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1. PRESENTACIÓN

Como ven acontecendo nos útlimos anos, os veciños e veciñas de Pontevedra, como ocorre 
noutros concellos do país, sofre as consecuencias da chamada crise económica, que non é 
máis que un proceso de aprofundamento na desigualdade provocado polo liberalismo que 
domina o noso sistema económico, marcado pola competitividade entre grandes empresas e 
o dominio absoluto dos grandes propietarios dos recursos financieiros, que seguen incre-
mentando beneficios, mentres a parte menos favorecida (pequeno empresariado e traballa-
dores por conta allea) perde cada día perspectivas de mellora.

Este estado de cousas,  inducido a nivel planetario pola globalización económica, impide 
que o noso país xenere emprendemento suficiente para compensar as constantes deslocali-
zacións industriais (sector pesqueiro e naval), crises sectoriais (produción leiteira) e aban-
donos masivos da produción (sectores agrario, pesqueiro e conserveiro).  Só algunhas eco-
nomías industriais vencelladas á agricultura, como a vitivinícola, conservan unhas perspec-
tivas optimistas.

Nengunha das políticas económicas que tanto os gobernos de Galiza como do Estado Espa-
ñol ofrecen perspectivas dunha economía social produtiva, limitándose a seguir as indica-
cións do liberalismo económico que tanto dano fixo ao noso sistema produtivo.

A ausencia dunha perspectiva galega na gobernación do noso país, impide ademáis que a 
Xunta poida intervir en asuntos de moito interés para unha Galiza máis próspera, como a 
imposibilidade de ordenar o sector enerxético,  de intervir no pesqueiro ou de defender a 
capacidade produtiva do leiteiro, por citar só algúns casos nos que non temos capacidade de 
seu, e que permitirían a Galiza camiñar con paso firme.

A onda expansiva da economía globalizada de base competitiva promove igualmente o 
traspaso ao sector privado de áreas que anteriormente non formaban parte do negocio em-
presarial, ou o facían cunha mínima incidencia.  A sanidade, a educación, o benestar social e 
os servizos públicos en xeral forman hoxe parte do catálogo de rendibilidade de moitas 
empresas que teñen o apoio total dos gobernos do Estado e da Xunta, que tenden a eliminar 
a xestión pública e promoven activamente un adelgazamento do Estado para traspasar o seu 
potencial de xestión a empresas privadas, xenerando moi rendibles negocios co público. 

Estes negocios, ademáis non está sometidos a demasiados riscos xa que é o sector público 
quen garante a solvencia unha vez que os emprendementos non se fan coa dilixencia agar-
dada e as estruturas privadas non xeneran a rendibilidade que os empresarios necesitan para 
continuar.

Un caso paradigmático en Pontevedra deste comportamento é a proxectada construción dun 
novo hospital nun terreo sen urbanizar en Monte Carrasco (Marcón),  de factura privada que 
sería alugado ao Sergas por décadas, fechando o Hospital público Montecelo, despois de 
realizar cuantiosas inversións nos últimos anos e desbotar o proxecto de ampliación que 
hoxe debe retomarse.

Estas políticas, proclives á concentración da riqueza nun número de mans cada vez menor, 
repercuten nuns índices de desemprego e precariedade laboral moi acusados, e que máis aló 
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da propaganda mediática gubernamental, non acaba de amortecer, o que resulta lóxico can-
do o obxectivo da política económica consiste en estimular a competitividade empresarial e 
abandonar a clase traballadora, moita da que queda relegada á marxinalidade económica, 
truncando proxectos de vida e impedindo a moitas familias acadar unha calidade de vida 
digna. O sistema económico capitalista obriga a moitas persoas a vivir pendentes dos 
subsídios públicos ou de contratos de traballo intermitentes.

Pontevedra asiste a esta tendencia centralizadora e privatizadora organizándose o mellor 
posíbel, dentro do escaso marxe que lle permiten as súas competencias municipais. Perse-
guimos con toda a forza da que somos capaces cooperar na creación e distribución de ri-
queza, defendendo o tecido empresarial interior e extendendo a calidade urbana a todo o 
territorio municipal.

