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Documento asinado

Concello de Vigo
JOSÉ RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DO PLENO DO CONCELLO DE
VIGO,
CERTIFICA: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día 29 de xaneiro de
2020, adoptou o seguinte acordo:
2.- APROBACIÓN DO PLAN ANUAL NORMATIVO CORRESPONDENTE AO
ANO 2020 DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 1648/110 (REXISTRO PLENO
2301/1101).
ANTECEDENTES.- Con data 3 de xaneiro de 2020, o secretario xeral do Pleno co
conforme da concelleira de Xestión Municipal, en data 8.01.20, emite o seguinte
informe proposta,
“Asunto. Proxecto de Plan Normativo anual 2020. (Expediente 1648/110)
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 do 2017 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 26.09.2019.
Concluído o prazo de remisión as propostas normativas recibidas teñen sido as
seguintes:
I. Área de Medio Ambiente e Vida Saudable.
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Obxectivo da norma: Regulación da protección do medio ambiente atmosférico no
Concello de Vigo. Desenvolvemento da normativa estatal e autonómica e
regulación no Concello de Vigo.
Derrogación normativa: Vixente Ordenanza municipal de protección do Medio
Ambiente Atmosférico (BOP 18/10/1994).
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º cuatrimestre do
2020.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre do 2020.
Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 3ª cuatrimestre do 2020.
-Regulamento municipal de cemiterios.
Obxectivo da norma: Regulación dos servizos de cemiterio municipal.
Desenvolvemento da normativa estatal e autonómica e regulación dos cemiterios
municipais.
Derrogación normativa: Vixente regulamento municipal de cemiterios. Ano 1961.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º cuatrimestre do
2020.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre do 2020.
Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre do 2020.
II. Área de Medio Ambiente e Vida Saudable en colaboración coa Área
Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas Especiais e Área de
Empresa, Economía, Seguridade e Organización Municipal.
Ordenanza municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.
Obxectivo da norma: Desenvolvemento da Lei 3/2007, de 9 abril, de prevención e
defensa contra os incendios forestais de Galicia no ámbito das competencias
municipais.
Derrogación normativa: Non se prevé.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º cuatrimestre do
2020.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre do 2020.
Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre do 2020.
III. Área de Medio Ambiente e Vida Saudable en colaboración coa Área de
Fomento e Servizos.
Ordenanza municipal de vertidos non domésticos de augas residuais.
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Obxectivo da norma: Regulación dos vertidos non doméstico a rede municipal de
abastecemento. Desenvolvemento da normativa estatal e autonómica e regulación
no termo municipal de Vigo.
Derrogación normativa:
18/10/1994).

Vixente

Ordenanza

municipal

dos

vertidos

(BOP

Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º cuatrimestre do
2020.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre do 2020.
Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre do 2020.
IV. Área Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal.
Ordenanza municipal 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 a el 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.
Derrogación normativa: Calquera previsión regulamentaria municipal que entre en
contradición co texto normativo.
Necesidade de avaliación: Xustificación, comprobar o grao de implantación da
administración electrónica e avaliar a utilización pola cidadanía e demais suxeitos,
a súa funcionalidade e operatividade, mediante enquisas e o establecemento de
indicadores municipais de seguimento.
Tramitación: A prevista nos artigos 49 de Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e o artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: xa concluído (marzo
17) (art. 133.1 Lei 39/2015).
Data estimada de publicación do texto no Portal Web do Concello: novembro 2019.
Data estimada Informes de impacto servizos varios: outubro 2019.
Data estimada informe proposta: novembro 2019.
Data estimada informe secretario xeral do Pleno: novembro 2019.
Data estimada de informe de Intervención: decembro 2019.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: decembro
de 2019.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: xaneiro de 2020.
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Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: marzo 2020.
V. Área Parques e Xardíns, Comercio, Distritos
Ordenanza reguladora do comercio de Vigo.
Obxectivo da norma: Adecuación do marco legal vixente (Lei 13/2010, de 17 de
decembro, comercio interior de Galicia, Lei 1/2010, do 1 de marzo, ordenación de
comercio minorista).
Derrogación normativa: Ordenanza reguladora da venda na rúa e espazos abertos
(BOP nº 246 de 27.12.1995).
Tramitación: Prevista artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das Bases de
Réxime Local e artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: Decembro 2019.
Data estimada de publicación do texto no Portal Web do Concello: 1º cuatrimestre
2020.
Data estimada doutros informes/trámites: 1º cuatrimestre 2020.
Data estimada informe proposta: 1º cuatrimestre 2020.
Data estimada informe secretario xeral do Pleno: 1º cuatrimestre 2020.
Data estimada informe de Intervención: 1º cuatrimestre 2020.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre do 2020.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: 2º cuatrimestre 2020.
Data estimada de audiencia e información pública: 2º cuatrimestre 2020.
Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre do 2020.
VI. Área de Empresa, Economía, Seguridade e Organización Municipal.
-Ordenanza reguladora da utilización e circulación de vehículos de mobilidade
persoal.
Obxectivo da norma: Debido á profileración dos vehículos de mobilidade persoal
(VMP) nos espazos públicos da cidade e, en ausencia de regulación específica, co
obxecto de favorecer a seguridade vial e garantir a circulación destes vehículos de
forma adaptada e segura, facéndoa compatible cos distintos usos da vía pública,
preténdese aprobar unha normativa municipal reguladora.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º cuatrimestre.
Data estimada de publicación do texto no Portal Web do Concello: 1º cuatrimestre.
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Data estimada informe proposta: 1º cuatrimestre.
Data estimada informe secretario xeral do Pleno: 1º cuatrimestre.
Data estimada informe de Intervención: 1º cuatrimestre.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: 2º cuatrimestre.
Data estimada de audiencia e información pública: 2º cuatrimestre.
Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre.
-Ordenanza reguladora de VAOS, reservas de estacionamento en vía pública e
accesibilidade de persoas con diversidade funcionalidade.
Obxectivo da norma:
•
•
•

