
 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE V IGO

EMENDAS AO ORZAMENTO MUNICIPAL DO CONCELLO DE

VIGO PARA O EXERCICIO 2017

Serafín Otero Fernández, con  DI: 36016737W e enderezo a efectos de notificación na

Rúa Celso Emilio Ferreiro 3-Baixo dereita 36203 de Vigo (Galiza), en calidade de Respon-

sábel Local de Vigo do Bloque Nacionalista Galego (BNG) e actuando na súa representa-

ción. 

EXPÓN:

Que ao abeiro do estabelecido nos artigos 169 e 170 do Rdl 2/2004 de 5 de marzo

polo que se aproba o texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e dentro

do prazo legalmente estabelecido, formula ao Pleno do Concello de Vigo as seguintes 

R E C L A M A C I Ó N S

ao acordo ao Presuposto Xeral do Concello de Vigo para o exercicio 2017, que o Pleno da

Corporación aprobou inicialmente na súa sesión extraordinaria do 21 de novembro de

2016

I) CREACIÓN DE NOVAS PARTIDAS OU AUMENTO DE EXISTENTES:

EMENDA Nº1

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Funcionamento de centros docentes EI e

Cantidade: 75.000€

Descrición: Elaboración proxectos construción novas escolas infantís en Coia, Balaídos e

Calvario.

Xustificación:  A insuficiencia manifesta da oferta pública de prazas en escolas infantís,

tal e como acredita o elevado número de solicitantes que quedan sen praza cada curso

escolar, fai necesario a súa ampliación. A tal efecto é indispensábel a construción de no-

vas escolas infantís municipais, que atendan a demanda existente no conxunto do territo-
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rio da cidade, e principiando por aqueles barrios que presentan un especial défice como é

o caso de Balaídos, Coia e O Calvario.

EMENDA Nº2

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Funcionamento órganos de goberno

Cantidade: 50.000€

Descrición:  Elaboración estudo e avaliación para o rescate público das concesións dos

servizos de abastecemento de auga e transporte urbano.

Xustificación: Os servizos públicos municipais cuxa xestión fica externalizada a través da

súa concesión a empresas privadas ten sido obxecto reiterado de queixa veciñal, polas in-

suficiencias do servizo e tamén polos seus elevados custes. A dimensión económica e or-

ganizativa do Concello de Vigo outorgan condicións obxectivas para abordar o rescate

público dalgunhas desas concesións, singularmente dos servizos de abastecemento de

auga e saneamento e o transporte urbano colectivo. 

As experiencia existentes en diversos concellos de Europa a respecto dos beneficios

económicos, sociais e de servizo que teñen como consecuencia as remunicipalizacións

dos mesmos, garantindo unha xestión cento por cento pública, aconsellan que se acome-

ta como primeiro paso a elaboración dun estudo e avaliación no caso concreto das referi -

das concesións municipais de Vigo.

EMENDA Nº3

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Xuventude

Cantidade: 85.000€

Descrición: Programa de dinamización xuvenil Súbete ó Castro

Xustificación:  O programa de dinamización xuvenil Súbete ó Castro ten sido unha das

mellores experiencias no seu campo, por facer concluír nun único proxecto varias liñas de

actuación, como eran a oferta de alternativas de lecer e formación informal á mocidade, a

dinamización dunha contorna degradada (Monte do Castro) e o aproveitamento dunha

instalación municipal infrautilizada (vivenda e conserxería do depósito de auga). 

Desde a súa posta en marcha até o fechamento por decisión unilateral do Goberno local,

o programa desenvolveu unha intensa actividade en campos como a educación en valo-

res, a promoción de hábitos saúdabeis, o acceso social a novas tecnoloxías, a formación

artística e musical. O programa tamén foi o marco no que se desenvolveron iniciativas tan

exitosas  como os ciclos  de  música  ao vivo  Castroconcertos,  merecedores do  premio

Maketón Estrella Galicia, ou a Liga Xuvenil de Improvisación Teatral (LIXA). O programa
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de formación músical gratuíta era, aliás, unha iniciativa pioneira no seu ámbito.  Após o

seu feche son numerosas as demandas por parte do colectivo de persoas usuarias que

reclaman a súa reapertura. 

EMENDA Nº4

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Fomento e promoción emprego

Cantidade: 500.000€

Descrición: Plan municipal de choque contra o desemprego xuvenil e feminino

Xustificación: O desemprego malia ser unha problemática que afecta ao conxunto da so-

ciedade, atinxe de maneira singularmente grave á mocidade e ás mulleres. Diante dunha

taxa de desemprego xuvenil que ronda o 50% e do crecente desemprego feminino, é pre-

ciso desenvolver medidas específicas para incidir nesta realidade, favorecendo a creación

de emprego especificamente para estes dous segmentos de poboación.

