos de 
saúde. 

 Procurando desenvolver experiencias de cogestión con entidades deportivas locais 
sen ánimo de lucro, co fin de fomentar a participación da sociedade organizada na 
xestión municipal. 
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3 :XESTIÓN ECONÓMICA, 
ÉTICA E POPULAR  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Entendemos que é necesario un modelo de desenvolvemento no 
que poñamos ás persoas no centro da economía. O novo modelo que 
propomos ten un carácter eminentemente social e ou obxectivo é 
equilibrar os conceptos de mercado e Estado, situando a determinación 
económica no interese xeral, a creación de emprego estable e de 
calidade e o desenvolvemento sustentable desde os puntos de vista 
humano, social e ambiental. Para iso é necesario un reequilibrio 
territorial nos investimentos produtivos e nas políticas activas de 
emprego: máis investimento nos municipios con menor renda e maiores 
necesidades sociais. 

Dispoñeremos dunha comisión técnica (COMISIÓN PARA A 
PROMOCIÓN SOCIAL, CPS) que asuma o compromiso de buscar 
solucións, coa participación de persoas designadas pola MAREA e en 
colaboración coas entidades adicadas a promoción de solucións socio-
laborais, como sindicatos, asociacións de cooperativas,de consumidores, 
e ONGs especificas, relacionadas cos seguintes apartados 3.1 a 3.6 
 



21 
 

A descentralización do Estado e o seu financiamento seguen sendo un dos temas 
fundamentais da política española. Denunciamos o que supón para unha cidade como 
Vigo, con altas taxas industriais e de xeración de actividade económica, non participar 
máis que nun 15% na recadación impositiva total das administracións públicas. 

A administración local xoga un importante papel no proceso de cohesión social, 
dando resposta de forma permanente ás demandas cidadás e asumindo competencias 
que son responsabilidade das administracións central ou autonómica. 

O pacto local é unha prioridade para o municipalismo de esquerdas e 
entendemos que a cidadanía demanda un acordó que debe incluír maiores medios e 
autonomía financeira, así como a asunción de novas competencias por parte dos 
concellos que melloren a calidade de vida dos veciños e as veciñas. 

Mentres que nos seus discursos o PP, BNG e PSOE, coinciden na necesidade de 
reforzar os mecanismos de financiamento local, ningún fíxoo cando detentadou o 
poder, xa sexa no Estado ou nas Comunidades Autónomas. Queremos ser a espita da 
loita cidadá e institucional pola definitiva resolución da permanente precariedade na 
que se atopan as arcas municipais, precariedade que obrigou a tirar de 
endebedamento financeiro, que é o mesmo que pór ao noso concello aos pés da 
Banca. Reivindicaremos ante as administracións competentes, resaltando que 
toda actuación debe levar aparellados os recursos suficientes para exercela con 
suficiencia. Por iso comprometémonos a dar un carácter reivindicativo e movilizador á 
nosa acción municipal. 

Reclamaremos a reforma das fontes de financiamento local, para garantir a 
redistribución das rendas e a suficiencia financeira, elementos fundamentais para 
profundar na democratización das institucións sobre os seguintes eixos fundamentais: 

Desenvolvemento das competencias tributarias municipais, dotándoas de 
maior autonomía dexestión que permitan introducir mecanismos correctores máis 
acordes coa realidade territorial e social do municipio. Consideramos fundamental 
para Vigo que se compense a substitución do IAE cun imposto que grave o beneficio e 
non a actividade e en todo caso que a compensación do IAE prometida chegue aos 
municipios. 

Reforma integral da participación das entidades locais nos ingresos do Estado. 
Incremento na participación dos Orzamentos Xerais do Estado. 
Incremento das transferencias da Comunidade Autónoma, de maneira que se 

garanta a suficiencia financeira pola asunción de competencias autonómicas, cuxa 
prestación se debe garantir con criterios de calidade e tendo en conta o custo efectivo. 
É imprescindible que o noso concello sexa autónomo financieramente; para iso, 
ademais de valorar adecuadamente os servizos que están a ser asumidos o concello de 
Vigo, hai que modificar as transferencias destinadas pola Xunta de Galicia de tal forma 
que sexan incondicionadas, non finalistas… 

Creemos nunha política fiscal progresiva que permitira políticas redistributivas, 
posibilitando a potenciación dos servizos públicos e o tratamento económico 
diferenciado en función da renda. 

O actual espazo fiscal propio municipal leva unha escasa capacidade de 
intervención do goberno local, xa que a través das ordenanzas fiscais só é posible 
establecer tipos impositivos que se aplican sobre parámetros iguais para todas e todos, 
así como xeraralgunhas ou todas as exencións contempladasna lei, exencións que 
sempre van endetrimento de a recadación.  
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3.1  INTEGRACIÓN LABORAL  
 

Garantir que ningunha persoa quede fora do acceso ao mundo laboral e achegar 
as medidas necesarias para garantir que todos e todas teñan as mesmas 
oportunidades de acceso, así como as mesmas condicións de trato unha vez dentro. 
 

3.1.1: Desenvolver estudo de situación do desemprego, grupos de risco de 
exclusión, e de situación das empresas.  

 
3.1.2: Fomento e potenciación do cooperativismo e a economía solidaria, con 

especial atención a xuventude, maiores de 40 anos e mulleres.  
 
3.1.3: Desenvolver estudo de actividades para a integración laboral. 
 