Queremos, coma sempre desde hai 16 anos, unha cidade sustentábel, saudábel, dinámica e 
activa, cun pulo cultural considerábel, cada vez máis atractiva para atraer poboación e a 
atención de numerosas persoas de fóra, con apostas constantes por un ocio activo e atenta 
aos servizos de benestar, de xeito que se cubran todas as necesidades básicas da vida das 
persoas. De todas. 

O sólido tecido humano e económico da cidade, cunha forte influencia dos servizos públi-
cos que prestan miles de funcionarios nas estruturas administrativas, técnicas, educativas, 
xudiciais, sanitarias e de seguridade da capital,  fan de Pontevedra un espazo socialmente 
consolidado e con boas perspectivas de futuro. Unido a ese sector ligado á economía públi-
ca, son bastantes as empresas que apostan pola innovación e o desenvolvemento como xeito 
de asegurar o seu futuro, e con él a creación de riqueza no noso contorno.

Estes Orzamentos para o ano 2016 aseguran esta perspectiva de progreso urbano en varias 
direccións. 

 — Un potente capítulo de investimentos
 — Un aprofundamento nos estándares de calidade urbana
 — Unha aposta por políticas de solidariedade
 — Unha rigorosa xestión económica que permite o optimismo a curto, medio 
  e longo prazo

Certo é que, en paralelo á xestión local, outros gobernos como o central e o autonómico, 
compórtanse con grande hostilidade no seu compromiso con Pontevedra, máis aló dos len-
tísimos avances na construción da autovía de circunvalación polo leste.

Grazas á nosa política de investimentos públicos, o Concello convírtese nun potente motor 
transformador, capaz de aumentar a actividade económica local ao mesmo tempo que me-
lloran os equipamentos e infraestruturas territoriais e dispoñemos de estándares de calidade 
urbana máis acaídos.

As coordenadas económicas de Pontevedra continúan a ser sólidas e permanecen exentas 
dos rigores competitivos que se establecen noutras cidades, nas que a xeneración de espa-
zos comerciais de novo cuño nas periferias ou mesmo nos centros urbanos, van desertizan-
do o centro urbano e desprazando a actividade comercial cara a eses novos templos do con-
sumo.

Unha nova Corporación Municipal

En maio de 2015 os veciños e veciñas de Pontevedra elixiron unha nova Corporación, que 
deu como resultado a composición actual: 12 representantes do BNG, 7 do PP, 3 do PSOE, 
2 de Marea Pontevedra e 1 de Cidadáns.
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Tal e como dixo o alcalde reelixido no seu discurso de investidura, “unha corporación mais 
diversa e plural representa mellor a diversidade social e entendo que esta riqueza pode e 
debe aportar mais pontos de vista, mais solucións,  mais enfoques e mais diversidade. Estou 
seguro que esta pluralidade vai a arriquecer o labor de goberno e permitir atender mellor 
todas e cada unha das sensibilidades. Da altura de miras que teñamos todos e todas vai de-
pender que esta situación sexa un avance. Polo que de min depende, toda a colaboración 
para que se logre este obxetivo”.

Este primeiro orzamento do mandato é unha magnífica ocasión para poñer en práctica a 
responsabilidade que os representantes políticos teñen coa cidadanía. Abordar coa mirada 
profunda estas contas, para melloralas ou reenfocar algunha das súas partidas,  ou perderse 
en discursos irrelevantes, resulta un dilema determinante para demostrar quen está constru-
tivamente comprometido cos veciños e veciñas de Pontevedra e quen obedece só a condi-
cionantes alleos á cidade.

Unha das primeiras medidas de planificación tomadas polo Concello foi o chamado Hori-
zonte 2020, unha planificación das principais obras públicas divididas en 6 capítulos (mobi-
lidade urbana e rural, deporte, auga, medio natural e etnográfico e equipamento cultural) 
que importan case 60 millóns de euros. Inclúe obras como completar a reforma de Loureiro 
Crespo, melloras no Camiño Portugués, o acceso centro a Monte Porreiro, núcleos de cen-
tralidade parroquial, un novo pavillón deportivo, a restauración do actual, varios campos de 
fútbol de herba sintética, a rede de abastecemento de auga, o parque forestal da Fracha e 
outros, o futuro parque de Mollavao, completar a restauración da Casa Consistorial, entre 
outras melloras previstas para os vindeiros 4 anos.