Regular o paso de vehículos en vía pública a efectos de garantir o acceso
rodado a inmobles en condicións de seguridade.
Establecemento de criterios materiais para reservas especiais de
estacionamento (aproveitamento especial do dominio público).
Establecemento de criterios materiais para garantir a accesibilidade das
persoas con diversidade funcional a zonas de estacionamento envía pública,
así como, xustificación da expedición de tarxetas de estacionamento.

•
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º cuatrimestre.
Data estimada de publicación do texto no Portal Web do Concello: 1º cuatrimestre.
Data estimada doutros informes/trámites: 1º cuatrimestre.
Data estimada informe proposta: 1º cuatrimestre.
Data estimada informe secretario xeral do Pleno: 1º cuatrimestre.
Data estimada informe de Intervención: 1º cuatrimestre.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre.
Data estimada de aprobación inicial polo Pleno: 2º cuatrimestre.
Data estimada de audiencia e información pública: 2º cuatrimestre.
Data estimada de aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre.
VII. Área de Fomento e Servizos.
-Regulamento Xeral Aparcadoiros Públicos da cidade de Vigo.
Obxectivo da norma: Regulación xeral das condicións de uso dos aparcadoiros
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Derrogación normativa: Calquera previsión regulamentaria municipal que entre en
contradición co texto normativo.
Tramitación: A prevista nos artigos 49 de Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e o artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: maio 2020.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local:
setembro2020.
-Modificación da ordenanza reguladora do servizo de Taxi da cidade de Vigo.
Obxectivo da norma: Adaptación da ordenanza municipal reguladora so servizo ao
disposto no Decreto 103/2018, de 13 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da lei 4/2013, de 30 de maio.
Á vista do esixido na normativa autonómica, e en previsión de mellorar as novas
necesidades xurdidas dende a data de aprobación da vixente ordenanza que regula
o servizo de taxi no Concello de Vigo, considérase preciso a realización de
modificacións na ordenanza para adaptala as novas circunstancias do sector e
axustarse e dar cumprimento ó disposto na citada disposición segunda
Derrogación normativa: Calquera previsión regulamentaria municipal que entre en
contradición co texto normativo.
Tramitación: A prevista nos artigos 49 de Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e o artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: xaneiro 2020.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: febreiro
2020.
Data estimada de aprobación inicial Pleno: marzo 2020.
-Regulamento Regulador do servizo público de Transporte urbano colectivo de
viaxeiros en autobús da cidade de Vigo.
Obxectivo da norma: Dar cumprimento ao disposto no artigo 284 nº 2 da Lei
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen
ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo y do
Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 , no que se
establecese :
“Antes de proceder a contratación dunha concesión de servizos, nos casos en que
se trate de servizos públicos, deberá haberse establecido seu réxime xurídico, que
declare expresamente que a actividade de que se trata queda asumida pola
Administración respectiva como propia da mesma, determine o alcance das
prestacións en favor dos administrados.
Derrogación normativa: Calquera previsión regulamentaria municipal que entre en
contradición co texto normativo.
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Tramitación: A prevista nos artigos 49 de Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e o artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: do 9.08.19 a
10.09.19
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: novembro
2019.
Aprobación inicial Pleno: novembro 2019.
-Regulamento Municipal regulador das instalacións de alumeado público no termo
municipal de Vigo.
Obxectivo da norma: Actualización desta normas para mellorar e adecuar as
condicións mínimas que deberán cumprir as instalacións de Iluminación Pública
tanto de promoción privada como as executadas directamente polo Concello de
Vigo, para poder ser recibidas posteriormente polo Servizo Técnico Municipal, para
a súa explotación e mantemento. Así adecuar o presente Regulamento en relación
a medidas de fomento do aforro e eficiencia enerxética no alumeado público, así