3.1.4: Desenrrolar estudo de situación do desemprego, grupos de risco de 

exclusión, e de situación das empresas.  
 
3.1.5: Compatibilidade da xornada laboral e a persoal.  

 

3.2 PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA  
 
3.2.1: Estudo para a viabilidade de novos negocios e elaboración dunha listaxe 

locais disponibles.  
 
3.2.2: Desenvolvemento de feiras de comercio, asociacións e cooperativismo.  
 
3.2.3: Promoción da actividade no sector terciario: fomento da agricultura 

ecolóxica...  
 
3.2.4: Detección e de novos nichos de emprego e creación de guía dos mesmos.  
 
3.2.5: Mellorar a información ás PEMES sobre as súas obrigacións e tamén 

posibles bonificacións fiscais.  
 
3.2.6: Propondremos e fomentaremos a reconversión ecolóxica e social os 

diferentes sectores empresariais, especialmente no da construcción e o 
turismo. 

 
3.2.7: Facilitaremos a reindustralización na cidade, pero sempre fomentando a 

empresas eficientes, limpas e que aposten polo I+D. 
 

3.3  RECURSOS FINANCIEIROS  
 

3.3.1: Creación dunha Caixa de Aforros Municipal Pública, administrada por unha 
Asemblea Popular, tutelada polo concello. 

 



23 
 

3.3.2: Apoio decidido as entidades financeiras sen ánimo de lucro, (Como 
COOP57 e FIARE, e outras alterntivas populares como “Banco de Horas”, 
mercado de “TROCO”, Moedas socias, etc.) 

 
3.3.3: Negociaremos para chegar a un acordo financiero coa cooperativa de 

crédito Caixa Rural Galega, por ser a única entidade financieira con capital 
100% asentado no noso territorio nacional. 

3.3.4: Estudo de viabilidade para ver de implantar un sistema para            
financiamento do presuposto Municipal, sin pagar xuros, a través de una 
Caixa Virtual de Crédito mútuo, no que os acreedores locais do concello  

 
         3.3.5: Estratexia de progresividade nos impostos.  

         3.3.6:  Creación dunha moeda local.  
 
         3.3.7: Potenciar os servizos de inspección tributaria e loita contra a fraude fiscal.  

 
 

3.4 CRITERIOS AMBIENTAIS NAS EMPRESAS  
 
 

3.4.1: Revisión da ordenanza para a creación e apertura de novas empresas, con 
vantaxes fiscais para as ecoeficientes.  

 
3.4.2: Incorporación dos criterios de ecoeficiencia na xestión das empresas.  
 
3.4.3: Control do cumprimento da legalidade en materia ambiental.  
 
3.4.4: Fomento, publicidade e formación e xestión de boas practicas ambientais.  
 

 

3.5 PLAN MUNICIPAL PARA A CREACIÓN DE EMPREGO  
 
Plan Municipal e Formación para os desempregados sen subsidio, que poida dar 
cobertura aos parados e paradas da nosa cidade, baseado na creación dun posto de 
traballo dependente dos concellos (axuda á dependencia, empregos de proximidade, 
apoio a servizos municipais, etc.)  
 
Complementariamente deste plan teremos outras propostas: 

 
3.5.1: Desenvolvemento das Escolas - Taller e das Casas de Oficios como 

instrumentos de inserción xuvenil, mellora da cualificación profesional e 
apoio á consecución do patrimonio público.  

 
3.5.2: Crear un fondo de investimento local para o emprego, dando prioridade 

os proxectos sociais que dean traballo a persoas en risco de exclusión, 
mulleres e xente moza.  
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3.5.3: Impedir que se contrate por medio de ETTS en todas as obras, servizos ou 

actuacións no que participe o concello.  
 
3.5.4: Todos proxectos de obras e servizos realizados polo o para o concello 

será preceptivo un informa previo de impacto social e sobre o emprego. 
 

 

3.6.: XESTIÓN DE INGRESOS 
 

A política de redución de impostos, tremendamente inxusta e utilizada 
especialmente pola anterior corporación municipal en Vigo, levounos a que 
efectivamente os únicos que pagan impostos son os traballadores/as e 
consumidores/as. Para crear emprego, mellorar e ampliar dereitos sociais, para facer 
habitables os nosos espazos urbanos e para xerar condicións de beleza e cultura, os 
ingresos públicos son necesarios. 

Propomoñemos que o sistema fiscal sexa xusto, que pague máis o que máis 
ten, e que o gasto público sexa dirixido e controlado polos cidadáns: Unha fiscalidade 
progresiva e xusta, un financiamento suficiente. 

Comprometémonos a espremer as marxes legais co fin de mellorar a xestión 
económica municipal procurando o incremento dos ingresos de forma 
xusta e solidaria, así como apostando por medidas de control do gasto mediante a 
mellora da xestión e a potenciación do aforro. 

Para acadar tales retos nosas actuación serán as seguintes: 
 
3.6.1: Participación nos tributos da comunidade, na perspectiva da asunción de 

novas 
competencias cuxa prestación se debe garantir con criterios de calidade e tendo en 
conta ocusto efectivo. 
 

3.6.2: Reivindicar ante o resto das administracións, as transferencias e recursos 
necesarios para o desenvolvemento dos Servizos Sociais municipais e a xestión publica 
da Lei de Dependencia. 
 