EMENDA Nº5

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Igualdade e xénero

Cantidade: 25.000€

Descrición:  Elaboración proxecto construción dun centro de información ás mulleres no

barrio de Coia

Xustificación: Para optimizar a atención municipal que se presta ao colectivo de mulle-

res, é indispensábel a descentralización de servizos así como o aumento das dotacións

desde os que estes se desenvolven. Nese sentido, o barrio de Coia e a súa contorna co-

lindante, teñen unha poboación abondo que xustifique a necesidade de o dotar dun centro

de información e atención municipal ás mulleres.

EMENDA Nº6

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Igualdade e xénero

Cantidade: 850.000€

Descrición: Elaboración e posta en marcha do Plan Municipal de Apoio aos Coidados

Xustificación:  Os coidados (atención  a  infancia,  persoas idosas,  dependentes...)  son

unha necesidade social que debe ser atendida tamén desde os poderes públicos, e singu-

larmente desde a administración máis próxima á veciñanza. 

O Plan Municipal de Apoio aos Coidados debe ser o instrumento público co que actuar

desde o Concello, articulando de maneira integral actuacións nos diversos ámbitos e pro-

curando dar unha resposta transversal e de conxunto. 
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A súa posta en marcha é especialmente necesaria para as mulleres, por ser o colectivo

que por mor dos roles de xénero impostos polo patriarcado continúa a asumir, de maneira

invisíbel e non remunerada, este traballo.

EMENDA Nº7

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Bibliotecas públicas

Cantidade: 50.000€

Descrición:  Elaboración proxecto  construción dunha biblioteca municipal  en  Navia  e

Teis.

Xustificación: A posta en marcha dunha rede municipal de bibliotecas e salas de lectura

exixe reanudar o investimento realizado coa creación da biblioteca Xosé Neira Vilas, na

Av. Martínez Garrido. Os barrios de Navia e Teis teñen demandando desde hai tempo

contar cunha biblioteca ante a ausencia de alternativas públicas e privadas nas súas in-

mediacións.

EMENDA Nº8

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Transporte colectivo urbano de viaxeiros

Cantidade: 500.000€

Descrición: Bono bus gratuíto para persoas desempregadas

Xustificación:  A implementación dun novo bono bus que faga gratuíta a utilziación do

transporte urbano colectivo para o colectivo de persoas desempregadas de longa dura-

ción, é unha demanda histórica na nosa cidade. Trátase dunha medida coherente coa pro-

pia lóxica que fundamenta a existencia doutros descontos e bonos.

EMENDA Nº9

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Bibliotecas públicas

Cantidade: 150.000€

Descrición:  Programa de dinamización de bibliotecas e salas de lectura nos barrios

Xustificación: Son numerosas as entidades, centros culturais e veciñais, que contan con

bibliotecas e salas de lectura nos diferentes barrios e parroquias da cidade. Espazos que

nalgúns casos fican infrautilizados pola falla de recursos de estas entidades para a súa di-

namización e apertura, polo que se fai preciso un programa municipal que atenda esta

cuestión.

_páx. 4 de 14

BNG DE VIGO
Rúa Celso Emilio Ferreiro 3 - baixo dereita 36203 Vigo| Tel.: 986 447 300

Correo: vigo.cidade@bng.gal | Web: bng.gal/vigo | Fbook: bng.vigo | Twitter: @bngvigo



EMENDA Nº10

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Transporte colectivo urbano de viaxeiros

Cantidade: 50.000€

Descrición:  Elaboración dun novo plano de mobilidade local

Xustificación: A mobilidade é un aspecto esencial na ordenación urbana. Diante das pal-

pábeis eivas e insuficiencias do actual modelo de transporte colectivo, e necesario elabo-

rar un novo plano de mobilidade que reforce este servizo, reduza o tránsito de vehículo

privado, e favoreza o desprazamento peonil e por medios sustentábeis como a bicicleta.

EMENDA Nº11

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Transporte colectivo urbano de viaxeiros

Cantidade: 120.000€

Descrición: Axuda médico-farmaceútica

Xustificación: A implementación de diversas formas de repagamento sanitario combina-

da co crecente empobrecemento social, produce que sexa cada vez maior o número de

persoas que teñen dificultades económicas para poderen acceder a medicamentos e tra-

tamentos. 