O éxito do modelo de cidade

O recoñecemento exterior do modelo de cidade de Pontevedra foi ascendendo aínda máis 
no último ano, con tres importantes premios dos que os veciños e veciñas de Pontevedra 
nos sentimos ben orgullosos.

Tras obter nos últimos anos importantísimos recoñecementos en materia de accesibilidade, 
seguridade viaria, intermodalidade no transporte e mobilidade infantil, chegaron este ano 
tres imporantes galardóns, entregados nas cidades de Dubai, Nova York e Hong Kong.

Tres premios que apuntan unha traxectoria ascendente e que van definindo á nosa cidade 
como un modelo para moitas outras, tal e como manifestan reiteradamente en foros aos que 
acoden representantes institucionais pontevedreses, aos que son cada vez máis requeridos.

En Dubai (Emiratos Árabes Unidos) tivo lugar a entrega do premio que a organización 
ONU-Hábitat otorga ás mellores prácticas do mundo para mellorar as condicións de vida 
das persoas. A experiencia de Pontevedra foi elixida entre as 406 candidaturas finalistas de 
95 países, e premiada con outros 5 proxectos. Foi a única candidatura europea entre os ga-
nadores.

Posteriormente,  a entidade Center of Active Design, de Nova York, vencellada á Fundación 
Bloomberg, otorgou a Pontevedra o seu Excelence Active Design Award, unha distinción 
que subliñaba o carácter saudábel da nosa evolución urbana e era posta como exemplo para 
moitas cidades americanas que adoitan deseños cunha enorme dependencia do vehículo 
privado e que condicionan aos seus veciños e veciñas a adoitar hábitos pouco saudábeis.

Por último, no capítulo dos premios, convén citar o máis recente, que tivo lugar na cidade 
chinesa de Hong-Kong, onde Pontevedra foi unha das 20 cidades europeas e asiáticas en 
obter un galardón, no noso caso pola aposta por unha mobilidade sustentábel e intelixente. 
Foi unha fundación francesa que procura o estreitamento de lazos entre Europa e Asia quen 
se fixou no modelo pontevedrés para lle outorgar o seu premio.
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Mais tan importantes coma os premios son outros recoñecementos que a cidade merece 
fóra. Un dos máis transcendentes deste ano que remata é o convite recibido pola Fundación 
Bloomberg e a alcaldesa de París para participar na sinatura dun documento para frear o 
cambio climático, no que tomarán parte cen alcaldes de todo o mundo. Este acontecemento 
é a máxima aportación desde as cidades do planeta ao Cumio do Clima que se celebra na 
capital francesa.

O modelo de Pontevedra protagonizou tamén unha nova sesión en Roma, onde o concellei-
ro Cesáreo Mosquera participou nunha sesión de traballo coas autoridades locais de capital 
italiana, convocadas polo pedagogo Francesco Tonucci, que nos útlimos anos foi conver-
téndose nun dos maiores prescriptores do modelo urbano pontevedrés na súa relación coa 
súa loubada obra internacional “La citta dei bambini”, traducido recentemente ao galego 
pola editorial pontevedresa Kalandraka.

Outros escenarios nos que se fala do modelo urbano pontevedrés son por exemplo o Centro 
Nacional de Educación Ambiental, con sede en Valsaín (Segovia), que reúne aos principais 
especialistas do Estado en mobilidade infantil e que se foi convertindo nun foro que perma-
nentemente require a presenza de Pontevedra.

Tamén a Rede de Cidades que Camiñan, un organismo ibérico que promove a cultura pe-
destre, otorgou á nosa cidade o seu premio anual na reunión celebrada en Torres Vedras, 
perto de Lisboa, e solicitou que o Alcalde de Pontevedra continuase sendo o presidente da 
mesma. Cabe destacar que a esta rede veñen de aderirse cidades importantes como Zarago-
za, Málaga ou Córdoba, ademáis dos case 50 municipios que xa formaban parte dela.

