PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 12.
CONVOCATORIA
ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 29 de XULLO
de 2020, ás NOVE HORAS,por vídeo conferencia e presencial
no salón de Plenos deste Concello.
PARTE RESOLUTIVA
1.-

Actas anteriores:
15.06.2020).

(Ordinaria

do

27.05

e

extraordinaria

do

Ditames das comisións informativas:
ORZAMENTOS E FACENDA
2.- Dar conta do estado de execución do estado de gastos e ingresos do
Orzamento, correspondente ao 2º trimestre do 2020, así como do
movemento de Tesourería por operacións orzamentarias e non
orzamentarias . Expte. 158/143 (2487/1101)
3.- Dar conta do informe trimestral de Tesourería sobre o cumprimento dos
prazos para o pago das obrigacións previstos nas leis, correspondente
ao 2º trimestre do ano 2020. Expte. 23295/541 (Rexistro Pleno
2492/1101)
4.- Convalidación da modificación orzamentaria nº 32/2020 en
cumprimento do previsto no art. 20.2 do RD-Lei 11/2020. Expte.
199277/301 (Rexistro Pleno 2476/1101)
5.- Aprobación da Conta Xeral do Concello de Vigo e do Organismo
Autónomo da Xerencia Municipal de Urbanismo, correspondente ao ano
2019. Expte. 148/143 (2486/1101)
BENESTAR SOCIAL, IGUALDADE, NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
6.- Supresión do Rexistro Municipal de Parellas de Feito, apertura de
trámite de información pública. Expte. 9603/320 (Rexistro Pleno
2472/1101).
URBANISMO

7.- Dar conta da modificación do contrato de limpeza no edificio sede da
Xerencia Municipal de Urbanismo mediante tramitación de emerxencia
(COVID-19). Expte. 12589/407 (Rexistro Pleno 2511/1101)
8.- Nomeamento de novo membro do Consello da Xerencia Municipal de
Urbanismo. Expte. 543/406 (Rexistro Pleno 2508/1101)
9.- Modificación do uso dotacional da parcela municipal sita na “AOD A-310 Esturáns” parcela 3 de 1511 m2. para destinala a outro uso
dotacional de servizo público. Expte. 17616/411 (Rexistro Pleno
2510/1101)
10.- Aprobación definitiva da 2ª Modificación Puntual do Plan Parcial de
Navia. Expte. 15666/411 (Rexistro Pleno 2512/1101).
Mocións:
11.- Moción do grupo municipal Mixto, propoñendo que o Pleno do Concello
inste á Xunta de Galicia a actualizar e ampliar a partida orzamentaria
adicada ao SAF para o vindeiro 2021, e outros acordos
complementarios. Rexistro Pleno 2513/1101.
12.- Moción do concelleiro membro non adscrito, instando á Xunta de
Galicia a solicitar do Goberno do Estado a derrogación da Lei 2/2012,
de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira para
permitir ás entidades locais atender ás competencias propias con
cargo
aos
remanente
e/ou
superávit,
e
outros
acordos
complementarios. Rexistro Pleno 2514/1101.
13.- Moción do grupo municipal Socialista, instando á Xunta de Galicia que
na asignación que fai aos concellos aumente a do Concello de Vigo en
30 millóns de euros anuais para así acadar a metade do que asigna o
Estado. Rexistro Pleno 2515/1101.
14.- Moción do grupo municipal Socialista, instando á Xunta de Galicia a
que empregue os recursos públicos transferidos polo goberno central
na dinamización do pequeno e mediano comercio vigués ao obxecto
de
facer fronte á crise xerada pola COVID-19. Rexistro Pleno
2516/1101.
15.- Moción do grupo municipal Socialista, instando á Xunta de Galicia a
derogación do art. 69 da Lei 2/2017, de medidas fiscais,
administrativas e de ordenación que obriga ao Concello de Vigo a
financiar as escolas infantís, de titularidade e xestión autonómica.
Rexistro Pleno 2517/1101.

16.- Moción do grupo municipal Socialista, instando á Xunta de Galicia a
que de forma inmediata transfira 1.5 millóns de euros ao Concello de
Vigo, en concepto das medidas adoptadas en materia de desinfección
para atallar a pandemia da COVID-19. Rexistro Pleno 2518/1101.
17.- Moción do grupo municipal Socialista, instando á Xunta de Galicia a
participar na xeración de solo para actividades produtivas no Concello
de Vigo, actuando como promotor dalgunha das novas actuacións
planificadas. Rexistro Pleno 2521/1101.
PARTE DE CONTROL
18.- Dar conta de resolucións da Alcaldía, dende o 22.06 ao 22.07.20.
Expte. 845/1102 (Rexistro Pleno 2506/1101).
19.- Dar conta de resolucións asinadas por concelleiros/as delegados/as,
dende o 22.06 ao 22.07.20. Expte. 846/1102 (Rexistro Pleno
2509/1101).
Mocións.
20.- Moción do grupo municipal do Partido Popular, instando ao goberno
municipal a incrementar os medios e os recursos que adica ao
mantemento e conservación dos barrios e parroquias de Vigo,
atendendo á demanda veciñal, e outros acordos complementarios.
Rexistro Pleno 2519/1101.
21.- Formulación de rogos.
22.- 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, por vídeo
conferencia e presencial, estarán no salón de Plenos o Alcalde, os voceiros
dos grupos municipais, membro non adscrito e os Tenentes de Alcalde, ás
NOVE HORAS do día VINTE E NOVE, para resolver os asuntos da
devandita relación.
Se na primeira convocatoria non existira o quórum 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, data sinatura electrónica
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez

O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
José Riesgo Boluda.

