PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 12
CONVOCATORIA
ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA (agosto) que terá lugar o día 8 de
SETEMBRO de 2015, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos
deste Concello.
PARTE RESOLUTIVA
1.-

Actas anteriores.

2.-

Declaracións institucionais.

3.-

Ditames das comisións informativas:

CULTURA, EDUCACIÓN E PATRIMONIO HISTÓRICO
3.1.- Proposta de Alcaldía de data 26. 07.15 referente á designación dun
especialista en temas educativos no Consello Escolar Municipal de
Vigo. Expte. 17225/332 (Rexistro Pleno 1150/1101)
3.2.- Proposta de nomeamento dos vocais do sector social do Consello
Escolar Municipal de Vigo. Expte. 17226/332 (Rexistro Pleno
1151/1101)
ORZAMENTOS E FACENDA
3.3.- Modificación orzamentaria para a tramitación dun suplemento de
crédito para sufragar os custes dos contratos de recollida de lixo e
limpeza viaria. Expte. 2125/106 (Rexistro Pleno 1175/1101)
RÉXIME INTERIOR, SEGURIDADE E MOBILIDADE
3.4.- Proposta de festividades locais para o ano 2016. Expte. 1424/110
(Rexistro Pleno 1166/1101)
3.5.- Proposta de incremento da partida de produtividade con cargo á
partida orzamentaria de créditos non consumidos. Expte. 26983/220
(Rexistro Pleno 1173/1101)
URBANISMO
3.6.- Aprobación definitiva do Estudio de Detalle “Reaxuste aliñación
parcela na Avda. Atlantida nº 107-109-111. Expte. 14705/411.(Rexistro
Pleno 1176/1101).

4.-

Proposicións mencionadas no artigo 63 do regulamento do
Pleno.

4.1.- Proposta da Alcaldía de data 4.09.2015, referente aos membros da
Corporación que non desempeñen o cargo en réxime de dedicación
exclusiva nin parcial de 26 ou 13 horas. Rexistro Pleno 1181/1101.
5.-

Mocións:

5.1.- Moción do Grupo municipal Socialista instando á Xunta de Galicia a
tramitar o carácter gratuíto do aparcadoiro do novo hospital Alvaro
Cunqueiro. Rexistro Pleno 1170/1101.
5.2.- Moción do Grupo municipal Socialista instando ao goberno do Estado a
promover un aumento en diversas dotacións orzamentarias nos
Presupostos Xerais do Estado para o exercicio do 2016, en relación ao
Concello de Vigo. Rexistro Pleno 1171/1101.
5.3.- Moción do Grupo municipal Socialista instando ao Ministerio de Facenda
a ditar as Instrucións necesarias para que o computo do Teito de Gasto
teña en conta o Estado de Gastos do Orzamento en execución. Rexistro
Pleno 1172/1101.
5.4.- Moción do Grupo municipal Socialista instando ao goberno da Xunta de
Galicia o inicio do proceso de reversión ó ámbito publico do Hospital
Álvaro Cunqueiro e outros acordos complementarios. Expte.
1190/1101.
6.-

Asuntos ou mocións urxentes.
PARTE DE CONTROL

1.-

Toma de coñecemento dos acordos ou resolucións doutros
órganos municipais ou de informes ou escritos que así o
requiran.

1.1.- Dar conta de resolucións da Alcaldía.
1.2.- Dar conta de resolucións asinadas por concelleiros/as delegados/as.
1.3.- Dar conta das Resolucións da Alcaldía referentes ao nomeamento e
retribucións do persoal eventual da Alcaldía e dos grupos municipais.
Exptes. 25, 26, 31 e 36/1102 . (Rexistro Pleno 1158, 1159, 1160 e
1161/1101).

1.4.- Dar conta da Resolución da Alcaldía de data 23.07.2015 referente ao
nomeamento dos membros e vocais veciñais nos órganos reitores dos
Organismos Autónomos Municipais. Expte. 1163/1101
1.5.- Dar conta da Resolución da Alcaldía de data 31.07.2015 de aceptación
da renuncia do réxime de dedicación exclusiva do concelleiro D. Carlos
López Font. Expte. 1164/1101
1.6.- Dar conta da Resolución de Alcaldía de data 18.08.15 referente ao
nomeamento dos membros corporativos na Comisión Paritaria de
Seguimento do Convenio e na Comisión Paritaria de Formación. Expte.
1165/1101
1.7.- Dar conta do Decreto da Alcaldía de data 26.07.15 de delegación da
Presidencia do Consello Escolar Municipal de Vigo. Expte. 17221/332
(1149/1101)
2.-

Coñecemento dos informes citados no art. 38.2.m.4º do
Regulamento do Pleno.

3.-

Comparecencias de membros da Corporación.

4.-

Mocións.

4.1.- Moción do Grupo municipal de Marea de Vigo instando ao goberno
municipal para que de forma subsidiaria proporcione unha alternativa
de aparcadoiro no novo hospital Álvaro Cunqueiro. Rexistro Pleno
1167/1101.
4.2.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando ao Pleno a
creación dun grupo de traballo entre o goberno local e Vitrasa para
analizar os resultados do Plan de Transporte ao hospital Álvaro
Cunqueiro e estudar a introdución de melloras. Rexistro Pleno
1168/1101.
4.3.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando ao goberno
municipal a incluír no proxecto de ordenanzas fiscais unha rebaixa nos
impostos e taxas municipais de, ó menos, un 2%. Rexistro Pleno
1169/1101.
4.a. Mocións urxentes de control do goberno municipal.

5.-

Formulación de rogos.

6.-

Formulación de preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA:
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós
expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó
Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA (agosto) no salón de
Plenos ás NOVE HORAS do día OITO DE SETEMBRO, para resolver os asuntos
da devandita relación.
Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase
convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa
concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do
Concello ós efectos de información.
am
Vigo, 4 de setembro de 2015
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

O SECRETARIO XERAL DO PLENO,

José Riesgo Boluda.

