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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A crise que vive a nosa sociedade non debe ser allea ao desenvolvemento económico das nosas 
corporacións. É evidente que o Concello de Vigo vai afrontar estes anos unha travesía difícil ante a caída 
da actividade económica e cun entorno de crifras de desemprego rondando os 33.000 desempregados. 
O realmente progresista é artellar unha política orzamentaria de ingresos e gastos de acorde a esta 
realidade e ao criterio fundamental de que “quen máis ten máis pague e que menos ten máis recibe”. 
 
A descentralización do Estado e o seu financiamento seguen sendo un dos temas fundamentais da 
política española. Nesta contexto ESQUERDA UNIDA sempre denunciou reiteradamente 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 desde EU entendemos que a 
cidadanía demanda un acordo 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 o fai cando detenta o poder, xa sexa no Estado ou nas Comunidades 
Autónomas. EU sigue defendendo a 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 e as Caixas de 
Aforro. Reivindicamos ante as administracións competentes que toda actuación debe levar aparellados 
os recursos suficientes para exercela con suficiencia.  

EU ten históricamente reclamando 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 de 
xestión 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 concello sexa 
autónomo financieramente; para iso, ademais de valorar adecuadamente os servizos que están a ser 
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asumidos o concello de Vigo, hai que modificar as transferencias destinadas pola Xunta de Galicia de 
tal forma que sexan incondicionadas, non finalistas..  

• Esquerda Unida cre nunha política fiscal progresiva que permita 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 xerar algunhas ou 
todas as exencións contempladas na lei, exencións que sempre van en detrimento de a recadación. 
Por iso, EU volve incidir na ampliación do espazo fiscal local, aumentando a capacidade normativa 
municipal. 

 

Propostas para avanzar na xestión dos ingresos 
A política de redución de impostos, tremendamente inxusta e utilizada especialmente polas sucesivas 
corporacións municipal en Vigo, levounos a que efectivamente os únicos que pagan máis 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. 

Propomos 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. 

EU considera necesario 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.  
• 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 o custo efectivo. 

• 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.  

• 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.... 

• 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.  

• 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.  

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

• 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. 
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• 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. 

• 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 máis 
contaminantes. 

• 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. 

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

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

• Mellorar a xestión de tributos coas novas tecnoloxías. 

• Elaborar censos de vivendas e solares baleiros. 

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

 

Propostas para avanzar na xestión dos gastos 
  
A progresividad dos tributos constitúe un dos elementos do seu carácter redistributivo, pero ademais é 
preciso que o gasto público oriéntese cara aos sectores máis débiles. Nunha época de crise como a que 
vivimos, a racionalización e transparencia do gasto son esenciais para os concellos. 

 

• Implantar sistemas de compras centralizados co fin de obter mellores prezos dos provedores. 

• Traballar o deseño do novo equipamento que se constrúa baixo o prisma de reducir os seus gastos 
de mantemento futuro. 

• Utilizar fórmulas de organización municipal que reduzan os gastos de xestión. 

• Aplicar medidas de control enerxético para reducir os consumos de auga, gas, electricidade, 
telefonía e carburantes en xeral. 

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

• 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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ORZAMENTOS CONCELLO DE VIGO 2012 

 

PROPOSTA ALTERNATIVA  

DE ESQUERDA UNIDA 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS: 
 
É xusto defender que as perdas sufridas no capítulo de ingresos do orzamento do Concello de Vigo non 
se poden atribuír única e exclusivamente á crise que vivimos na cidade. As sucesivas reformas fiscais 
adoptadas nas últimas décadas por gobernos dunha e outra cor fixeron mella na capacidade recadatoria 
do sistema tributario e os recursos que potencialmente poderían dedicarse a financiar o gasto público e 
os servizos sociais dos concellos. Son as chamadas “vacacións fiscais” que recentemente veñen de 
denunciar as propias institucións económicas da UE. Estas reformas sistematicamente favoreceron ás 
clases sociais de rendas máis altas, ás rendas do capital e aos beneficios empresariais. Entre as medidas 
máis regresivas destacaraon a rebaixa sucesiva do tipo impositivo máximo aplicado ás rendas máis altas 
no IRPF, o privilexiado tratamento concedido ás rendas do capital, a continua redución do Imposto 
sobre Sociedade coa desaparición para centos de empresas que facturaban por debaixo do millón de 
euros, a ampliación do abanico de deducións e incentivos fiscais ás empresas, a desfiscalización de 
grandes patrimonios, e a subida do IVE, etc.... 