3.6.3: Avanzar na definición de novas figuras impositivas municipais que graven 
realmente a utilización do chan, subsolo e voo, o espazo radioeléctrico, a ocupación da 
vía pública, a banca.... 
 

3.6.4: O financiamento de Taxas e Prezos Públicos deben de ir vinculados a 
discriminación e estímulos negativos ou positivos a certos consumos ou certa 
progresividad e reflexo da capacidade económica do contribuínte. 
 

3.6.5: Facilitar o pago dos distintos impostos municipais, mediante a creación 
de novos sistemas que permitan prorratear o total dos mesmos ao longo do ano, 
aplicando unha dedución sobre o total anual. 
 



25 
 

3.6.5 Aplicar bonificacións no IBI ás familias numerosas en función do valor 
catastral das vivendas e do número de membros da unidade familiar. 
 

3.6.6: En canto a lei permítao, establecer recargas no IBI de vivendas e solares 
baleiros (24.000 na nosa cidade) que irán do 100 ao 200% en función do tempo de 
retención do ben. Gravar a retención do chan urbano privado con fins especulativos. 
 

3.6.7 Utilizar as posibilidades que nos outorga a lexislación para penalizar a 
especulación a través de incrementos dos tipos a aplicar no imposto de plusvalía nos 
alleamentos que se produzan nos primeiros anos de tenencia da propiedade. 
 

3.6.8: Esixiremos a regulación do pago obrigatorio de Impostos (IVTM), 
vinculado exclusivamente ao lugar de residencia ou traballo. Posibilidade de aumentar 
a tributación dos vehículos máis luxosos e tamén os máis contaminantes. 

 
3.6.9: Revisión exaustiva de todos os impagos tributarios, especialmente o do 

IBI das propiedade da igrexa e da banca, despois tal revisión, realizaranse os trámites 
pertinentes para que o seu pago sexa esixido de maneira inmediata. 
 

3.6.10: Cumprir a directiva comunitaria de corresponsabilidade fiscal á hora de 
definir taxas que graven a produción de residuos, establecendo desgravacións e/ou 
exencións 
polo desenvolvemento de políticas ambientais positivas. 
 

3.6.11: Dado o escaso espazo fiscal propio, procurar a procura de recursos 
económicos alternativos mediante a xestión do patrimonio municipal. 
 

3.6.12: Potenciar os servizos de inspección tributaria e loita contra a fraude 
fiscal. 
 

3.6.13: Mellorar a xestión de tributos coas novas tecnoloxías. 
 

3.6.14: Elaborar censos de vivendas e solares baleiros. 
 

  3.6.15: Mellorar a información ás PEMES sobre as súas obrigacións e 
posibilidades de axudas fiscais. 
 
 
 

3.7 XESTIÓN DE GASTOS  
 

A progresividad dos tributos constitúe un dos elementos do seu carácter 
redistributivo, pero ademais é preciso que o gasto público oriéntesecara aos sectores 
máis febles. Nunha época de crise como a que vivimos, a racionalización e  
transparencia do gasto son esenciais para os concellos. Desenrrolaremos unha política 
de gasto austera, pero que priorice nos servizos públicos e a inversión para a creación 
de emprego 
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3.7.1: Implantación aplicacións de compras centralizadas onde se obteñan os 

mellores prezos dos provedores, baseadas nunha Central de Compras, no 
que se recollan os catálogos e as ofertas, calificándoas no só en función 
do custo económico,.senón tamén seguindo criterios ecolóxicos e de 
relevancia social.  

 
3.7.2: Reducir os consumos de auga, gas, electricidade, telefonía, carburantes, 

materiais,vestimenta, etc con medidas de aforro enerxético e riguroso 
celo no coidado dos materiais. 

 
3.7.3: Traballar o deseño do novo equipamento que se constrúa baixo o prisma 

de reducir os seus gastos de mantemento futuro. 
 

3.7.4:  Utilizar fórmulas de organización municipal que reduzan os gastos de 
xestión. 
 

3.7.5: Desenvolver campañas de concienciación cidadá encamiñadas a estender 
estas políticas de aforro. 
 

3.7.6: Potenciar a implicación dos traballadores e as traballadoras dos concellos 
no servizo público, co fin de mellorar a eficacia dos mesmos e procurar a mellor 
atención á cidadanía. 
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4. PLANIFICACIÓN 
DE MODELO DE 
CIDADE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A planificación urbana que propoñemos responde a unha 

sociedade de empregos concevidos hacia a estabilidade e a longa 
duración, ligados a un modelo productivo e de consumo responsable e 
ecolóxicamente sostible, que de garanta as necesidades básicas de toda 
a veciñanza, tanto na saúde, e dicir no estado completo de benestar 
físico, mental e social, como da autonomía para non ter que depender 
de outras persoas. Co obxetivo universal de ser participes de maneira 
satisfactoria da vida social, sen perigo ou risco para a integridade 
persoal. Sabendo que para cubrir tales necesidades e prioritario actuar 
coas seguintes propostas. 
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4.1 XESTIÓN DO TERRITORIO E DESEÑO URBÁN  
 

A teoría científica da Ordenación do Territorio considera ó territorio como 
recurso do que se debefacer un uso racional en función dos obxectivos propostos. 
Contra o dogma da política liberal da liberdade de mercado para tódalas actividades 
económicas, érguese a proposta do Desenvolvemento Sostible que implica a 
necesidade dunha planificación das actividades económicas – recuperar a cultura do 
plan- en función da recuperación, conservación e mellora do medio ambiente e de 
acadar unha maior calidade de vida e garantir esa calidade para as xeneracións futuras. 

