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Xabier Pérez Igrexas, en calidade de concelleiro do Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) no Concello de Vigo, ao abeiro do estabelecido no Regulamento 
Orgánico do Pleno e da restante normativa aplicábel, eleva ao Pleno da 
Corporación para o seu debate a seguinte  
 

MOCIÓN 
PARA A MELLORA DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ NO CONCELLO DE VIGO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
As transformacións que fixeron medrar e avanzar Vigo sempre tiveron un denominador 
común. Foron resultado do empurre popular, da forza da xente, da suma de vontades das 
viguesas e dos vigueses. Somos unha cidade tan diversa como combativa, tan plural como 
solidaria, tan complexa como determinada a enfrontar, xuntos e xuntas os retos que se nos 
poña no camiño. E eses elementos que nos definen teñen cristalizado tamén na existencia 
dun vizoso tecido asociativo, nun activo entramado de movementos sociais que dinamizan 
a cidade nos seus diferentes ámbitos e que son unha xenuína expresión de espazos de 
participación. 
 
Unha democracia efectiva e plena ten que permitir a participación directa e protagónica da 
cidadanía na toma de decisións, sen limitar esta á participación nos procesos electorais. No 
ámbito municipal, por ser o máis próximo, ese principio tórnase unha necesidade imperativa 
que ademais nos últimos anos ten constituído unha reiterada e enfática demanda social. 
 
Na cidade de Vigo temos asistido nos últimos anos a un importante retroceso no referido á 
promover a activa participación cidadá, sendo patente a practicamente nula disposición ao 
diálogo por parte do Goberno e a laminación daqueles colectivos e entidades que se amosan 
críticos coa súa xestión. Son, neste sentido, numerosas as críticas e denuncias formuladas 
por diversos colectivos e movementos sociais que advirten da necesidade de mellorar os 
mecanismos previstos para a participación cidadá no Concello de Vigo, para facer imperativo 
o seu dereito a seren escoitados e atendidos e a que a súa opinión sexa efectivamente tida en 
conta no proceso de toma de decisións. Emporiso, faise necesario dotar a cidade e 
especificamente o Concello de mecanismos máis efectivos e úteis para facilitar e dinamizar 
a participación do conxunto da veciñanza. 
 
De acordo ao exposto, proponse ao Pleno a aprobación dos seguintes 
 

ACORDOS 
 
Primeiro.- Instar o Goberno municipal a iniciar o proceso de elaboración dun novo 
Regulamento Municipal de Participación cidadá, que se asente nos seguintes principios: 

a. Revitalización dos consellos sectoriais municipais existentes, e a creación daqueles 
que foren precisos, configurándoos como espazos efectivos para a co-decisión, 
dotándoos de competencias claras e asegurando a súa convocatoria regular. 
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b. Mellora dos medios de acceso público á información. 
c. Creación dos Consellos Veciñais de Barrio ou Parroquia, concibidos como espazos de 

co-decisión nos asuntos que afecten o seu ámbito. 
d. Regulamentación específica da concesión de subvencións municipais e do seu control 

e creación dunha Comisión Mixta con participación de toda a Corporación. 
e. Recoller a obriga de consulta por parte do Goberno municipal ao tecido asociativo 

dos proxectos de investimento. 
f. Aumentar os locais municipais destinados a uso asociativo. 
g. Maior descentralización administrativa e alargamento dos servizos municipais aos 

barrios e parroquias. 
h. Elaboración participativa do orzamento municipal. 

 
Segundo.- Instar o Goberno municipal á reforma do Regulamento Orgánico do Pleno para 
facilitar a promoción de iniciativas populares e a intervención de asociacións e colectivos 
nas sesións plenarias, así como para propiciar unha mellor representación da pluralidade 
política aumentando o dereito dos e das concelleiras das diferentes formacións políticas no 
referido á presentación de iniciativas (mocións, preguntas e rogos). 
 
Terceiro.- Instar o Goberno municipal a incorporar na proposta de orzamento municipal 
para o exercicio 2020 unha partida no capítulo de investimentos para a posta en marcha 
dunha experiencia piloto de participación cidadá, a través da que os colectivos sociais e o 
conxunto da veciñanza poidan decidir o uso e aplicación da mesma. 
 
 

Vigo, Galiza, a 26 de xullo de 2019. 
 

Asdo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
CONCELLO DE VIGO 


