JOSÉ RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DO PLENO DO CONCELLO DE VIGO,
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CERTIFICA: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día 29 de novembro de
2017, adoptou o seguinte acordo:
3.- APROBACIÓN DO PLAN ANUAL NORMATIVO DO CONCELLO DE VIGO PARA
O ANO 2018. EXPTE. 1464/110 (REXISTRO PLENO 1653/1101).
ANTECEDENTES: En data 9 de novembro de 2017, o Secretario Xeral do Pleno, emite o
seguinte informe proposta,
"Lexislación aplicable.
LPAC. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
LBRL. Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Antecedentes e proposta de acordo.
Ao obxecto de acadar unha maior predectibilidade, transparencia e seguridade das
normas xurídicas o artigo 132 da LPAC obriga ao conxunto das Administracións
Públicas a facer público con carácter anual un Plan Normativo que conterá as
iniciativas regulamentarias que podan ser obxecto de aprobación no ano seguinte; o
Plan publicarase no Portal da Transparencia.
Con data de 31 de agosto a Xunta de Goberno Local aprobou as “Directrices para a
elaboración no Concello de Vigo do Plan Normativo Anual e para a avaliación
normativa”.
As Directrices advertían que con anterioridade o 15 de outubro remitiríanse á
Secretaría xeral do Pleno as iniciativas regulamentarias que se desexaran incorporar
ao Plan Normativo Anual; foron notificadas aos concelleiros delegados de Área e á
totalidade das xefaturas de Área e de Servizo nos que se estrutura a Administración
municipal en data 05.09.2017 e publicadas na intranet o 6.09.2017; foron reiteradas
ás Áreas e Servizos en data 11.10.2017.
Concluído o prazo de remisión as propostas normativas recibidas teñen sido as
seguintes:
I. Área de Xestión municipal, Persoal, Patrimonio e Administración Electrónica.
Nova Ordenanza
Ordenanza de Administración Electrónica do Concello de Vigo.
Obxectivo da norma: Coa norma preténdese ofrecer un marco de maior seguridade
xurídica nas relacións electrónicas de cidadáns/ás e empresas co Concello de Vigo e os
organismos vinculados, concretando determinadas previsións das leis, así como unha
mellora na eficiencia e eficacia no funcionamento electrónico nos servizos públicos
municipais, mediante a simplificación e redución de cargas administrativas e custes de
xestión.
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Necesidade de avaliación: si
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: febreiro 2018.
II. Área de Urbanismo.
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Adaptación de Ordenanza existente.
Ordenanza Municipal reguladora do contido, organización e funcionamento do Rexistro
Municipal de Solares e Edificios a rehabilitar.
Obxectivo da norma: adecuación da Ordenanza existente (BOP 10.12.2008) á Lei
2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia e ao decreto 143/2016, de 22 de
setembro, polo o que se aproba o Regulamento da Lei do Solo de Galicia.
Necesidade de avaliación: non.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: non se indica.
Conforme as propostas formuladas proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte acordo:
PRIMEIRO. Aprobar o proxecto de Plan Normativo Anual correspondente ao ano 2018
no que se inclúen as seguintes normas:
Ordenanza de Administración Electrónica do Concello de Vigo.
Ordenanza Municipal reguladora do contido, organización e funcionamento do Rexistro
Municipal de Solares e Edificios a rehabilitar.
SEGUNDO. Elevar ao Pleno o acordo adoptado."
Con data 16 de novembro de 2016, a Xunta de Goberno Local aproba dita proposta.

A Comisión Informativa de Réxime Interior, Seguridade e Mobilidade, na súa sesión do
22 de novembro de 2017, ditaminou favorablemente dita proposta incluíndo a emenda
presentada polo concelleiro de Fomento, quedando do seguinte xeito:

"Ao obxecto de acadar unha maior predectibilidade, transparencia e seguridade das
normas xurídicas o artigo 132 da LPAC obriga ao conxunto das Administracións
Públicas a facer público con carácter anual un Plan Normativo que conterá as
iniciativas regulamentarias que podan ser obxecto de aprobación no ano seguinte; o
Plan publicarase no Portal da Transparencia.
Con data de 31 de agosto a Xunta de Goberno Local aprobou as “Directrices para a
elaboración no Concello de Vigo do Plan Normativo Anual e para a avaliación
normativa”.
As Directrices advertían que con anterioridade o 15 de outubro remitiríanse á
Secretaría xeral do Pleno as iniciativas regulamentarias que se desexaran incorporar
ao Plan Normativo Anual; foron notificadas aos concelleiros delegados de Área e á
totalidade das xefaturas de Área e de Servizo nos que se estrutura a Administración
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municipal en data 05.09.2017 e publicadas na intranet o 6.09.2017; foron reiteradas
ás Áreas e Servizos en data 11.10.2017.
Concluído o prazo de remisión as propostas normativas recibidas teñen sido as
seguintes:
I. Área de Xestión municipal, Persoal, Patrimonio e Administración Electrónica.
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Nova Ordenanza
Ordenanza de Administración Electrónica do Concello de Vigo.
Obxectivo da norma: Coa norma preténdese ofrecer un marco de maior seguridade
xurídica nas relacións electrónicas de cidadáns/ás e empresas co Concello de Vigo e os
organismos vinculados, concretando determinadas previsións das leis, así como unha
mellora na eficiencia e eficacia no funcionamento electrónico nos servizos públicos
municipais, mediante a simplificación e redución de cargas administrativas e custes de
xestión.
Necesidade de avaliación: si
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: febreiro 2018.
II. Área de Urbanismo.
Adaptación de Ordenanza existente.
Ordenanza Municipal reguladora do contido, organización e funcionamento do Rexistro
Municipal de Solares e Edificios a rehabilitar.
Obxectivo da norma: adecuación da Ordenanza existente (BOP 10.12.2008) á Lei
2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia e ao decreto 143/2016, de 22 de
setembro, polo o que se aproba o Regulamento da Lei do Solo de Galicia.
Necesidade de avaliación: non.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: non se indica.
A través de emenda introducida polo concelleiro delegado de Fomento, Limpeza e
Contración:
Emenda de adición.
Incluír no apartado PRIMEIRO da proposta de acordo no que se citan as normas do Plan
Normativo para o ano 2018 o seguinte Regulamento.
Regulamento do Tribunal Municipal Especial de Contratación.
A parte expositiva da proposta de acordo ampliarase co seguinte contido:
III. Área de Fomento, Limpeza e Contratación.
Novo Regulamento.
Regulamento do Tribunal Municipal Especial de Contratación.
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Obxectivo da norma: A nova Lei de Contratos do Sector Público, Lei 9/2017, de 8 de
novembro, entrará en vigor en data de 9 de marzo de 2018; no seu artigo 46
contempla a posibilidade de que as entidades locais mencionadas no artigo 121 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases del Réxime Local, poderán crear un
órgano especializado e funcionalmente independente que ostentará a competencia
para resolver determinados recursos en materia de contratación; con este fin é
obxectivo do goberno dotar á Administración municipal e ás entidades instrumentais
dependentes da mesma que ostenten a condición de poderes adxudicadores deste
novo órgano co fin de mellorar a eficiencia e eficacia na tramitación administrativa.
Necesidade de avaliación: si
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: febreiro 2018.
Conforme as propostas formuladas proponse ao Pleno a adopción do seguinte
acordo..."
De seguido formulase a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo.
VOTACIÓN: Con vinte votos a favor dos membros do grupo municipal Socialista,
señores e señoras Abelairas Rodríguez, Alonso Suárez, Aneiros Pereira, Blanco Iglesias,
Caride Estévez, Fernández Pérez, Iglesias González, Lago Rey, López Font, Marra
Domínguez, Pardo Espiñeira, Regades Fernández, Rivas González, Rodríguez Díaz,
Rodríguez Escudero, Silva Rego e a Presidencia, e máis dos membros do grupo
municipal de Marea de Vigo, señores e señora, Jácome Enríquez, López Barreiro e
Pérez Correa, e cinco votos en contra dos membros do grupo municipal do Partido
Popular señores e señoras, Egerique Mosquera, Figueroa Vila, Gago Bugarín, González
Sánchez e Muñoz Fonteriz, adóptase o seguinte,
ACORDO:
PRIMEIRO. Aprobar o Plan Normativo Anual correspondente ao ano 2018 no que se
inclúen as seguintes normas:
Ordenanza de Administración Electrónica do Concello de Vigo.
Ordenanza Municipal reguladora do contido, organización e funcionamento do Rexistro
Municipal de Solares e Edificios a rehabilitar.
Regulamento do Tribunal Municipal Especial de Contratación.
E para que así conste expido esta certificación de orde e co visto e prace do Excmo.
Sr. Alcalde, coa salvidade do artigo 206 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en Vigo á data da sinatura
dixital.
am
Vº e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 18/12/2017 14:25

Páxina 4 de 4

Expediente 1464/110
CSV: 24EC4-4CA8A-E84EB-84522
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