A ordenación do territorio, o uso racional dos recursos non renovables, a 
conservación da biodiversidade e o control da contaminación do aire, da auga e do 
solo, son os instrumentos básicos para a planificación do desenvolvemento sostible. 
Esta planificación require a elaboración de dous plans concertados entre sí: o Plan de 
Ordenación do Territorio e o Plan Estratéxico de Desenvolvemento. Plan Estratéxico de 
Desenvolvemento. Vigo ocupa unha posición central e privilexiada dunha 
eurorexión, “O Eixo Atlántico” que abrangue Galicia e o Norte de Portugal ata Oporto. 
O porto de Vigo é o máis importante desta “eurorexión”, e pola súa producción 
pesqueira o primeiro do Estado. Unha prioridade para o desenvolvemento desta 
eurorexión require un forte impulso as comunicacións ferroviarias interiores e co resto 
da Península e Europa. 

O Plan Estratéxico non sólo considera a dimensión física do territorio senon 
tamén a complexidade socioeconómica e política, proporcionando unavisión integral 
da realidade urbán. Pode definirse como unha forma sistemática de manexar o 
cambio, sentando as bases dunha actuación integrada a longo plazo. Preténdese 
involucrar ós axentes sociais e económicos locais ó longo de todo un proceso. 
Dende unha óptica de esquerdas, o Plan Estratéxico deberá asumir como obxetivos 
non tanto a “competitividade” como a cohesión social e a mellora da calidade 
medioambiental, articulándose para elo con plans e accións socioeconómicos e urbáns 
de distinta escala, sin perder o carácter estratéxico -plantexar problemas críticos, 
oportunidades e problemas a desenvolver no futuro- e desenvolvemento das 
potencialidades e recursos propios nun marco de responsabilidade ecolóxica. 

 
 
4.1.1 Un novo Plan de Ordenación Urbanística Municipal 
 

Impulsaremos a creación de un novo planeamento urbanístico como función 
pública o servizo da cidadania asegurando a debida protección ao solo para utilización 
da colectividade, ampliando o de uso primario e o non urbanizable para garantir un 
medio ambente natural para disfute de todas as persoas. 
 

4.1.2 Unha ordenación moito máis que no ámbito local. 
 

 Promocionaremos unha cidade compacta frente a cidade difusa, propoñendo a 
planificación territorial con enfoque supramunicipal, que debe conseguir un 
reequilibrio territorial, os niveis de codecisión, preservación e conservación do medio 
natural.  
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4.1.3 A paisaxe unha aporta de racionalidade. 
 

Actuaremos de maneira significativa na necesidade de vincular a paisaxe e o 
territorio. Planificaremos dende o coñecemento paisaxístico como elemento 
configurador de dinámicas territoriais. 
 

4.2 VIVENDA  
 

A vivenda é un dereito constitucional de toda a cidadanía, polo que desde o 

concello traballaremos para facer posible o acceso á mesma de amplos sectores 

cidadáns, especialmente dos máis desfavorecidos e con máis dificultades de acceso á 

mesma, un sector cada día máis amplo na configuración socioeconómica da nosa 

cidade.  

Actualmente, e gracias as políticas pactadas nas diferentes administracións, a 

capacidade de intervención do concello no mercado inmobiliario é moi limitada, xa 

que, ademais de non contar con capacidade lexislativa, o concello de Vigo non dispón 

do patrimonio de chan imprescindible para desenvolver programas de vivenda 

protexida en cantidades considerables.  

Para favorecer esta intervención sería necesario modificar tanto a Lei Básica do 

Chan como as leis autonómicas, con dous obxectivos: por unha banda, aumentar a 

porcentaxe de aprovechamientos lucrativos como cesiones obligatorias aos concellos 

e, por outro, incrementar a porcentaxe obligatorio de vivendas protexidas a 

desenvolver polos promotores, tanto públicos como privados. A proposta da Marea 

baséase en dous principios que aínda que parezan obvios hai que seguir remarcando:  

Por unha banda a constatación de que o problema de acceso á vivenda non 

está en absoluto relacionado co de construción de máis vivenda e máis en en Galicia 

no 2011 había 299.396, e case desas 300 mil vivendas baleiras existentes en Galicia, 

máis de 75 mil sexan construídas na última década, coincidindo coa burbulla 

inmobiliaria, e outras 27 mil correspondan á década dos noventa. É dicir, máis dun de 

cada tres inmuebles baleiros de Galicia son novos ou case novos. Polo tanto quen 

pense que o PXOM que o PP e o BNG que plantea a duplicación do parque de vivendas 

existentes en Vigo (onde hai mais de 18.000 vivendas baleiras) solucionaría o problema 

da vivenda caería na negación deste feitoque está a acontecer en tódolos puntos da 

xeografía española, a ecuación +vivenda=-precio non é somentes falsa senón que 

resposta ós intereses do chamado sector do ladrillo. A marea será especialmente 

belixerante con este modelo de planificación urbanística baseado na hiperconstrucción 

e na especulación inmobiliaria 

Doutra banda é necesario  abordar a reforma da lexislación para conseguir a 

suficiencia financeira dos entes locais o que permitirá un mellor control e planificación 
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do desenvolvemento urbanístico por parte dos concello, e dicir, é necesario cambiar o 

modelo en materia de vivenda, pasando dun enfoque excesivamente centrado na 

oferta, para facer realidade políticas de xestión da demanda. Desde esta perspectiva, 

as políticas pretenden axustarse ás necesidades reais da cidadanía e non que sexa esta 

a que se adapte ao que o mercado ofrece. E neste marco poderase determinar en cada 

momento cal é a forma máis apropiada para garantir o dereito á vivenda dependendo 

das necesidades de cada cidadán ou colectivo: aluguer ou compra, grado de protección 

da vivenda, rehabilitación ou construción, etc.  