Tamén estivemos presentes en Veracuz (México) nun congreso sobre calidade urbana e 
mobilidade, en Almada (encontro da Rede de Cidades Educadoras de Portugal), Madrid 
(encontros coa DXT e co Instituto de Enxeñeiros de Tráfico), Salamanca (tamén do sistema 
de educación viaria da DXT), Barcelona (encontros con municipios organizados pola Dipu-
tació), entre outros lugares e foros.

Varias cidades tanto galegas,  como portuguesas e do Estado Español, viñeron a Pontevedra 
ou convidaron a algúns dos nosos representantes a coñecer ou dar a coñecer o modelo de 
mobilidade e/ou as consecuencias que desde calquera punto de vista fan que a nosa cidade 
se convirta en punto de referencia para moitas outras.

Por último, é preciso facer referencia a un feito ben transcendente: a colaboración coa Edi-
torial Pons na edición do primeiro libro da súa colección “Mobilidade responsable”, que 
leva por título “Pontevedra, outra cidade, outra mobilidade”,  que se conforma como un 
auténtico manual de instrucións para cidades que desexen coñecer a nosa experiencia trans-
formadora e aplicar a totalidade ou algún aspecto da mesma no seu territorio. Máis aló da 
súa trascendencia como manual, a edición deste libro (con edición en galego e español) 
resulta un forte impulso ao posicionamento de Pontevedra como referente de calidade urba-
na e ambiental.

En anos anteriores as entidades de persoas con problemas de mobilidade de todo o Estado 
Español nos honraron co seu premio Cermi,  o xurado do Premio Nacional da Cultura Gale-
ga nos concedeu o seu premio polo importante labor de rexeneración do noso Centro Histó-
rico,  ou o Parlamento Galego nos elexiu como sede do seu 25 aniversario baixo o lema “A 
cidade imaxinada”. Posteriormente chegaron o premio da Fundación Fesvial pola nosa 
aposta pola redución dos accidentes de tráfico a motor, e o Premio Mobilidade Segura, ins-
tituído pola Federación Española de Municipios e Provincias e a Dirección Xeral de Tráfi-
co, así mesmo pola nosa eficacia no control da violencia viária.

Tamén hai poucos anos a Fundación Meniños otorgounos o título de Cidade Amiga da In-
fancia. En 2012 recibimos do psicoedagogo italiano Francesco Tonucci algo máis importan-
te que calquera premio.  Este intelectual de enorme prestixio internacional e autor da consi-
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derada “Biblia” das cidades alternativas,  A cidade dos nenos, dixo que hai dez anos viñera a 
Pontevedra a expoñer a súa teoría, e hoxe volvía a aprender todo o que aquí fixemos entre 
os cidadáns e o Concello.

Xa por último, en 2013 recibiu a cidade o que quizaves resulte o recoñecemento de maior 
relevancia internacional, xa que os expertos en mobilidade que constitúen un grupo de im-
portantes consultores da UE concederon a Pontevedra e o seu modelo o Premio Intermodes. 
Meses despois a cidade era convocada coas de Múnic, Cracovia,  Sydney e Skodra a partici-
par no congreso internacional Walk 21, como exemplo de boas prácticas na mobilidade 
sustentábel. Así mesmo, o alcalde de Pontevedra foi elixido presidente de honra da entidade 
“Cidades que camiñan”, que agrupa a máis de 50 urbes da Península Ibérica.

2. ESTADO DE INGRESOS

A cidade vai soportando a crise económica cunha certa tranquilidade, soportada especial-
mente na relativamente estábel composición socioeconómica da cidade, e tamén na boa 
saúde económica dun Concello bastante saneado e cun activo capítulo de investimentos.

Cando elaboramos as previsións de ingresos, tivemos en conta o cada vez mellor e máis 
acaído sistema de inspeccións fiscais, que garante a máxima eficacia recaudatoria, exten-
dendo así o concepto de igualdade e xustiza inherente aos impostos e taxas: cada un debe 
pagar o que lle toca, para preservar a equidade e fornecer ás institucións de tal forma que 
éstas contribúan mellor ao benestar da cidadanía.