como a regulación dos criterios sobre a contaminación lumínica.
Derrogación normativa: Regulamento Municipal regulador das instalacións de
alumeado público no termo municipal de Vigo, aprobada polo Pleno: 31 de marzo
de 2006. Publicación no BOP: 16 de maio de 2006. Entrada en vigor: 16 de xuño de
2006.
Necesidade de avaliación: Xustificación, comprobación do grao de implanticón e
aplicación das medidas de aforro enerxético.
Tramitación: A prevista nos artigos 49 de Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e o artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º cuatrimestre.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre.
Data estimada aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre.
-Ordenanza municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior.
Obxectivo da norma: Actualización desta ordenanza que regula as condicións que
debe cumprir calquera instalación de iluminación exterior, tanto pública como
privada, situada no termo municipal de Vigo, co fin de mellorar a protección do
medio mediante o uso eficiente e racional da enerxía que consumen e a redución
da contaminación lumínica, sen menoscabo da seguridade viaria, dos peóns e
propiedades, que deben garantir as ditas instalacións. Ademais de facilitar a súa
explotación e mantemento futuro.
Derrogación normativa: Ordenanza municipal reguladora das instalacións de
iluminación exterior.
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Necesidade de Avaliación: Xustificación, comprobación do grao de implantación e
aplicación da ordenanza en relación as instalación de iluminación exterior.
Tramitación: A prevista nos artigos 49 de Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e o artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º cuatrimestre.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre.
Data estimada aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre.
-Regulamento do servizo municipal de Abastecemento de Auga e Saneamento de
Vigo.
Obxectivo da norma: Coa norma preténdese regular as condicións de prestación do
servizo de saneamento e subministro domiciliario de auga potable; regulando as
relacións entre a entidade que preste os servizos e os abonados do mesmo,
sinalándose os dereitos e obrigacións básicas para cada unha das partes.
Derrogación normativa: Regulamento do servizo municipal de Abastecemento de
auga e Saneamento de Vigo, aprobado en sesión plenaria do 27.01.1993.
Tramitación: A prevista nos artigos 49 de Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e o artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 3º cuatrimestre
2019.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre 2020.
Data estimada aprobación definitiva polo Pleno: 3º cuatrimestre 2020.
-Ordenanza xeral reguladora das obras na vía pública.
Obxectivo da norma: Coa norma preténdese regular as condicións da execución das
obras na vía pública, así como a ocupación da mesma para a instalación,
mantemento, modificación ou supresión de servizos.
Derrogación normativa: Ordenanza xeral reguladora das obras e as conseguintes
ocupacións necesarias para a implantación de servizos na vía pública
Tramitación: A prevista nos artigos 49 de Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e o artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º cuatrimestre
2020.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
cuatrimestre 2020.
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-Ordenanza municipal de limpeza pública viaria e praias.
Obxectivo da norma: Adaptación da ordenanza municipal de limpeza pública
aprobada o 26/05/1994, ao disposto na normativa sectorial actual, en especial á lei
22/2011, de 28 de xullo, de residuos y chans contaminados, regulando as
actividades e comportamentos dirixidos á limpeza e correcta utilización das vías e
espazos públicos, incluíndo as praias.
Á vista da evolución tecnolóxica que dende o ano 1994 se produciu nos
tratamentos e procedementos de limpeza, considérase preciso a realización dunha
nova ordenanza específica sobre este asunto, incluíndo así mesmo a limpeza das
praias, en especial a zona do areal, que na actual ordenanza non estaba incluída.
Derrogación normativa: Ordenanza municipal de limpeza pública e tratamento de
residuos sólidos urbanos aprobada por acordo Plenario de sesión 26/05/1994
(apartado IV das ordenanzas xerais de ptección do medio ambiente)
Tramitación: A prevista nos artigos 49 de Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e o artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º trimestre 2020.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