 
Sempre se analiza a viabilidade dun Concello pola vía dos GASTOS cando teríamos que empezar a pensar 
na dos INGRESOS como motor do municipalismo. Ingresar máis cantidade dende a xustiza fiscal para 
pagar todos eses servicios que os concellos dan pero non reciben contraprestación nos ingresos para 
facelos, os chamados gastos impropios que a propia FEMP calcula nun 40% dos orzamentos totais dos 
concellos. 
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COMPARATIVA INGRESOS 2011 E 2012 
 

CAPITULO DESCRIPCIÓN TOTAIS 2011 TOTAIS 2012 DIFERENCIA % DIF 

  Ingresos Correntes Non Financeiros         
           
1 Impostos directos 93.057.993,00 100.599.348,22 7.541.355,22 8,10 
2 Impostos indirectos 8.119.061,00 7.730.740,00 -388.321,00 -4,78 

3 Taxas, precios públicos e outros ingresos.  41.495.342,69 39.362.554,75 
-

2.132.787,94 -5,14 

4 Transferencia corrente  64.541.217,08 59.083.559,26 
-

5.457.657,82 -8,46 
5 Ingresos patrimoniais 3.535.269,63 3.232.660,38 -302.609,25 -8,56 
           
  Total Ingresos Correntes Non Financeiros  210.748.883,40 210.008.862,31 -740.021,09 -0,35 
            
  Ingresos de Capital Non Financeiros         

7 Transferencias de capital.  4.328.790,00 0,00 
-

4.328.790,00 
-

100,00 

  Total Ingresos de Capital Non Financeiros  4.328.790,00 0,00 
-

4.328.790,00 
-

100,00 
  Ingresos de Capital Financeiros         
8 Activos financeiros. 696.040,48 691.040,48 -5.000,00 -0,72 

9 Pasivos financeiros  11.000.000,00 9.700.000,00 
-

1.300.000,00 -11,82 

  Total Ingresos de Capital Financeiros  11.696.040,48 10.391.040,48 
-

1.305.000,00 -11,16 

  TOTAL XERAL  226.773.713,00  220.399.903,09 
-

6.373.809,91 -2,81 

 
Se comparamos esta proposta de orzamentos coa de 2011 nos capítulos que a Lei Reguladora de Bases 
de Réxime local artella o corpus do orzamento municipal observamos que sobre todo esta proposta de 
orzamentos incide nas políticas neoliberais de solventar a capacidade financeira do concello pola vía 
dos IMPOSTOS DIRECTOS (CAPÍTULO 1 que é o maior dos ingresos das entidades locais e que gravan 
de xeito máis directo ao contribuínte: IMPOSTO DE BENS INMOBLES, IMPOSTO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E O IMPOSTO SOBRE O 
INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA principalmente). 
 
 
O incremento dun 8,10% nestos impostos queda suficientemente explícito que vai ser esencialmente 
sobre o IBI ante o feito da caída notable do resto dos impostos directos, (sendo moi notablemente o 
esperable da recadación do IAE pola caída en barrena da economía local de Vigo). Este feito constata 
tamén que a subida do IBI aprobado en pleno (3,8 %) máis o acordado no Decreto Lei do Goberno en 
decembro para cidades con revisión catastral anterior ao 2004 como Vigo (10%) supón un incremento 
recadatorio neste capítulo do IBI dun total aproximado de 7,5 millóns de euros sobre os 54,4 
orzamentados en 2011. (prácticamente o total de incrementos de impostos indirectos orzamentados). 
É dicir, plantexan un escenario donde as caídas recadatorias de impostos directos son amortizadas polo 
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incremento do IBI que grava especialmente aos traballadores e traballadoras e as capas populares da 
cidade. 
 