Decidimos conxelar impostos e taxas,  porque consideramos máis convinte incrementar os 
esforzos en inspeccións, polo que recadaremos máis diñeiro en termos absolutos. En con-
creto, un 4,8% máis, co que seremos un pouco máis xustos e equitativos.

Froito destas inspeccións, a recadación por impostos directos increméntase un 4,8%, e con-
cretamente o imposto do IBI chega case a 480.000 euros, o do IAE supera o medio millón 
(525.000) e as plusvalías acadan os 150.000 euros.

A mesma actitude nas inspeccións de auga, lixo e sumidoiros provocará un incremento de 
aproximadamente un 3% nas taxas deses conceptos, que igualmente permanecen conxela-
das, sen incremento para cada un dos cidadáns. Unhas inspeccións que se achegan tamén a 
conceptos como os veladores de cafeterías, os vados ou a ocupación de espazos públicos 
por obras privadas.

Realizamos tamén a previsión de ingresar uns 780.000 euros de máis tras unhas compensa-
cións que realiza o Goberno Central en función de aportacións recibidas polo Concello en 
exercizos anteriores

Igualmente se prevé unha partida de aproximadamente 2 millóns de euros como parte dos 
investimentos previstos no Protocolo recentemente asinado coa Presidenta da Deputación, 
na que se prevén inversións para os 4 anos do mandato.

Pese que a capacidade de endebedamento do Concello é bastante superior, o Orzamento 
prevé un creto bancario de 2,6 millóns de euros, un 9,8% inferior ao do pasado ano. Su-
mando o conxunto dos ingresos, o Concello está en condicións de presentar un orzamento 
de 71.915.000 euros, un 3,4% superior ao do pasado ano 2015.
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3. ESTADO DE GASTOS

Unha mirada xeral ao capítulo de gastos indica que este Orzamento de 2015 prevé unha 
contención do gasto en relación ao orzamento anterior, sen contar co pago dos importes 
pendentes á entidade Sogama, unha vez superado o necesario período de defensa dos inte-
reses municipais cun resultado satisfactorio e positivo para Pontevedra.

En resumen, medran capítulos como as cuestións de solidariedade, a promoción da cidade, 
as festas parroquiais, o planeamento urbano, a celebración de eventos e o proceso de im-
plantación da administración electrónica.

En canto aos gastos de persoal, a evolución é pouco relevante en termos cualitativos,  xa  
que debido a algúns axustes medra o 2,9%. 

Medra un 6,09% o capítulo de gastos correntes en bens e servizos, que pasa de 29,7 a 31,5 
millóns de euros. Aquí inclúense os 25.000 euros para alugar o terreo no que se instalará a 
planta de compost que permitirá cumplir os estándares de reciclaxe máis sustentábeis, na 
Canicouva. Os convenios con deportistas de alto nivel para a promoción da cidade medran 
considerabelmente, pasando de 38.000 a 68.000 euros. Tamén medran as axudas de emer-
xencia social, un 12,5% e se reestruturan diversas partidas relacionadas coa celebración de 
eventos e actividades deportivas e culturais, destacando duas partidas que se crean novas: a 
de impulso a novas tecnoloxías e as actividades de festas parroquiais. 

Así mesmo, contémplase unha partida para actividades de promoción do autoemprego de 
30.000 euros e increméntase a asistencia técnica destinada á Administración Electrónica, na 
perspectiva de mellorar este servizo cada vez máis demandado pola cidadanía e polas esi-
xencias gubernamentais.  No ámbito social destaca un incremento do esforzo dedicado aos 
servizos de axuda no fogar, que sube un 6,2%, chegando á importante cuantía de 854.000 
euros, case o doble do que dedica a Xunta a este concepto.

As reducións de gastos financieiros son moi significativas, xa que pasamos de abonar 
475.000 euros en 2015 a pagar por este concepto aos bancos 396.000 en 2016, o que incre-
menta a saúde económica municipal e se convirte nun indicador moi positivo, cun descenso 
do 16,5 en xuros.