4.2.1: Garantizar a función social  da vivenda, garantizando o acceso en 

alueguer da viviendas dende o control público e o interés xeneral para 

iso: 

* Faremos unha auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y adecuadas son las viviendas 

en nuestros territorios.Realizar políticas de xestión de chan público para a construción de vivendas 

protexidas, mediante o uso das figuras legais que sexan precisas.  

* Impulsar Pactos pola Vivenda entre todos os sectores, públicos e privados, para posibilitar a 

construción de vivendas de protección oficial e o acceso ás mesmas de amplos sectores 

cidadáns 

* Posta en marcha dun Plan de Vivenda Municipal de Aluguer, a prezos asequibles, a través de un 

servizo de bolsa de aluguer que xestione a oferta e a demanda de arrendamento de vivendas 

no noso municipio, a través da EMV.  
 

Este servizo garantirá aos arrendadores un seguro multirisco, garantía de pago de rendas e 

todas as xestións de aluguer da súa vivenda e aos arrendatarios, un contrato supervisado polo 

Concello e as mellores condicións económicas, así como a tramitación de axudas e subvencións.  

 

4.2.2: Posta en práctica de medidas para a utilización de vivendas 
baleiras como: 
 

 Co fin de favorecer a posta no mercado das vivendas desocupadas, (máis de 

18:000 en Vigo según o I.N.E. do ano 2011) o tipo impositivo destas no 

Imposto sobre Bens Inmobles será o xeneral incrementado nun 50%.  

 

 

 

Para a efectividade desta media, crearanse un rexistro municipal de vivendas 

desocupadas ou se establecerán aqueles outros mecanismos que dispoña a 

lexislación aplicable na materia.  

 

 Crear ferramentas para sancionar as entidades financieras, sociedades de 

gestión de activos e persoas xurídicas con vivendas baleiras. 
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 Regular a expropiación do uso de vivendas baleiras as entidades financeiras 

que desafiuzán a familias en risco de exclusión social. 

 

 Posta en marcha de Oficinas en defensa da vivenda desde a administración 

para previr, intermediar e protexer ás familias en risco de desafiuzamento. 

 

 

4.2.3: Esixencia e  vixilancia de criterios medioambientais na nova 
construcción. 

 

 Esixencia de adopción de medidas correctoras na realización de obras para 

eliminar ou reducir o impacto ambiental durante a fase de construcción. 

 Apostar polo desenvolvemento de vivendas saudables. A construción de novas 
vivendas debe contemplar o cumprimento das condicións adecuadas de 
confort e aforro energético: orientación, calefacción solar, illamento térmico, 
etc.   

 

 

4.2.4: Fomentar a través de Formación, charlas, conferencias...a 
rehabilitación sostible.  
 

 Realizar plans de reforma das vivendas antigas (Casco Vello, Bouzas, 

Calvario...) para facer posible que conten con ascensores e unhas condicións 

de habitabilidad adecuadas. Proxectos para os que se promoverán acordos 

coas Comunidades Autónomas e as comunidades de propietarios.  

 Elaborar un plan de conservación de vivendas e edificios onde se establezcan 

medidas efectivas para obrigar o cumprimento das ordenanzas referidas a 

adecentamento de fachadas, etc.  

 Elaborar un plan de mellora da paisaxe urbana onde se incluian; Corrección 

dos impactos estéticos: medianeiras, patios de luces exteriores, igualación de 

cornisas, bufardas, materiais indebidos, etc. 

 

4.2.5: Apoio fiscal e económico a rehabilitacións sustentables.  
 

 Facer un estudo para coñecer e valorar a demanda de vivenda existente na 

mocidade e por familias monoparentales na nosa cidade, e despois realizar 

plans específicos para facilitar o seu acceso á vivenda. 

 Promover a vivenda en aluguer, autogestionada por cooperativas para a súa 
construción, como forma de acceso a unha vivenda para o colectivo xuvenil e 
outros con especiais dificultades.  



32 
 

4.3 PATRIMONIO  
 

4.3.1: Rexistro exaustivo de todos os bens de patrimonio municipal.  

Facer un inventario do patrimonio do concello e crear un rexistro publico e 
transparente no que se indique cales son os bens dos que dispón o concello, cal é o 
uso que se dá deles e en que estado se atopan. 

 

4.3.2: Plan de usos e mantenemento.  

Dado o escaso espazo fiscal propio e importante procurar a procura de recursos 
económicos alternativos mediante a xestión do patrimonio municipal. 

Polo que é necesario facer uso de tódalas instalacións propiedade do concello 
en proxectos que lle dean réditos aos cidadáns, como  por exemplo crear centros de 
trabajo cooperativo o espazos de coworking onde crearíase un espazo común de 
traballo para autónomos ou pymes que funcionarian ademais como centro de 
innovación social e de dinamización a través das actividades e as sinerxias creadas 
polos coworkers. 