Igualmente parece un escenario bastante optimista creer que os impostos indirectos (CAPÍTULO 2), 
esencialmente o IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO) vai mermar 
somentes un 4.78% nunha cidade donde a desaceleración da obra nova e reforma está en evidente 
descenso.  
 
En canto ao CAPÍTULO  4, a subida media dun 3,8% das tasas aprobadas polo pleno non poden amortizar 
a notable desaceleración económica pero neste capítulo hai que lembrar que este Concello ten eximido 
de tasas municipais de ocupación de solo público a centos de establecementos hoteleiros sen 
contraprestación ou baremo de ingresos. Igualmente somos un concello ineficaz nas políticas de 
aplicación de tasas á empresas de telefonía, banca polos caixeiros cara a rúa, etc... Igualmente perigoso 
é pensar que gran parte da caída do ingreso deste capítulo preténdase abordar dende a vía do ingreso 
mediante MULTAS E SANCIÓNS onde se estipulan 4 millóns de euros  
 
Os orzamentos asumen unha caída dun 8,46% nas TRANSFERENCIAS CORRENTES (CAPÍTULO 4) (as 
procedentes de Xunta, Goberno Central, etc.. en forma de convenios ou acordos de prestación de 
servicios ou pola participación en tributos estatais como o alcohol, tabaco, IVA ou cesión de parte dos 
IRPF...) Este escenario é a todas luces incerto xa que previsibles aumentos do IVA polo goberno ou 
caídas da actividade económica e o consumo poden modificar positiva ou negativamente este 
capítulo.  
 
Os ingresos derivados da xestión do patrimonio municipal, concesións, etc... (CAPÍTULO 5) é un dos 
capítulos máis esquencidos durante anos de privatizacións de empresas municipais públicas ou de 
xestión correcta patrimonial. Non existe prácticamente ningunha empresa municipal que aporte ás 
arcas do concello ingresos, non hai unha xestión eficaz e ordeada do patrimonio municipal ou un control 
das concesionarias o que pode explicar en parte a diminución dun 8,56% neste capítulo. 
 
Consigna 0 euros ao CAPÍTULO 7 dando a entender que non existirán transferencias para edificios 
públicos, rede viaria, etc.. de Xunta ou Deputación, feito inaudito nun orzamento municipal xa que de 
existir contacto e relación proactiva entre a corporación local e o resto das administracións neste 
capítulo deberían figurar cantidades análogas ás de 2011 coa estimación de recorte orzamentario que 
Xunta e Deputación están artellando aos seus orzamentos. 
 
O CAPÍTULO 8 mantense estancamento dos remanentes do exercio anterior, prácticamente derivado de 
mantemento do mesmo nivel de adiantos de nóminas a funcionarios ou otorgamento de pequenos 
créditos.  
 
O CAPÍTULO 9 sigue sendo a maior insensatez deste orzamento, sigue consignando un montante de 
crédito de 10.345.900 millóns de euros dos cales 9.742.860 adicanse a obra pública e o resto son 
intereses bancarios. 
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PROPOSTAS ALTERNATIVAS NO CAPÍTULO DE INGRESOS: 
 

Ordenanza Nº 2: Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles 

 
DENTRO DESTAS ORDENANZA PROPOÑEMOS: 
 
- engadir o incremento nun 50% do IBI para vivendas baleiras, entendendo como tal as que leven máis 
de dous anos sen consumos de auga e rede eléctrica e de acordo coas estadísticias do INE. (17846 en 
2011) 
 
- No seu lugar establecer categoría de bonificacións do seguinte xeito: 
 
1. VIVENDA HABITUAL: IBI regulado 
2. SEGUNDA VIVENDA:  10% do IBI regulado 
3. SEGUNDA VIVENDA DESOCUPADA MAIS DE DOUS ANOS: +50% Do IBI regulado 
4. SUCESIVAS: +100% do IBI regulado 
 
RECAUDACIÓN POSIBLE NO SEGUNDO TRAMOS SOBRE DATOS IBI 2011 (3,6 MILLÓNS DE EUROS) 
(122612 VIVENDAS RECADARON 50 MILLÓNS DE EUROS) 
 

Ordenanza Nº 30: Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas por Aproveitamento Especial ou Utilización 

Privativa do Dominio Público Local 

 

Ordenanza Nº : 35 Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola utilización privativa e aproveitamento 

especial constituído no solo, subsolo ou voo da vía pública a favor de empresas explotadoras de 

servizos de telefonía móbil. 