En canto ás chamadas “Transferencias correntes”, as achegas que aportamos aos organis-
mos autónomos municipais,  suben. Un 3,3% se falamos do Pazo de Congresos e case un 
2% ao IMD, así como un 8% á entidade Turismo de Pontevedra. Significativa é o incre-
mento da subvención á entidade asistencial “Calor y Café”, que pasa de 15.000 a 20.000 
euros. Igualmente medra a aportación a convenios internacionais solidarios, que pasa de 12 
a 17 mil euros, previstos coa perspectiva de que Pontevedra poida acoller a algunha das 
familias desprazadas polas guerras,  ou outros refuxiados que poida acoller a nosa cidade. 
Os comedores escolares xestionados polas FAMPAs reciben tamén un incremento de 4% 
(pasando de 206.000 a 215.000 euros).

En canto aos investimentos reais, o Concello de Pontevedra segue a ser un exemplo de po-
tencia e compromiso coa transformación do seu territorio. Este ano medra un 5,6%.

Un dos capítulos máis importantes corresponde aos 2,4 millóns de euros previstos para sa-
neamentos, xa que ademáis de suplir os compromisos que a Xunta de Galiza non asume, 
abordaremos un importante saneamento, cunha trascendencia moi visible en moitos secto-
res da cidade: o saneamento da área de influencia do Río dos Gafos, que o goberno auto-
nómico tiña comprometida pero á que renunciou de maneira implícita. Ao tempo, abórdan-
se outras iniciativas en Mourente e Bora.
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Iniciar o Parque Forestal da Fracha é tamén unha acción trascendente, á que como primeira 
fase se prevé dedicar este ano 150.000 euros, que se complementan con outros 120.000 
destinados a diversas iniciativas no medio natural noutros lugares do municipio. O ARI do 
Centro histórico leva máis de cuarto de millón, e os parques e zonas verdes (especialmente 
o de diante de Pasarón) levan 300.000 euros para diversas melloras.

O inicio inversor do furuto acceso centro para Monte Porreiro desde a urbanización de Tafi-
sa, que permitirá moderar o tráfico a motor na beira do río, está contemplado no orzamento 
cun total de 200.000 euros (é unha obra que forma parte do Protocolo de obras asinado coa 
Deputación). As obras de reforma urbana levan un total de 1,1 millóns de euros para 2016, 
que se contemplan con outros 1,4 millóns para o ámbito rural. Noutra orde de cousas con-
témplanse 130.000 euros para composteiros colectivos, 300.000 euros para mantenementos 
e melloras nos distintos pavillóns deportivos.

4. A COLABORACIÓN CON OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

O recente mandato local provocou importantes cambios de orientación en diferentes muni-
cipios, se ben no de Pontevedra mantívose unha tendencia de apoio ás políticas que viñeron 
promovendo a transformación da cidade nos últimos anos.

Unha entidade local moi importante para a colaboración institucional é a Deputación de 
Pontevedra, que tamén cambiou de orientación grazas a un acordo de goberno que permitiu 
políticas renovadas, con especial incidencia nos municipios, especialmente en Pontevedra, 
donde se experimentou unha significativa modificación da cultura cooperadora interinstitu-
cional en relación ao período anterior, o que pode considerarse o elemento máis significati-
vo da colaboración con outras administracións.

Co Estado Central

En 2015 inaugurouse a Avenida de Josefina Arruti, o tan desexado desdobramento do acce-
so sur á capital, pendente desde había varios anos.  Unha obra que se unía á reforma do Nó 
do Pino, realizada con anterioridade e que completaba a resolución a moitos problemas 
infraestruturais que arrastraba este acceso sur hoxe desbloqueado.

Tamén o novo ferrocarril foi rematado, e queda pendente a efectiva transferencia dos viais 
que xa non precisan as infraestruturas ferroviarias, e que poden incorporarse a un desexado 
sistema de vías verdes que poden recorrer o Concello de norte a sur para favorecer o a mo-
bilidade natural (en bici e a pé). Así mesmo, a cidade beneficiouse do traspaso do treito de 
N550 entre a Av. de Bos Aires e a rotonda do Campus, que inclúe a Ponte de Santiago e 
hoxe xa permite unha mobilidade amábel na beira norte do Río Lérez.

No capítulo dos asuntos pendentes compre citar a mellora da conexión entre a Ponte das 
Correntes, a AP9 e a estrada de Vilagarcía, moi necesario para mellorar a operatividade 
desta ponte que está a permitir importantes cambios que afectan moi positivamente á cali-
dade de vida da cidadanía. 