Matener en bo estado e rehabilitar todo o patrimonio municipal a parte de una 
obriga coa historia de esta cidade, moi mermada no pasado onde debido a un afan de 
“modernidade” perdimos edificios tan emblematicos como o edificio Rubira, e tamen 
una forma de crear riqueza para a cidade e os seus cidadans. 

 

 

4.3.3: Estudo e difusión do patrimonio. 

É necesario poñer en valor o patrimonio preexistente e actualmente ameazado 
(edificións, fontes cruceiros...), Fomentando iniciativas culturais que impulsen o 
desenvolvemento e o coñecemento do patrimonio cultural, arquitectónico e ambiental 
dos municipios como elemento xerador de emprego e riqueza. 

 

 

4.3.4: Formación para a súa conservación.  

É imprescidible involucrar a os cidadans na conservación do patrimonio de 
Vigo, para o cal o concello deberá crear e promover actividades, cursos, charlas... 
sobre a importancia de conservar o patrimonio da cidade, empezando por dar charlas 
no colexios para que dende pequenos vaiamos creando conciencia da  importancia de 
protexer e manter o noso patrimonio tanxible e intangible. 
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4.4 INVERSIÓN MEDIOAMBIENTAL  
 

O medio natural de Vigo sofre severos impactos ambientais como consecuencia 
do descoñecemento manifestado por tódalas corporacións municipais habidas nos 
diferentes gobernos municipais respecto á lexislación destinada á protección do medio 
ambente. Son innumerables exemplos ó respecto. Esta situación é reversible en moitos 
casos se adoptan políticas decididas de recuperación e conservación do medio 
ambente. 

 
A maior parte do monte no noso concello é monte veciñal en man común. Este 

monte está profundamente degradado pola construcción de infraestructuras: 
autopista Rande-Puxeiros, Puxeiros-Val-Miñor, e amenazado polo segundo cinturón. 
Esta degradación é consecuencia de que as avaliacións de impacto ambiental (AIA) das 
obras realizadas foron moi deficientes. É responsabilidade da administración municipal 
a defensa ambiental do territorio. Sen embargo un aspecto que contribuiu de xeito 
importante á deficiencia das AIA foi a falla de interese mostrado dende o concello na 
valoración ambiental dos proxectos, e o non facilitar ós veciños e veciñas o 
coñecemento dos aspectos ambientais dos proxectos que poderían afectarlles 
na fase de información pública. 
 

Outros factores de degradación son os incendios forestais, os vertedoiros, a 
plantación de especies auctótonas, a praga da acacia, etc. 

 
Outro aspecto importante na xestión do monte é a conservación do sistema 

hídrico constituído polas fontes, manantiais e canais de regadío. Todo este sistema 
constitúe, ademáis dun importante patrimonio histórico e etnográfico, un recurso 
imprescindible tanto para o aproveitamento da auga, como para controlar e regular a 
escorrentía. O abandono e descoñecemento deste sistema ocasiona importantes 
problemas de erosión, afundimentos do pavimento e inundacións cando se urbaniza 
unha zona sen ter en conta ditos canais de drenaxe. 
 

 

4.4.1: O patrimonio natural e os espazos verdes. 
 

Incrementaremos, protexeremos e promocionaremos o bo uso patrimonio 
natural e os espazos verdes, porque consideramos unha componente funcional que 
mellora a paisaxe urbana e a calidade de vida e influen na creación de microclimas que 
suavizan as temperaturas e permiten a disminución do consumo enerxético, ademáis  
de facilitar a recarga dos acuíferos, a protección respecto o polvo o ruido e ser refuxio 
da fauna urbana, especialmente a das aves. 
 
 

4.4.2: A identificación dos lugares naturais e hídricos de interese. 
 

Sinalizaremos adecuadamente a ubicación das fontes existentes, canais de 
rego, manantiais, cintos verde, enclaves paisaxísticos destacados, etc. 
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4.4.3: A agricuItura ecolóxica unha aposta segura. 
 

Impulsaremos a promoción da agricultura ecolóxica, mediante a defensa da 
explotación familiar e por medio de novas técnicas agrarias cuxo obxetivo esencial e a 
obtención de alimentos con todas as súas propiedades naturais. 
 
 

4.4.4: Especial interés pola contaminación electromagnética. 
 

Aplicando o principio de precaución no terreo de contaminación 
electromagnética abogamos por que se compartan as infraestructuras de emisión, 
repetición e recepción armonizando as normas en toda a UE para evitar os posibles 
efectos non desexados na saúde. Tamén nesta materia faremos estudos técnicos co fin 
de ordear, ubicar, con criterios técnicos e urbanísticos, e racionalizar a implantación 
destas infraestructuras, así como asegurar un elevado nivel de protección para a saúe 
das persoas. 
 

4.4.5: Mobiliario urbano sostible 
 
Abogaremos pola utilización do mobiliario urbano, feitos prioritariamente   de 
materiais reciclados, reutilizados e reutilizables, tanto en enseres de ocio, iluminación, 
seguridade , peche, etc 
 
 

4.4.6: O Monte Veciñal con valor engadido. 
 

Apostaremos e apoiaremos a xestión do monte vecinal en man común basada 
en criterios de desenvolvemento do monte ecolóxicamente sostible, na liña das 
propostas aprobadas pola Organización Galega de Montes de Man Común. 