 

DENTRO DESTAS ORDENANZA PROPOÑEMOS: 
 

- incremento nun 10% as tarifas de telefonía mobil e da tasa aos caixeiros automáticos na rúa= 
122.000 € máis aproximadamente 

- Establecemento dun baremo de bonificacións aos establecementos hosteleiros por ocupación de 
vía pública en base a criterios de beneficios antes de impostos e non indiscriminado como o 
actual 

- Aumento dun 10% na partida 33200 INGRESOS DE FENOSA POR UTILIZACIÓN DO SUBSOLO= 
240.000 € máis 

- Aumento dun 10% na partida 33201 INGRESO DE AQUALIA POR UTILIZACIÓN DO SUBSOLO= 
45.000 € máis 

- Creación dun gravame sobre formatos publicitarios 
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Ademais propoñemos a creación dunha comisión de estudo da chamada “fiscalidade verde” e a súa 
aplicación nos desenvolvementos orzamentarios municipais 
 

 
GASTOS: 
 
Os grandes esquencidos do reparto competencial das administracións seguen sendo os concellos. 
Asumen sistemáticamente servicios pero seguen moi lonxe de acadar o 25% da participación na 
recadación tributaria no estado español (hoxe Concellos como o de Vigo somentes están na contorna do 
13%) 
 
Tomando como referencia o ano 2011 os orzamentos do Concello sufren estas variacións nos capítulos 
de gasto: 
 

CAPITULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 2012 IMPOR TE 2011 VARIACION 

1 GASTOS DE PERSOAL 66.876.006,34 67.361.167,95 -485.161,61 -0,72 

2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 104.308.151,57 107.737.774,01 
-

3.429.622,44 -3,18 

3 GASTOS FINANCEIROS 1.865.955,77 1.072.778,41 793.177,36 73,94 

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.837.924,93 20.066.544,20 
-

2.228.619,27 -11,11 

6 INVERSIÓNS REAIS 15.314.844,42 16.939.626,57 
-

1.624.782,15 -9,59 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.046.918,64 415.000,00 631.918,64 152,27 

8 ACTIVOS FINANCEIROS 692.040,48 697.040,48 -5.000,00 -0,72 

9 PASIVOS FINANCEIROS 9.743.860,20 12.483.782,26 
-

2.739.922,06 -21,95 

  total 217.685.702,35 226.773.713,88 
-

9.088.011,53 -4,17 

 
  
A variación do gasto de personal (CAPÍTULO 1) débese principalmente á baixa reposición de cadro de 
personal funcionario e laboral e da conxelación da oferta pública de emprego. 
 
O CAPÍTULO 2 consigna unha reducción dun 3,18% en gastos por alugueres, subministracións 
(electricidade, gas, carburantes, ...), así como os contratos por prestacións de servizos de agua, limpeza, 
mantemento escolas, etc…, estudos e traballos técnicos, etc. Entendemos que débese a unha menor 
actividade no capítulo de estudos externos así como políticas de aforro en gastos varios desta partida. 
 
O especialmente grave é o CAPÍTULO 3, os gastos financeiros; é dicir, os intereses por préstamos e os 
gastos bancarios. Sufre un incremento de case 800.000 euros anuais que os vigueses e viguesas imos 
sufragar a entidades bancarias por operacións de préstamos realizadas polo concello un incremento 
de máis do 73% con respecto a 2011 en base as novas operacións anunciadas polo concello. 
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No tocante ao CAPÍTULO 4 observase unha caída dun 11,11% nas partidas que se refire as transferencias 
correntes; é dicir, as subvencións que o Concello outorga a entidades ou particulares, así como as 
axudas sociais e os gastos de cooperación ao desenvolvemento. É notable esta caída se consideramos 
que debería ser reforzada polo efecto da crise sobre a poboación viguesa. 
 
