PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 17
CONVOCATORIA
ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 30 de
NOVEMBRO de 2015, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos
deste Concello.
PARTE RESOLUTIVA
1.-

Actas anteriores . (Acta Pleno ordinario 28.09.2015).

2.-

Declaracións institucionais.

2.-

Declaración Institucional polo 25 de novembro “Día Internacional
contra a violencia de xénero”. Expte.6894/224 (Rexistro Pleno
1265/1101).

3.-

Ditames das comisións informativas:

CULTURA, EDUCACIÓN E PATRIMONIO HISTÓRICO
3.1.- Estimación do recurso de reposición interposto por Dª Araceli Lago
Castro contra o acordo do Pleno de data 22.12.14 polo que se
desestimaba a súa reclamación administrativa. Expte. 1734/244
( 1279/1101)
ORZAMENTOS E FACENDA
3.2.- Dar conta do informe trimestral de Tesourería sobre o cumprimento
dos prazos para o pago das obrigacións previstas no Texto Refundido
da Lei de Contratos do Sector Público correspondente ao 3º trimestre
do ano 2015. Expte. 15851/541 (1249/1101)
3.3.- Dar conta do Estado de Execución do estado de gatos e ingresos do
Orzamento corresponde ao 3º trimestre do 2015 e do movemento de
Tesourería por operacións orzamentarias e non orzamentarias. Expte
32/142 (1255/1101)
RÉXIME INTERIOR, SEGURIDADE E MOBILIDADE
3.4.- Aprobación inicial do Proxecto de Regulamento do servizo de

aparcadoiro soterrado da Porta do Sol. Expte.618/449 (1239/1101)
3.5.- Aprobación da adhesión do Concello de Vigo ao Código de Bo Goberno
Local da FEMP. Expte. 51/1102 (1278/1101)
URBANISMO
3.6.- Aprobación inicial do expediente de modificación puntual núm. 13 do
PXOM de Vigo no ámbito da “AOD A-4-76-SEARA”. Expte. 14606/411
4.-

Proposicións mencionadas no artigo 63 do regulamento do
Pleno.

5.-

Mocións:

5.1.- Moción do Grupo municipal de Marea de Vigo instando á Xunta de
Galicia que manteña o uso sanitario do Hospital Xeral de Vigo para
mellorar os servizos da cidade, reactivando esa zona e á Corporación
que asuma as competencias que ten ao respecto. Expte. 1273/1101.
5.2.- Moción do Grupo municipal Socialista solicitando do Goberno do
Estado a derrogación da Lei 27/2013, de Racionalización e
Substentabilidade da Administración Local e outros acordos
complementarios. Expte. 1275/1101.
5.3.- Moción do Grupo municipal Socialista instando ao Goberno do Estado e
o Mº de Sanidade a adopción dos acordos necesarios para que a vacina
da Meninxite B sexa incluída no calendario vacinal e en caso contrario
instar á Xunta de Galicia que instaure unha nova experiencia piloto coa
implantación da vacina. Expte. 1276/1101.
5.4.- Moción do Grupo municipal Socialista instando ao Goberno do Estado
unha modificación na partida que corresponde nos Orzamentos Xerais
do Estado do 2016 incluíndo un importe de 20 millóns de euros para o
proxecto do trazado do tren de alta velocidade. Expte. 1281/1101
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 da Resolución da Alcaldía, de data 26.06.2015, que procede
á corrección de erro detectado na resolución de 19.06.2015. Expte.
44/1102 (Rexistro Pleno 1241/1101).
1.4.- Dar conta das Resolucións da Alcaldía, de datas 27.07, 13.08, 24.08 e
9.09. 2015, referentes ao nomeamento de asesores e auxiliares do
grupo municipal Socialista e persoal eventual da Alcaldía. Exptes.
46,48, 41e 42/1102 (Rexistro Pleno 1242/1101).
1.5.- Dar conta dos acordos da Xunta de Goberno Local, de datas 20.07,
27.07, 24.08 e 12.11.2015, referentes á representación do Concello de
Vigo nos diversos padroados, fundacións, órganos e entidades
públicas. Exptes. 33,34,37,35,47,54/1102 (Rexistro Pleno 1243/1101.
1.6.- Dar conta da Resolución da Alcaldía, de data 27.10.2015, referente á
delegación na concellería da Área de Cultura da tramitación e
execución de convenios que regulan subvencións con cargo a
aplicacións orzamentarias da área 912 (Órganos de Goberno). Expte.
622/1102. Rexistro Pleno 1267/1101.
1.7.- Dar conta das Resolucións da Alcaldía de data 10.11 e 11.11.2015 pola
que se modifica a Resolución de Delegación de Competencias de data
de 19.06.2015. Expte. 55,56/1102. Rexistro Pleno 1280/1101
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 do Partido Popular instando ao goberno
municipal información sobre o denominado “Plan Verde” do convenio
entre o Concello e Aqualia e outros acordos complementarios. Expte.
1269/1101.
4.2.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando ao goberno
municipal a axilización do prazo de pagamento ás familias solicitantes
do cheque social, a solución da falta de persoal no departamentos de
Servizos Sociais e outros acordos complementarios. Expte. 1270/1101.
4.3.- Moción do Grupo municipal Socialista propoñendo ao Pleno da
Corporación unha tributación apropiada da renda dos emigrantes
retornados atendendo á orixe das mesmas e a súa connotación

histórica e outros acordos complementarios. Expte. 1277/1101.
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 no salón de Plenos ás
NOVE HORAS do día 30 DE NOVEMBRO DE 2015, 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.
lc
Vigo, 26 de novembro de 2015
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez

O SECRETARIO XERAL DO PLENO,

José Riesgo Boluda.