EMENDA Nº12

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Igualdade e xénero

Cantidade: 250.000€

Descrición: Programa de apoio a mulleres vítimas de violencia machista

Xustificación: A violencia machista é a máis grave expresión do réxime de opresión e de-

sigualdade que representa o heteropatariarcado. A nosa cidade ten sido nos últimos me-

ses escenario de graves agresións machistas, varias delas con resultado de morte. É por

iso que se fai preciso implementar un programa específico que destine recursos e forneza

dunha mellor e maior atención ás vítimas de violencia machista.

EMENDA Nº13

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Museos

Cantidade: 150.000€

Descrición: Reformulación do proxecto museístico do Verbum

Xustificación: A proposta museística do Verbum-Casa das Palabras fica obsoleta e resul-

ta pouco atractiva para o público. Xa que logo, é urxente unha reformulación do proxecto
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museístico para dotar a este contedor cultural dunha nova orientación e actividade, co ob-

xectivo de alargar o seu redemento social.

EMENDA Nº14

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Museos

Cantidade: 50.000€

Descrición:  Plan de dinamización da Pinacoteca 

Xustificación: A pinacoteca municipal ten unha enormes potencialidades do ponto de vis-

ta da posta en valor das artes plásticas e do seu acervo na industria cultural viguesa e ga-

lega. No entanto, esas potencialidades non están a ser axeitadamente desenvolvidas por

causa, entre outros, de carecer dos recursos económicos necesarios.

EMENDA Nº15

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Museos

Cantidade: 50.000€

Descrición:  Plan de dinamización do Centro de Arte Fotográfica de Vigo

Xustificación: O Centro Galego de Fotografía e  Cinema, hoxe reformulado como Centro

de  Arte Fotográfica de Vigo, supuxo na súa posta en marcha unha das maiores apostas

polo reforzamento e redimensionamento da rede museística da cidade, atinxindo discipli-

nas  (fotografía  e  filmografía),  que  non  estaban  suficientemente  recollidas  na  mesma.

Porén, o CAFVI fica na práctica sen acividade o que supón desbaldir un importante inves-

timento público. Por iso proponse un plano de dinamización, suficientemente dotado, que

permita o seu relanzamento.

EMENDA Nº16

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Normalización Lingüística

Cantidade: 200.000€

Descrición: Programa de promoción da lingua galega en Vigo

Xustificación:A situación sociolingüística na cidade, na que se patentiza un retroceso no

uso oral e escrito do idioma propio de Galiza, visa a necesidade de desenvolver un pro-

grama activo de promoción o uso do galego en todos os ámbitos, prestando especial

atención á mocidade.

EMENDA Nº17

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Bibliotecas públicas

_páx. 6 de 14

BNG DE VIGO
Rúa Celso Emilio Ferreiro 3 - baixo dereita 36203 Vigo| Tel.: 986 447 300

Correo: vigo.cidade@bng.gal | Web: bng.gal/vigo | Fbook: bng.vigo | Twitter: @bngvigo



Cantidade: 100.000€

Descrición:  Programa municipal de promoción da lectura

Xustificación: A lectura é unha actividade esencial para a boa saúde cultural dunha so-

ciedade. Neste sentido, proponse desenvolver un programa de promoción desde o Con-

cello, a se despregar desde as bibliotecas públicas municipais e en colaboración con otu-

ras entidades e institucións e o tecido literario e editorial da cidade, para promocionar o

hábito lector.

EMENDA Nº18

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Parques e xardíns

Cantidade: 75.000€

Descrición:  Protección e posta en valor do Río Lagares

Xustificación:  O Lagares é o principal curso fluvial da cidade e un enclave natural de

enorme riqueza do punto de vista ambiental e ecolóxico, que padece inda unha situación

de degradación nalgúns dos seus tramos. 

EMENDA Nº19

Tipo de emenda: Creación de nova partida

Grupo de programa / departamento: Acción Social

Cantidade: 300.000€

Descrición:  Plan municipal de axuda ao alugueiro

Xustificación: Por mor da situación de crise, marcada por un crecente deseprego e em-

pobrecemento, son cada vez máis as familias que teñen dificultades económicas para en-

frontaren un gasto esencial  como é o alugueiro da súa vivenda. A consecuencia disto

teñen aumentado os despexos por causa de impago, privando do acceso a un ben esen-

cial e colocando ás persoas afectadas nun risco certo de atravesaren o limiar da pobreza.

A actual oferta de axudas sociais, quer municipais, quer de ámbito autonómico, non dan

resposta suficiente a este necesidade, polo que se fai preciso a posta en marcha dun Plan

municipal de axuda ao alugueiro, que sendo compatíbel con outras axudas, ofreza unha

axuda máxima de 200€ mensuais para satisfacer as cotas de alugueiro de familias de in-

gresos baixos. Esta axuda servirá tamén para evitar que a situación desemboque nun

despexo.