As inversións recollidas no CAPÍTULO 6 (investimentos reais; é dicir o que o Concello ten previsto gastar 
en edificios, terreos, maquinaria, mobiliario ou equipamento...) sufren unha diminución do 9,59%. 
 
O CAPÍTULO 7 que inclúe as transferencias de capital ou achegas que o Concello realiza a empresas 
públicas, a entidades ou a particulares para o desenvolvemento de investimentos reais sufre un 
incremento do 152,27% por efecto de participación na depuradora e da cidade da xustiza 
 
O CAPÍTULO 8 mantense prácticamente nos mesmos indices do 2011 en canto a gasto en adquisición de 
activos financeiros (adiantos nóminas funcionarios ou préstamos básicamente) 
 
O CAPÍTULO 9 refírese aos pasivos financeiros e recolle as amortizacións de préstamos e devolucións de 
fianzas, aquí prodúcese unha diminución con respecto a 2011 do 21% pero sigue sendo evidente que o 
Concello sigue recurrindo de xeito temerario a financiar obra pública pola vía do crédito, 12.483.782 en 
2012 máis 1.072.778 millóns de euros en intereses. Cantidades de endededamento a todas luces 
innecesarias. 

 
PROPOSTA ALTERNATIVA DE GASTOS 
 
Esta proposta parte de 4 ideas como punto de partida: 
 

- Eliminar o 100% das obras de humanización en FASE1 entendendo que as de FASE2 se sigan 
desenvolvendo para finalizar o proxecto total. 

 
- Non empregar os incrementos indiscriminados nos IMPOSTOS DIRECTOS e si establecer o criterio 

de “quen máis ten máis pague” especialmente en canto ao IBI e a existencia de vivenda 
desocupada en Vigo  

 
- Artellar recortes en partidas de asistencias externas, protocolos, dedicacións políticas e 

dotacións a partidos, entendendo que nesta fase da crise é imprescindible recortar nos capítulos 
menos estratéxicos para o desenvolvemento social da cidade. 

 
- Evitar que sexa a financiación mediante crédito bancario a que delimite as novas inversións do 

concello, polo que o resultado final desta proposta é un aforro similar á previsión de 
endebedamento proposta polo concello e consignando aínda así un incremento de 1.850.00 
euros en materia de creación de emprego, políticas de igualdade e muller, e políticas sociais 
como axudas no fogar, comedores e axuda á cooperación para o desenvolvemento. 
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A clave sigue estando para nós no aforro na inversión en actuacións nas chamadas humanizacións, 
incapaces de xenerar emprego digno, causantes dun cremenento notable dos mantementos de 
xardinería, limpeza, alumeado.... e políticas que teñen que ser desterradas da práctica municipalista 
progresista que ten que defender a esquerda política e social 
 
Igualmente NOS PARECE preocupante consignar candidades de diñeiro excesivas á proxectos de 
CREACIÓN DE EMPREGO FÓRA DA OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO como prentender facer o BNG e o 
PSOE xa que ESQUERDA UNIDA entende que: 
 

- Efectivamente é positivo que unha parte do orzamento (nos establecemos en 3.000.000 millóns 
de euros) sexa para programas de contratación de personas en risco de exclusión, necesidades 
especiais de inmersión de emprego, etc... recuperando figuras semellantes ao liquidado GRUMIR 
e que funciona de xeito positivo en Concellos cercanos como Porriño. Dita contratación debe ser 
CLARA, TRANSPARENTE E CUNHAS BASES QUE EVITEN A CONTRATACIÓN DIRECTA SEN 
PUBLICIDADE, CONCURSO DE MERITOS OU EXAME TRANSPARENTE. 

 
- O resto da contratación ten que ser EXCLUSIVAMENTE DENTRO DA OFERTA PÚBLICA DE 

EMPREGO con estrictos controis de legalidade, publicidade e igualdade. 

