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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 O DESPREGAMENTO DE MEDIDAS MUNICIPAIS FRONTE AO 

AGRAVAMENTO DA CRISE NA CIDADE 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A cidade de Vigo fica inmersa nun evidente e notábel agravamento da crise social, 

laboral e produtiva que xa viña padecendo nos últimos anos. Cando inda non se atinxira 

unha recuperación completa da crise iniciada no 2008, os efectos derivados da pandemia 

do coronavirus supuxeron unha agudización á que agora se engaden o impacto da guerra 

na Ucraína e o incremento descontrolado da inflación. 

Os principais indicadores económicos evidencian ese agravamento. A última Enquisa 

da Poboación Activa visa o avance da desertización produtiva recollendo que o presente 

ano 2022 iniciábase coa destrución de 2 mil empregos industriais na nosa cidade, e que 

arestora o nivel de ocupación continúa con 10.300 postos de traballo menos dos existentes 

en 2009.  

O IPC na área de Vigo e no conxunto da provincia de Pontevedra ten unha peor 

evolución en termos comparativos co conxunto de Galiza e coa media do Estado español. 

Desta maneira, o pasado mes de xuño fechaba cunha inflación do 11,7%, un punto e medio 

por acima do incremento estatal. O aumento descontrolado dos prezos faise notar 

especialmente en produtos e servizos esenciais para a propia subsistencia material da 
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maioría social que representan as clases traballadores e populares. Os alimentos 

aumentaron os seus prezos nun 12,9%; os custos de vivenda, auga, electricidade ou gas, 

disparáronse por volta dun 23,8% e o transporte nun 20,2%. A inflación descontrolada 

supón o encarecemento dos bens e servizos e tamén o empobrecemento relativo de salarios 

e pensións, colocando nunha situación límite ao conxunto da poboación nunha cidade na 

que, segundo o índice Arope, hai máis de 60 mil persoas en risco de exclusión social e 

pobreza. A carestía da vida fixo aumentar o empobrecemento nun 10% nos últimos meses. 

No caso concreto da vivenda a situación é dunha singular gravidade constituíndo o 

acceso a este ben esencial un dos maiores problemas sociais de Vigo. A nosa cidade ten os 

alugueiros máis caros de toda Galiza que se incrementaron nos últimos 5 anos nun 40%, 

segundo datos do propio sector inmobiliario, facendo que unha microvivenda de apenas 

28 metros cadrados poida situarse en prezos equivalentes á metade do salario mínimo. O 

prezo da vivenda en venda aumentou tamén un 7,3% no último ano en Vigo, cando o 

incremento medio do Estado situouse nun 2,3%. E, arestora, hai xa máis oferta de pisos 

turísticos que vivenda dispoñíbel para alugueiro residencial. 

Da emerxencia social que atravesa a cidade dá boa conta o incremento de preto dun 

30% das persoas que acudiron aos servizos sociais municipais desde inicios de 2020. Uns 

servizos sociais, que malia os reforzos aplicados, continúan a ter esperas de varias 

semanas para poder atender á cidadanía. 

Diante deste contexto, que ten un impacto directo e cotiá nas condicións de vida da 

poboación, a resposta por parte dos gobernos galego e español ten sido manifestamente 

insuficiente, con medidas de escaso alcance e incapaces de paliar os efectos sociais deste 

agravamento da crise. É por iso, que desde o Bloque Nacionalista Galego, acreditamos en 

que nesta situación de emerxencia cómpre mobilizar todos os recursos e capacidades para 

despregar, tamén a nivel municipal, medidas efectivas que permitan constituír un 

parapeto social que impida que a crise se volva traducir nun saqueo contra a maioría 

social, en forma de pobreza e de empobrecemento. 

No caso de Vigo, tendo en conta a capacidade económico-financeira do Concello de 

Vigo e a dimensión organizativa da administración local, contamos coas condicións 

necesarias para poñer en marcha un ambicioso programa de medidas que contribúan de 

maneira enérxica a enfrontar este contexto protexendo tanto ás clases populares e 
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traballadoras como tamén ás actividades económica endóxenas, singularmente o pequeno 

e mediano comercio local, que xa sufriron o duro embate da pandemia.  

Polo que, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes  

ACORDOS: 

Instar o Goberno municipal a adoptar as seguintes medidas: 

1. Promover unha modificación orzamentaria no presente exercicio para, a través do 

uso de remanente líquido de tesouraría, financiar, entre outros, as seguintes 

actuacións, ás que se deberá dar continuidade nos orzamentos ordinarios de 2023: 

a. Aumentar a dotación orzamentaria do Plan Municipal de Emprego en 5 

millóns de euros, e axilizar a execución de todas as partidas destinadas á 

promoción do emprego e a inserción laboral. 

b. Realizar unha convocatoria extraordinaria das Axudas de Emerxencia para 

Familias, incrementando a súa dotación orzamentaria en 4 millóns de euros, 

adecuando as súas bases ao actual contexto para aumentar as súas contías 

e alargar o número de persoas beneficiarias. 

c. Aumentar a partida orzamentaria das Axudas Sociais de Emerxencia en 1,5 

millóns de euros. 

d. Posta en marcha dun programa municipal de distribución de alimentos e 

bens de primeira necesidade para persoas empobrecidas e en situación de 

exclusión social, cunha dotación orzamentaria de  1 millóns de euros. 

e. Creación dun bono de consumo no comercio local para familias de baixos 

recursos cunha dotación orzamentaria de 3,5 millóns de euros. 

f. Estabelecer unha bonificación que faga gratuíto o uso do autobús urbano 

para persoas desempregadas de longa duración e/ou perceptoras de RISGA, 

IMV, PNC ou axudas sociais equivalentes. 

2. Reforzar con máis persoal os servizos sociais municipais para axilizar a atención das 

persoas en situación de vulnerabilidade. 
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3. Posta en marcha dun parque de vivenda municipal, priorizando a oferta en réxime de 

alugueiro social, promovendo as fórmulas que permitan a incorporación a este dos 

inmóbeis titularidade da Sareb e das entidades financeiras rescatadas con diñeiro público.  

4. Estudar unha modificación das ordenanzas fiscais municipais vixentes para aumentar 

as exencións, bonificacións e modalidades de aprazamento, tanto para familias como para 

o pequeno e mediano comercio local. 

 

Vigo, Galiza, 21 de xullo de 2022. 

Asdo. 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

CONCELLO DE VIGO 


