
Xabier  Pérez  Igrexas,  en  calidade  de  concelleiro  do  Bloque  Nacionalista
Galego (BNG) no Concello de Vigo, 

Após examinar o PROXECTO DE REGULAMENTO DO SERVIZO DE TRANSPOR-
TE  URBANO  DE  VIAXEIROS  EN  AUTOBÚS  DA  CIDADE  DE  VIGO,  Expdte.
2667-449, de acordo co previsto no Regulamento Orgánico do Pleno do Concello de Vigo e
da restante normativa de aplicación e dentro do prazo fixado, formula as seguintes

EMENDAS PARCIAIS AO ARTICULADO:

EMENDA 01

Artigo 1

Engadir  despois de “a empresa xestora” o texto “(no suposto de existir adxudicación ou 
concesión da xestión)”.

EMENDA 02

Artigo 3

Substitución de todo o artigo polo seguinte texto: “O Concello de Vigo presta o servizo
público de transporte público urbano regular permanente de viaxeiros en autobús. A súa
xestión poderá ser directa ou indirecta, mediante unha empresa municipal ou a través da
contratación dunha empresa de calquera das formas previstas na lexislación vixente na
materia  de  contratación  publica  e  de  réxime  local,  e  de  acordo  co  establecido  no
correspondente contrato público de servizo público”

EMENDA 03

Artigo 6

Engadir ao remate do primeiro parágrafo o seguinte texto: “Na definición das condicións
nas que ha de operar o servizo terase en conta a participación tanto de colectivos sociais
como  da  cidadanía  a  través  dos  medios  máis  eficaces,  e  será  preceptiva  a  consulta  e
informe do Consello Sectorial de Transportes do Concello de Vigo. 

En todo caso, as condicións de servizo garantirán a súa prestación no conxunto do termo
municipal, garantindo a adecuada e suficiente conexión dos barrios e parroquias e tamén
coas infraestruturas básicas (centros sanitarios, educativos, estacións de tren, estación de
buses, aeroporto e porto, etc.), facendo prevalecer o servizo público sobre parámetros de
custo-efectividade ou de previsión de rendibilidade económica para o propio servizo”. 

EMENDA 04
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Artigo 6

Substituír no segundo parágrafo “O adxudicatario do contrato prestará o servizo” por “A
xestora (sexa de xestión directa ou indirecta) do servizo prestarao”

EMENDA 05

Artigo 17

Substituír “menores de catro anos” por “menores de catorce anos”. 

EMENDA 06

Artigo 18

Engadir ao remate do primeiro parágrafo o seguinte texto: “No caso de que o ou a menor
fose porteada pola súa persoa acompañante (en colo,  en mochila portabebés ou medio
análogo) ao acceder ao autobús, ou por mellor atención das súas necesidades durante o
traxecto, o coche ou cadeira infantil que traia poderá permanecer despregada até o final da
viaxe sempre que non haxa outra persoa usuaria que precise facer uso desa praza con outro
carro  ou  cadeira  infantil  ocupada  por  un  ou  unha  menor  xa  que  nese  caso  deberá
procederse ao encartado do coche ou cadeira infantil que fique desocupada”. 

EMENDA 07

Artigo 20

Engadir ao remate do segundo parágrafo o seguinte texto: “O Concello de Vigo poderá
estudar  e  implantar  fórmulas  que permitan  o acceso  doutros  animais  de  compañía  en
iguais condicións que os cans de asistencia, baixo supervisión e control dos seus donos,
garantindo sempre a seguridade e as condicións hixiénico sanitarias”

EMENDA 08

Artigo 24

Substituír o texto desde “O Concello de Vigo pode determinar (...)” até “(...) que rexen o
servizo.”  Polo  seguinte  texto:  “O  Concello  de  Vigo  determinará  no  réxime tarifario  do
servizo tanto o prezo do billete común como o das diferentes modalidades de tarxeta ou
bonos”.

EMENDA 09

Artigo 29

Engadir despois de “período de tempo aprobado polo Concello de Vigo” o texto “, que en
ningún caso será inferior a 60 minutos,”.
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EMENDA 10

Artigo 30

Engadir  ao  remate  o  seguinte  texto:  “O  Concello  de  Vigo  elaborará,  ou  encargará  a
elaboración, dunha auditoría anual do servizo para avaliar o seu funcionamento e grao de
satisfacción  das  persoas  usuarias,  recollendo  tanto  informacións  estatísticas  como
indicadores de avaliación cualitativa. Do informe de auditoría darase conta ao Consello
Sectorial de Transportes e ao Pleno e farase público”.

EMENDA 11

Artigo 33

Substituír “Reservaranse nos vehículos como mínimo, un espazo para cadeiras de rodas e
catro  asentos  (...)”  por  “Reservaranse  nos  vehículos  como  mínimo,  dous  espazos  para
cadeiras de rodas e oito asentos”. 

EMENDA 12

Artigo 40

Engadir ao remate do primeiro parágrafo “Tamén deberá cumprir a normativa laboral de
aplicación e a de prevención de riscos laborais,  garantindo unhas condicións laborais e
retributivas dignas e o pleno respecto aos dereitos laborais e sindicais do seu persoal.”

EMENDA 13

Artigo 50

Engadir ao remate  da liña referida ás  sancións leves “Non lle  será de aplicación esta
sanción a práctica de mendicidade”.

EMENDA 14

Artigo 50

Substituír  “As  persoas  que  viaxen  sen  portar  un  título  de  transporte  válido  serán
sancionadas cunha multa de 101 €” por “As persoas que viaxen sen portar un título de
transporte válido serán sancionadas cunha multa de 30 €. No caso de reincidencia nun
período de 30 días a segunda sanción e seguintes será de 50 €.”
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EMENDA 15

De aplicación a todo o articulado

Someter  a  totalidade  do texto  a  unha revisión lingüística,  para  corrixir  grallas  e  erros
gramaticais e ortográficos de acordo coa normativa da lingua galega, e evitar a utilización
de linguaxe sexista.

Vigo, Galiza, a 18 de novembro de 2019.

Asdo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE
CONCELLO DE VIGO
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