 
 
 
 
A continuación detallamos a proposta de MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 
EN CAPÍTULO DE GASTOS en cada partida proposta.  

 
 
 
 

O obxectivo final é aforrar en torno a 10.000.000 de euros 
invertindo máis en emprego e cohesión social evitando 
que no 2012 non se abra ningún crédito bancario con 
entidades financeiras privadas que provocan un pago de 
xuros brutal ao Concello de Vigo. 
 
 
 



PARTIDA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE IMPORTE 
ALTERNATIVO VARIACIÓN % VARIACION 

1550   VIAS PUBLICAS URBÁNS         
  2100001  CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E ESPACIOS PUBL 1.600.000,00 1.000.000,00 600.000,00 37,5% 
  2270600  REDACCION PROXECTOS E TRABALLOS TECNICOS 80.000,00 40.000,00 40.000,00 50,0% 
  6190024  HUMANIZACION RUA PANAMA-NICARAGUA 1º FASE 678.508,40 0,00 678.508,40 100,0% 
  6190027  HUMANIZACION RUA BRASIL 1º FASE 957.647,16 0,00 957.647,16 100,0% 
  6190029  HUMANIZACION  RUA PINTOR COLMEIRO 1º FASE 647.621,85 0,00 647.621,85 100,0% 
  6190034  HUMANIZACION RUA DOUTOR MARAÑON 1º FASE 589.863,03 0,00 589.863,03 100,0% 
  6190035  HUMANIZACION MENENDEZ PELAYO 1º FASE 913.518,41 0,00 913.518,41 100,0% 

  7230000   ANUALIDADE 2012 OBRAS ENTORNO ALAMEDA 571.918,64   571.918,64 100,0% 

1620  RECOLLIDA, ELIMINACION E TRATAMENTO DE RSU         
  2270013  REPARACION E MANTEMENTO DE COLECTORES SOTERRADOS 63.781,24 0,00 63.781,24 100,0% 

  
NOVA 
PARTIDA  

ESTUDO PARA A REMUNICIPALIZACION DA PARTIDA  
2270000 (LIMPEZA VIARIA) 0,00 40.000,00 -40.000,00   

                

1693   DEFENSOR DO CIDADÁN TODAS AS PARTIDAS POR SUPRESION DESTE ÓRGANO 163.027,33 0,00 163.027,33 100,0% 

1710   PARQUES E XARDÍNS         

  2279901   MANTEMENTO DE XARDÍNS 5.614.062,17 4.000.000,00 1.614.062,17 28,8% 

2310   ACCION SOCIAL         
  2260907  PROGRAMA XANTAR NA CASA 72.000,00 100.000,00 -28.000,00 -38,9% 
  2279901  PRESTACION DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 2.900.000,00 3.500.000,00 -600.000,00 -20,7% 
  4800001  AXUDA AO TERCEIRO MUNDO (AXUDA AO DESENVOLVEMENTO) 100.000,00 114.532,00 -14.532,00 -14,5% 

  4890013   CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS 8.000,00 25.000,00 -17.000,00 -212,5% 

2311   IGUALDADE DE XENERO         
  2260200  CAMPAÑAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 9.000,00 30.000,00 -21.000,00 -233,3% 

  
NOVA 
PARTIDA   ASESORIA XURIDICA MULLERES EN RISCO 0,00 50.000,00 -50.000,00   

2410   FOMENTO E PROMOCION EMPREGO         
  1310000  CONTRATACIONS FOMENTO EMPREGO 1.150.000,00 3.000.000,00 -1.850.000,00 -160,9% 
  2260600  INFORMACION E DIFUSION PROGRAMAS DE EMPREGO 30.000,00 15.000,00 15.000,00 50,0% 
  2279905  PLAN ACTIVO DE INSERCION LABORAL 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50,0% 