EMENDA Nº20

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 1710 6190003 

Grupo de programa / departamento: Parques e xardíns

Cantidade aumento:  90.000€
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Total partida: 180.000€

Descrición: Recuperación de zonas verdes

Xustificación:  Dotar de maiores medios económicos que permitan actuar nunha maior

superficie de zonas verdes da cidade.

EMENDA Nº21

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 2310 4800000

Grupo de programa / departamento: Acción Social

Cantidade aumento:  250.000€

Total partida: 1.092.000€

Descrición: Axudas a familias e fondos de emerxencia desafiuzamentos

Xustificación: O crecente empobrecemento, a insuficiencia das axudas públicas existen-

tes e a demora na súa tramitación administrativa, colocan a cada vez máis familias baixo

a ameaza real da exclusión social, por non poderen afrontar o pagamento de gastos ur-

xentes e indispensábeis.

EMENDA Nº22

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 2310 4800002

Grupo de programa / departamento: Acción Social

Cantidade aumento:  860.000€

Total partida: 2.500.000€

Descrición: Axuda algueiro vivenda, alimentos, c. enerxética

Xustificación: A partida inicialmente asignada, na liña da prevista en anteriores orzamen-

tos, tense demostrado insuficiente para atender a demanda real deste tipo de axudas, e

resulta un factor limitante para as contías das mesmas.3

EMENDA Nº23

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 2310 4810000

Grupo de programa / departamento: Acción Social

Cantidade aumento:  300.000€

Total partida: 1.500.000€

Descrición: Becas libro comedor

Xustificación: A situación social e a rebaixa nas becas e axudas públicas destinadas ao

ensino por parte doutras administracións fan necesario reforzar as becas municipais.
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EMENDA Nº24

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 2311 2260200

Grupo de programa / departamento: Igualdade e xénero

Cantidade aumento:  137.000€

Total partida: 150.000€

Descrición: Campañas contra a violencia de xénero

Xustificación: O aumento no número de mortes a causa de violencia machista na nosa

cidade, xustifican que desde o Concello de Vigo se teña que desenvolver un grande esfor-

zo para combater o discurso patriarcal do que xorde esa violencia, para poñer freo aos fe -

minicidios. 

EMENDA Nº25

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 2311 2279906

Grupo de programa / departamento: Igualdade e xénero

Cantidade aumento:  345.000€

Total partida: 500.000€

Descrición: Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades

Xustificación: Cómpre despregar máis recursos para executar na súa integridade as ac-

cións recollidas no plan, alargando a súa incidencia social para avanzar cara a unha so-

ciedade plenamente igualitaria e na que fique superada a discriminación por razón de xé-

nero.

EMENDA Nº26

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 2410 1310000

Grupo de programa / departamento: Fomento e promoción emprego

Cantidade aumento:  1.550.000€

Total partida: 3.000.000€

Descrición: Plan emprego municipal

Xustificación: A posta en marcha do actual Plan de emprego municipal, por iniciativa do

BNG, supuxo un salto cualitativo de grande importancia na implicación do Concello na

promoción do emprego na nosa cidade. As causas que o motivaron fican plenamente vi -

xentes, cun elevado número de persoas desempregadas. A caída da taxa de protección

social e, xa que logo, o aumento das persoas paradas de longa duración que carecen de

fontes de ingresos, fan necesario reforzar novamente este plan dotándoo de máis recur-

sos.
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EMENDA Nº27

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 3330 2260202

Grupo de programa / departamento: Rede museística

Cantidade aumento:  79.000€

Total partida: 100.000€

Descrición: Promoción de actividades museísticas

Xustificación: Vigo conta con instalacións museísticas de grande valor, tanto na súas do-

tacións-contedores como nos seus contidos. Para paliar a continuada perda de visitantes

é imprescindíbel acometer unha maior dinamización e promoción da actividade museísti -

ca.

EMENDA Nº28

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 3330 2260900

Grupo de programa / departamento:  Rede museística

Cantidade aumento:  168.615€

Total partida: 200.304€

Descrición: Programa de actividades

Xustificación: Axudar a dinamizar e promover a rede museística.

EMENDA Nº29

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 3330 2260901

Grupo de programa / departamento:  Rede museística

Cantidade aumento:  80.000€

Total partida: 200.000€

Descrición: Programa exposicións

Xustificación: Axudar a dinamizar e promover a rede museística.