trimestre 2020.
Data estimada aprobación definitiva polo Pleno: 3º trimestre 2020.
-Ordenanza municipal reguladora da instalación de contenedores na vía pública e
xestión dos residuos municipais.
Obxectivo da norma: Adaptación da ordenanza municipal de Tratamento de
Residuos Sólidos Urbanos e a Ordenanza Municipal Reguladora da Instalación de
Contenedores na Vía Pública, aprobadas o 26/05/1994, ao disposto na normativa
sectorial actual, en especial á lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e chans
contaminados, regulando a recollida de refugallos e residuos municipais e o seu
transporte a xestores autorizados, así como a instalación en vía pública de
recipientes para recibir estes residuos.
Á vista da evolución tecnolóxica que dende o ano 1994 se produciu nos modelos de
contenerización, recollida e tratamento de residuos, considérase preciso a
realización dunha nova ordenanza específica sobre estes aspectos.
Derrogación normativa: Ordenanza municipal de limpeza pública e tratamento de
residuos sólidos urbanos aprobada por acordo Plenario de sesión 26/05/1994
(apartados IV e V das ordenanzas xerais de ptección do medio ambiente).
Tramitación: A prevista nos artigos 49 de Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local e o artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Data estimada de consulta pública previa á redacción do texto: 1º trimestre 2020.
Data estimada de aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local: 2º
trimestre 2020.
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Data estimada aprobación definitiva polo Pleno: 3º trimestre 2020.
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Conforme ás propostas formuladas proponse á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte acordo...
Deseguido o funcionario informante emite a proposta que se contén na parte
dispositiva deste acordo.
A Xunta de Goberno Local, en data 10 de xaneiro de 2020, aproba dita proposta.
A Comisión Informativa de Fomento, Servizos, Patrimonio e Contratación, na súa
sesión ordinaria do 22.01.20, ditaminou favorablemente dita proposta.
VOTACIÓN: Con vinte e catro votos a favor dos membros do grupo municipal
Socialista, señores e señoras Abelairas Rodríguez, Aguiar Castro, Aneiros Pereira,
Blanco Iglesias, Caride Estévez, Espinosa Mangana, Fernández Pérez, Gomez Díaz,
Iglesias González, Lago Barreiro, López Font, Losada Alvarez, Mejías Sacaluga,
Pardo Espiñeira, Rivas González, Rodríguez Calviño, Rodríguez Díaz, Rodríguez
Rodríguez, Silva Rego e a Presidencia, e mais dos membros do grupo municipal do
Partido Popular, señores e señoras Egerique Mosquera, Gonzalez Castillo, López
Roman e Marnotes González, e tres abstencións dos membros do grupo municipal
Mixto, señora e señor Mendez Fuentes e Pérez Correa, e do membro non adscrito,
Sr. Pérez Igrexas, adóptase o seguinte,
ACORDO:
PRIMEIRO. Aprobar o proxecto de Plan Normativo Anual correspondente ao ano
2020 no que se inclúen as seguintes normas:
• Ordenanza municipal de Protección do Medio Ambiente Atmosférico.
•
• Regulamento municipal de cemiterios.
•
• Ordenanza municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.
•
• Ordenanza municipal de vertidos non domésticos de augas residuais.
•
• Ordenanza municipal de Administración Electrónica do Concello de Vigo.
•
• Ordenanza Reguladora do Comercio de Vigo.
•
• Ordenanza reguladora da utilización e circulación de vehículos de mobilidade
persoal.
•
• Ordenanza reguladora de VAOS, reservas de estacionamento en vía pública e
accesibilidade de persoas con diversidade funcionalidade.
•
• Regulamento xeral aparcadoiros públicos da cidade de Vigo.
•
• Ordenanza reguladora do servizo de taxi da cidade de Vigo.
•
• Regulamento regulador do servizo público de transporte urbano colectivo de
viaxeiros en autobús da cidade de Vigo.
•
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• Regulamento municipal regulador das instalacións de alumeado público no termo
municipal de Vigo.
•
• Ordenanza municipal reguladora das instalacións de iluminación exterior.
•
• Regulamento do servizo municipal de Abastecimento de Auga e Saneamento de
Vigo.
•
• Ordenanza xeral reguladora das obras na vía pública.
•
• Ordenanza municipal de limpeza pública viaria e praias.
•
• Ordenanza municipal reguladora da instalación de contenedores na pía pública e
xestión dos residuos municipais.
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,
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