  4700001   CONVENIO CITROEN 150.000,00 0,00 150.000,00 100,0% 

3210   ENSEÑANZA ESCOLAR E PRIMARIA         

  2279905   VIGO POR DENTRO 200.000,00 240.000,00 -40.000,00 -20,0% 

3370   XUVENTUDE         
  2279902  INFOBUS 78.860,00 0,00 78.860,00 100,0% 
  2279903  ASIST TEC PARA SERVICIOS INFORMACION XUVENIL 176.183,31 50.000,00 126.183,31 71,6% 
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  2279906   DINAMIZACION XUVENIL DO CASTRO 85.000,00 0,00 85.000,00 100,0% 

3380   FESTAS POPULARES, FESTEXOS E ANIMACIÓN         

  2260901   CABALGATA DE REIS 153.000,00 50.000,00 103.000,00 67,3% 

3410   PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE         

  2100000   CONTRATO MANTEMENTO CAMPO DE XOGO BALAIDOS 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50,0% 

4310   COMERCIO         
  2130000  ALUMEADO NADAL 231.000,00 100.000,00 131.000,00 56,7% 

  2279901   PROGRAMAS DE DIMANIZACION DO COMERCIO 100.000,00 0,00 100.000,00 100,0% 

4320   ORDENACION E PROMOCIÓN TURISTICA         
  2020000  ARRENDAMENTO ESTACIÓN MARÍTIMA 66.078,36 0,00 66.078,36 100,0% 

  4890000   APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACION CONVENTION BUREAU 50.000,00   50.000,00 100,0% 

4410   PROMOCION E MANTEMENTO DO TRANSPORTE         
  4700000  SUBVENCION LANZADERAS 1.300.000,00 1.300.000,00  0,0% 

  4790000   SUBVENCION BONO-BUSES 9.400.000,00 9.400.000,00   0,0% 

4930   OFICINA DE INFORMACION O CONSUMIDOR         

  
NOVA 
PARTIDA   ASESORIA XURIDICA PRODUCTOS BANCARIOS E FINANCEIROS 0,00 40.000,00 -40.000,00   

9120   ÓRGANOS DE GOBERNO         
  1000000  CORPORATIVOS CON DEDICACION EXCLUSIVA E PARCIAL 1.088.227,00 800.000,00 288.227,00 26,5% 
  1100000  RETRIBUCION PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE 439.858,00 250.000,00 189.858,00 43,2% 
  2260100  GASTOS ORGANOS DE GOBERNO 206.000,00 150.000,00 56.000,00 27,2% 
  2260200  DIFUSION DE PROGRAMAS E DISTRITOS 70.000,00 35.000,00 35.000,00 50,0% 
  2279905  PROGRAMAS ALCALDÍA 181.157,13 0,00 181.157,13 100,0% 
  2279907  ASIS MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0% 
  4790000  SUBVENCION TRANSPORTE AÉREO 450.000,00 0,00 450.000,00 100,0% 

  4890001   DOTACION GRUPOS POLÍTICOS 89.680,00 50.000,00 39.680,00 44,2% 

9121   RELACIONS INSTITUCIONAIS E PROTOCOLO         
  2260200  ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIÓNS 250.000,00 100.000,00 150.000,00 60,0% 

  2260201   DIFUSIÓN E PROMOCIÓN DA CIDADE 250.000,00 100.000,00 150.000,00 60,0% 

9226   CONTRATACIÓN         

  2200001   TONERS 50.000,00 30.000,00 20.000,00 40,0% 

9240   INFORMACION E PARTICIPACION CIDADÁ         
  2279904  AT O PUBLICO E CONSERXERIA CENTROS CIVICOS 167.982,00 117.982,00 50.000,00 29,8% 
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NOVA 
PARTIDA   CONVENIO CENTRO CIVICO DE TEIS 0,00 50.000,00 -50.000,00   

9310   SERVICIOS ECONÓMICOS         
  2270800  CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA 3.212.842,07 0,00 3.212.842,07 100,0% 

  2279901   OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50,0% 

9330   XESTION DO PATRIMONIO         

  2279901   ELABORACION INVENTARIO DE BENS 144.384,00 0,00 144.384,00 100,0% 

        

     saldo final  10.236.686,10  

 