EMENDA Nº30

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 3330 2279903

Grupo de programa / departamento:  Rede museística

Cantidade aumento:  30.000€

Total partida: 100.000€

Descrición: Plan de dinamización e recup. Arquivo Pacheco

Xustificación: Axudar a dinamizar e promover a rede museística.
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EMENDA Nº31

Tipo de emenda: Aumento

Partida: 3

Grupo de programa / departamento:  

Cantidade aumento:  30.000€

Total partida: 90.000€

Descrición: Convenio Festa da Reconquista

Xustificación: Fornecer dun maior financiamento un dos eventos de maior trascendencia

na oferta cultural da cidade, para promover desta maneira un maior aproveitamento dos

retornos turísticos.

IMPORTE TOTAL AUMENTADO:  7.549.615,00€

II) DIMINUCIÓN OU SUPRESIÓN DE PARTIDAS

EMENDA Nº32

Tipo de emenda: Supresión de partida

Partida: 3340 2279901

Grupo de programa / departamento:  Promoción cultural

Cantidade diminución: -350.000€

Total partida: --------- €

Descrición: Programa de arte urbano, medianeras

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.

EMENDA Nº33

Tipo de emenda: Diminución

Partida: 4310 2279900

Grupo de programa / departamento:  Comercio

Cantidade diminución: -300.000€

Total partida: 300.000 €

Descrición: Instalación e mantemento do alumeado de nadal

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.
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EMENDA Nº34

Tipo de emenda: Diminución

Partida: 1622 2270016

Grupo de programa / departamento:  Xestión de resíduos

Cantidade diminución: -1.550.000€

Total partida: 7.000.000 €

Descrición: Verquido do lixo en Sogama

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.

EMENDA Nº35

Tipo de emenda: Diminución

Partida: 1710 6190015

Grupo de programa / departamento:  Parques e xardíns

Cantidade diminución: -350.000€

Total partida: 300.000 €

Descrición: Parques biosaludábeis

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.

EMENDA Nº36

Tipo de emenda: Supresion da partida

Partida: 3260 2279917

Grupo de programa / departamento:  Servizos complementarios de educación

Cantidade diminución: -1.500.000€

Total partida: ---------- €

Descrición: Programa educativo Aulas Internacionais

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.

EMENDA Nº37

Tipo de emenda: Diminución

Partida: 3231 2020000

Grupo de programa / departamento:  Servizos complementarios de educación

Cantidade diminución: -150.000€

Total partida: 507.223,90 €
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Descrición: Alugueiro Local C.I. UNED

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.

EMENDA Nº38

Tipo de emenda: Supresión da partida

Partida: 3331 4700002

Grupo de programa / departamento:  Equipamentos culturai

Cantidade diminución: -500.000€

Total partida: ----------- €

Descrición: Convenio promoción cultural Auditorio do Mar

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.

EMENDA Nº39

Tipo de emenda: Diminución

Partida: 3420 2210000

Grupo de programa / departamento:  Instalacións deportivas

Cantidade diminución: -100.000€

Total partida: 650.000 €

Descrición: Enerxía eléctrica

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.

EMENDA Nº40

Tipo de emenda: Supresión da partida

Partida: 4320 2279901

Grupo de programa / departamento:  Información e promoción turística

Cantidade diminución: -834.900€

Total partida: ------------ €

Descrición: Promoción turística Air Nostrum

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.
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EMENDA Nº41

Tipo de emenda: Supresión da partida

Partida: 4320 2279902

Grupo de programa / departamento:  Información e promoción turística

Cantidade diminución: -1.681.715,47€

Total partida: ------------ €

Descrición: Promoción turística destinos rutas aéreas Ryanair

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.

EMENDA Nº42

Tipo de emenda: Supresión da partida

Partida: 4320 2279909

Grupo de programa / departamento:  Información e promoción turística

Cantidade diminución: -233.000€

Total partida: ------------ €

Descrición: Convenio Deputación promoción turística soporte m. aéreos

Xustificación: Asegurar o equilibrio económico-financeiro dos orzamentos, liberando re-

cursos para a súa asignación noutras partidas, a través das emendas de aumento ou

nova creación formuladas.

IMPORTE TOTAL DIMINUIDO:  7.549.615,00€

En virtude do anterior, SOLICITA:

Que conste por interposto este escrito que hoxe presento e estime as súas preten-

sións, para a que a vista das mesmas se proceda a MODIFICAR os orzamentos do Con-

cello de Vigo para o vindeiro exercicio 2017, conforme o sinalado nas reclamacións que

se formulan.

En Vigo a 15 de decembro de 2016.

Asdo.:

Serafín Otero Fernández
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