Proporemos ampliacións e melloras do convenio existente entre o concello e as 
comunidades de montes. 
 
 
 

4.5  PROTECCIÓN ANIMAL 
 

A investigación científica ha demostrado fehacientemente que a capacidade de 
sufrimento non é exclusiva dos seres humanos. A diferenza do que marcou durante 
séculos o pensamento marcado polas relixións do mediterráneo, xudía, cristiá e 
musulmá, hoxe sabemos que as persoas forman parte do conxunto da fauna. Aínda 
que a súa intelixencia é superior á doutros animais, con todo outros animais, 
fundamentalmente os vertebrados e algúns invertebrados, tamén posúen intelixencia. 
Por tanto a diferenza non é tanto cualitativa (ter ou non ter) senón cuantitativa. E 
aínda que atopemos diferenzas na capacidade intelectual entre seres humanos e 
outros animais, a capacidade de sufrir, que supón ter ao mesmo tempo percepción da 
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dor (físico ou psicolóxico) e capacidade de procesamiento da devandito dor, téñena 
case por igual todos os mamíferos e moitos outros vertebrados. 

Na nosa cidade moitas persoas xa son conscientes diso e actúan en 
consecuencia. Entre a mocidade emerxe ese novo criterio de respecto a outros animais 
non humanos. O aumento de persoas vexetarianas, apenas existentes outros tempos, 
a loita pola abolición da tortura animal e a desaparición do gusto por actividades que 
contemplan a morte de animais, dan mostra diso. O número de cans e gatos nos 
fogares españois ha aumentado exponencialmente, e con iso o recoñecemento dos 
seus donos da súa intelixencia e sensibilidade. Doutra banda debemos valorar o 
carácter terapéutico dos animais domésticos. Moitos se convirten nos únicos 
compañeiros de persoas solitarias, fundamentalmente anciás, e son considerados 
como os seus propios fillos. A compañía que achegan diminúe os casos de depresión 
nestas persoas e motívanlles a saír das súas casas coa escusa do paseo das súas 
mascotas. Se puidésemos cuantificar monetariamente os beneficios que achegan os 
animais domésticos, diminución de depresións e ingresos hospitalarios, por pór un 
exemplo, comprobariamos o aforro económico que suponen ás administracións 
públicas. Con todo as ciudades e pobos, os seus servizos públicos, non están 
amoldados ás necesidades das persoas con animais domésticos. O transporte público 
colectivo non admite o acceso de cans na mayoría dos seus servizos. Isto contrasta 
cunha gran parte de cidades e países do resto de Europa onde os animais domésticos 
son ben acollidos nos transportes públicos e restaurantes. 
 

Por todo o referido, propoñemos as seguintes medidas de aplicación no noso 
concello: 
 
4.5.1: Prohibirase dar morte a calquera animaldoméstico ou salvaxe que non supoña 
ningún perigo grave para a saúde pública, exceptuando algúns tipos de eutanasia que 
teñen como fin acabar co sufrimento deanimais enfermos. Por tanto os parques 
zoosanitarios deixarán de ser un servizo de exterminio. 
 
4.5.2: Establecerase a cogestión dos parques zoosanitarios con asociacións protectoras 
de animais para evitar, entre outras cousas, abandono de animais, malos tratos, perigo 
de epidemias e sobrepoblación de animais rueiros. 
 
4.5.3: Promoverase o control dos animais domésticos aplicando a normativa vixente de 
obrigatoriedade do uso do microchip en cans, gatos e hurones. 
 
4.5.4: Promoción de campañas de concienciación da cidadanía sobre o dereito de 
todos os seres vivos a ter un trato respectuoso. 
 
4.5.5: Declararemos o noso concello cidade ANTITAURINA. Polo tanto, non se 
financiará nin se dará publicidade ás corridas de touros, ás penas taurinas ou ás 
escolas taurinas que se creasen. 
 
4.5.6:  Protección de especies protexidas que viven no hábitat urbano mediante a 
catalogación das mesmas e dos seus hábitats, a realización de campañas de 
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información e sensibilización, e a adopción de medidas urbanísticas e nas ordenanzas 
de construción para a protección dos devanditos hábitats. 
 
4.5.7: Colaboración con outras administración públicas para o control do tráfico ilegal 
ou liberación de especies exóticas. 
 
4.5.8: Facilitar a vida cotiá a aquelas persoas que teñen animais domésticos: permitir 
aos cans viaxar nos transportes públicos como sucede noutros territorios europeos, ou 
crear gardarías para que se poidan deixar os animais domésticos durante estancias 
curtas ou vacacións, evitando o abandono. 
 
4.5.9:  Vigo non dará licenza a espectáculos circenses que utilicen animais nas súas 
actuacións 
 
 
 

4.6 ENERXIA 
 

O modelo enerxético polo que apostamos é xeración e consumo autosuficiente 
e entendido dentro dunha planificación supramunicipal, xeración e consumo disperso 
no territorio frente o modelo concentrado habitual. No noso modelo non hai 
necesidade 
de grandes centrales de xeración eléctrica, nin de grandes empresas energéticas, de 
electricidad, gas ou petróleo. Tampouco de grandes redes de transporte. 