Outro importante proxecto que queda pendente de concretar consiste na altamente necesaria 
conexión peonil entre Pontevedra e Marín, dando continuidade aos paseos actuais, utiliza-
dos por moitos cidadáns para o seu lecer.  A seguridade do gran número de persoas que ne-
cesitan trasladarse en bicicleta ou a pé polo litoral pontevedrés merece que esta acción sexa 
considerada unha auténtica prioridade, xa que o coste para unha entidade como o Ministerio 
de Fomento é bastante reducido.
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A actual Lei de Costas, redactada polo goberno central para exclusivo beneficio de empre-
sas coma ENCE, supón unha seria ameaza para a necesaria desaparición da enseada de 
Lourizán das industrias que hoxe ocupan unha amplísima franxa de terreo roubado ao mar, 
e que supoñen unha constante hipoteca para a cidadanía, un importante freno á proxección 
da capital como espazo ecolóxicamente atractivo e unha minoración das enormes posibili-
dades económicas da ría. Cambiar empregos tóxicos por empregos limpos é unha aspira-
ción irrenunciábel para Pontevedra.

Coa Xunta de Galiza 

A acción do goberno galego na cidade de Pontevedra segue absolutamente afastada do 
compromiso que un goberno debera ter para cunha das cidades de Galiza. Se ben nas entre-
vistas entre os máximos responsables da Xunta e o Concello se escenifica un aparente clima 
de colaboración,  a realidade demostra que o Goberno Autonómico sitúase nunha hostilidade 
absoluta de cara á cidadanía de Pontevedra,  xa que non existe nen unha iniciativa en mar-
cha, agás o tan perseguido edificio xudicial, sobre o que explotaron ao máximo un pequeno 
detalle burocrático relacionado coa inscrición da propiedade do predio nun rexistro público, 
dato irrelevante para accionar os procesos de contratación e posta en marcha da obra.

Nos últimos anos fóron abandonando proxectos significativos para a cidade, como o centro 
lúdico da Parda ou a ampliación do Hospital Montecelo, a construción dun novo colexio na 
zona leste, a construción dun novo edificio para a escola de Hostelaría Carlos Oroza para o 
que o Concello ofrecía un predio que o facía máis accesíbel na Parda, a renuncia a reformar 
a estrada de Vilagarcía, a negativa a reformar a Ponte da Barca para fornecer ao núcleo ur-
bano de Poio máis próxima dunha entrada digna en Pontevedra, ou o abandono da constru-
ción da variante entre Alba e San Caetano. 

Paradóxicamente, en troques, a Xunta ten realizado unha controvertida obra viaria como o 
desdobramento do treito inicial da estrada Pino-Bora,  para dar acceso a aquel hipotético  
hospital de natureza privada que proxectaban en Marcón.

No seu día, a paralización do investimento previsto en Montecelo supuxo unha importante 
perda de investimento público, xa que a ampliación do renovado hospital estaba xa consig-
nada, co seu correspondente orzamento do que se privou á cidade.

Á tradicional demanda de mellora da Estación de Autobuses, é preciso unir a renuncia a 
realizar un acceso directo a esta instalación desde a nova Avenida Josefina Arruti, o porto 
seco de Liborei como complemento á actividade do Porto de Marín, ou as reformas urbanas 
de Monte Porreiro e o Leste da cidade, desaparecidas da axenda investidora da Xunta.

Deputación de Pontevedra

A colaboración coa Deputación, en troques, reflicte un importante avance na colaboración 
institucional, a raiz do cambio de goberno experimentado na entidade provincial a raiz do 
cambio de maiorías determinado polos eleitores na convocatoria do pasado maio.

É certo que con anterioridade, a administración provincial ía cumprindo os compromisos de 
colaboración co Concello, en interés dos cidadáns da capital.  Máis a raiz do cambio políti-
co, esta institución deu un positivo volco de cara a devolver aos municipios o protagonismo 
e a determinación que nunca deberon perder en canto ao uso dos correspondentes fondos 
provinciais.
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