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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR  
 

Alfonso Marnotes González, voceiro do G.M do P.P. no Concello de Vigo 
presenta para o seu debate na vindeira sesión do Pleno da Corporación a 
seguinte MOCIÓN:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Son moitos os grandes proxectos para a cidade que se perderon ou están 
bloqueados pola falta de iniciativa, de impulso ou incluso polo bloqueo 
deliberado do goberno de Abel Caballero.  

A remodelación da Avenida de Madrid é un exemplo paradigmático. Unha obra 
que xa non se fará: un convenio co Ministerio de Fomento, titular da vía, de 10 
millóns de euros, asinado no ano 2016, e posteriormente ampliado no ano 2019 
a 13,5 millóns. O alcalde non quixo ou non foi quen de facelo en seis anos e 
agora o que sabemos é que este investimento desapareceu dos PGE.  

É o caso máis  sorprendente, pero non o máis prexudicial. A continua oposición 
do alcalde ao desenvolvemento da ampliación de San Paio de Navia, ámbito no 
que están proxectadas 1.600 vivendas de protección, chegou ao extremo de 
frear a modificación do Plan Parcial ata xusto despois da celebración das 
eleccións autonómicas en xullo do 2020, data no que se elevou ao pleno.  

O mesmo acontece coa aprobación dos proxectos de urbanización dos 
polígonos 1, 2 e 3 de Navia, que levan ano e medio en tramitación municipal á 
espera do visto é prace definitivo do Concello, indispensable para que a Xunta 
poida executar os 14,3 millóns de euros da licitación do primeiro dos tres 
polígonos.  

Tamén neste ámbito é condición sine qua non a cesión por parte do Concello 
vigués dos terreos para a construción do novo Instituto, no que o Executivo 
galego investirá 14 millóns de euros, á espera de firmar o convenio coa Xunta 
para poder licitar a redacción do proxecto.  

Mesmo na ETEA, onde se están a desenvolver 6 proxectos sectoriais todos xa 
aprobados pola Xunta de Galicia ou en avanzado estado de tramitación, o 
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Concello é o único que non ten redactado o que lle corresponde. Asemade, ao 
non poñer a disposición da Axencia Galega de Infraestruturas os terreos do 
PS1 para a súa urbanización, mantén bloqueada unha inversión autonómica de 
12,5 millóns euros. Unha intervención por parte do Goberno galego que é 
esencial para que, por exemplo, a Fundación Amancio Ortega culmine a 
residencia de maiores.  

Por razóns inexplicables o Goberno local aínda non fixo nada disto, ao igual 
que non permite que Vigo dispoña dunha sede do Centro Galego da Arte 
Contemporánea (CGAC) nun edificio do Casco Vello. 

Os retrasos e atrancos do Concello non só afectan a proxectos que se 
pretenden executar en beneficio da cidade e da veciñanza de Vigo, senón que 
impide que obras completamente rematadas, como é o caso da Estación 
Intermodal, na que se investiron 18 millóns de euros pola parte autonómica, 
póidanse poñer en funcionamento porque o Concello non ten rematada aínda a 
súa parte dos accesos.  

 

Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Vigo  presenta a 
seguinte PROPOSTA DE ACORDOS: 

 

• Instar ao Goberno municipal a axilizar os trámites, aprobar os proxectos 
e poñer a disposición ou, no seu caso, ceder os terreos precisos para 
desbloquear os investimentos que a Xunta de Galicia ten previstos 
realizar no barrio vigués de Navia e na ETEA.  

• Instar ao Goberno municipal a informar sobre o estado das obras 
municipais relativas ou relacionadas coa nova Estación Intermodal, así  
como a data de finalización dos accesos na parte correspondente ao 
Concello vigués e a tramitación dos permisos para a súa posta en 
funcionamento.   

• Instar ao Goberno municipal a aprobar a cesión dun espazo no Casco 
Vello para construción dunha sede do CGAC 
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En Vigo , a  21 de outubro de 2022 

 

Alfonso Marnotes González 

Voceiro do Grupo Municipal Popular 