Defendemos a recuperación de un sector público enerxético adecuado onde os 
municipios teñan un gran papel. Consideramos que debese poñer en pé unha política 
enerxética baseada na consideración da enerxía como un ben público universal e non 
como una mercaduría. 

 
 

4.6.1: Promovemos a xeración pública da electricidade de maneira o máis 
autosuficiente posible e dende fontes renovables de enerxía. 
 
4.6.2: Fomentamos a producción de enerxías limpias, destacando a fotovoltaica, a 
solar térmica e a minieólica, e a aplicación de tarifas progresivas. 
 
4.6.3: Estimamos necesario aumentar a inversión en I+D  no campo das enerxías 
renovables.  
 
4.6.4: Poremos en marcha o proxecto de creación dunha pequena central de biogás 
con parte dos residuos da mesma cidade. O gas obtido poderá servir, por exemplo, 
para o consumo da nova empresa municipal de transporte público. 
 
4.6.5: O noso goberno municipal tería que alcanzar, nesta primeira lexislatura, unha 
reducción mínima do 20 por ciento da enerxía utilizada na actualidade, disminuindo o 
consumo enerxético nas actividades que as administraciones locais desenrrolan, como 
consecuencia da prestación dos servizos municipais, xunto a modernización e  
prolongación de la vida útil dos equipos e instalación municipais relacionadas coa 
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prestación de tales servizos e aumenar 20 por ciento de aportación de enerxías 
renovables.  
 
4.6.6: Aumentaremos a participación pública e o control público das fontes de enerxía, 
así como a redistribución de rentas centro-periferia e a financiación municipal, con 
fomento da implantación e o uso de enerxías renovables. 
 
4.6.7: Defendemos e fomentaremos a producción para autoconsumo, a fotovoltaica en 
teito, que sumado o concepto de casa pasiva fará que as vivendas do noso concello 
melloren a súa eficiencia enerxética e sexan cada vez máis autosuficientes. 
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5. LOITA CONTRA A 
CORRUPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A corrupción é un fenómeno estrutural do capitalismo que 

deteriora a democracia e nega os principios de transparencia e 
igualdade, a denuncia e combate deben constituír o noso 
obxectivo principal; as esferas onde principalmente dáse son o 
urbanismo e a contratación, por tanto defenderemos cantas 
medidas sexan necesarias para erradicar esta secuela. 
Comprometémonos contra a corrupción municipal e na defensa 
da democracia cunha xestión publica transparente. 
Superar a deterioración moral ao que se esta levando á 
democracia é o noso compromiso e para iso propomos as 
seguintes medidas a tomar. 
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5.1 TOTAL TRANSPARENCIA  
 
 

5.1.1:  Acceso total e absoluto a calqueira información municipal. 
 
Creación de unha base de datos con todos os documentos que teñan que ver con a 
vida do concello como institución pública, contratos de toda índole, acceso a informes, 
etc.  
 

5.1.2: Transparencia en todo, especialmente nos representantes. 
 
Declaración pública e xurada de todos os bens dos representantes políticos, con a súa 
actualización de maneira semestral.  
 
 

5.2 CONTRATO ÉTICO  
 
 

5.2.1: Compromiso ante todo. 
 
Creación dun compromiso público con as responsabilidades e restriccións voluntarias 
de todos os cargos públicos do concello.  
 

5.2.2: Salarios normalizados, claros e públicos. 
 
Fixación de criterios concisos para a das retribucións de cargos electos locais. 
 

5.2.3: Control sobre a xestión pública. 
 
Desenvolver mecanismos de control independente que permita valorar a eficacia 
da xestión pública, así como ás finanzas públicas. 
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6. COOPERACIÓN 
ENTRE CONCELLOS 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vigo está integrado nunha comarca urbana compartindo cos 
concellos limitrofes bens naturais como montes, parques, ríos, e tamén 
intereses sociais conxuntos.  

Mantendo relacións de cooperación e colaboración e en condicións 
de igualdae avanzar cara a creación dunha área metropolitana como 
entidade local máis integradora que a formula de Mancomunidade de 
Municipios. 
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6.1: ÁREA METROPOLITANA 

Para establecer a cooperación entre os veciños da comarca urbana da que Vigo 
forma parte (basicamente a histórica Turonia) deberá constituirse a Área Metropolitana 
de Vigo, unha nova entidade local que será a demarcación territorial na que se 
planificará a ordenación do territorio, o estudo das infraestruturas de comunicación e 
de transporte, os servizos públicos e, en xeral, xestionarase todo o que a afecte aos 
intereses comúns dos seus habitantes, que terán os mesmos dereitos e obrigas 
independentemente do lugar da área onde residan. 

As competencias da área metropolitana serán a suma das que cederán os 
concellos preexistentes, as que deben derivar da Deputación Provinciais de Pontevedra 
e as que lle deberían delegar as administracións da Xunta de Galiza e do Estado 
español. 

 

6.2: CONSORCIOS METROPOLITANOS 

Un dos obxectivos da area metropolitana será a xestión dos servizos públicos de 
ámbito supramunicipal para cuxa xestión se acudirá preferentemente a creacións dos 
consorcios que sexan necesario. Daremos especial importancia aos traballos para 
constituír no menor prazo posible consorcios para a xestión do ciclo da auga e do 
transporte metropolitano. 

 

6.3: EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 

Cómpre fortalecer a cooperación no ámbito da Eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal, onde Vigo e Porto aparecen significados como os dous polos de maior 
transcendencia. 
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