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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 27 de abril de
2022, adoptou o seguinte acordo:
2.
DAR CONTA DO CUMPRIMENTO DO PLAN ANUAL NORMATIVO
CORRESPONDENTE AO ANO 2021 DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE.
1672/110 (EXPTE. PLENO 3379/1101).
ANTECEDENTES.- Dáse conta do informe do secretario xeral do Pleno, de data 14
de marzo de 2022, conformado pola concelleira de Contratación, Patrimonio e
Xestión Municipal, que di o que segue,
“Asunto. Cumprimento do Plan Anual Normativo do ano 2021. (Expdte. 1672/110)
Lexislación aplicable.
LPACAP. Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
Antecedentes.
A Xunta de Goberno Local, mediante acordo de data 31.08.2017, desenvolvendo o
sinalado no artigo 132.1 da LPACAP, aprobou as Directrices para a elaboración no
Concello de Vigo do Plan Normativo Anual e para a avaliación normativa.
O Pleno, en sesión de data 30.12.2020 aprobou o Plan Normativo Anual
correspondente o ano 2021 no que se incluían as seguintes normas:
Ordenanza reguladora do comercio de Vigo.
Ordenanza reguladora da utilización e circulación de vehículos de mobilidade
persoal
Ordenanza reguladora da instalación de terrazas na vía pública.
Plan Estratéxico de subvencións.
Ordenanza de subvencións.
As Directrices do Plan Normativo sinalan, “A Secretaría xeral do Pleno elaborará no
primeiro trimestre de cada ano Informe Anual que reflectirá o grado de
cumprimento do Plan Anual Normativo do ano anterior e as iniciativas adoptadas
non incluídas inicialmente no Plan; o informe será elevado ao Pleno para o seu
coñecemento e publicarase no Portal de Transparencia do Concello de Vigo. As
Concellerías delegadas remitirán antes do 31 de xaneiro á Secretaría xeral do
Pleno as razóns xustificativas dos eventuais incumprimentos do Plan Anual
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Normativo do ano anterior”.
Mediante comunicacións de data 17.01.2022 esta Secretaría dirixiouse ás distintas
Áreas municipais que incluiron proxectos normativos para o ano 2021 ao obxecto
de que, con anterioridade o 31 de xaneiro, emitiran informe do grado de
cumprimento da previsión normativa proxectada.
Transcorrido o prazo sinalado ningunha das Áreas que no seu día propuxeron a
inclusión de proxectos normativos no Plan Normativo do ano 2021 teñen
respostado o requerimento de informe.
Cumprimentando o sinalado nas Directrices do Plan Normativo emítese, para o
coñecemento do Pleno, o seguinte,
INFORME
I. Ordenanza Reguladora do Comercio de Vigo.
A esta Secretaría non lle consta que a Ordenanza Reguladora do Comercio de Vigo
fora obxecto de trámite algún; no “Portal de Transparencia” tampouco consta que,
conforme o sinalado no artigo 133 da LPACAP, se substanciara, a través da Sede
Electrónica do Concello, consulta pública recabando a opinión dos suxeitos e das
organizacións mais representativas potencialmente afectadas pola futura norma en
relación co, (i) problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa; (ii)
necesidade e oportunidade da súa aprobación; (iii) obxectivos da norma e, (iv) as
posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.
II. Ordenanza reguladora da utilización e circulación de vehículos de mobilidade
persoal.
A esta Secretaría lle consta que a Ordenanza reguladora da utilización e circulación
de vehículos de mobilidade persoal foi aprobada inicialmente polo Pleno en sesión
de data 26.01.2022; no BOP n.º 37 do 23.02.2022 publicouse consonte o artigo 49
da LBRL anuncio da súa información pública e audiencia dos interesados a efectos
de presentación de reclamacións e suxestións, 30 días. (Expdte. 118921/210)
III. Ordenanza reguladora da instalación de terrazas na vía pública.
A esta Secretaría lle consta que a Ordenanza reguladora da instalación de terrazas
na vía pública foi aprobada definitivamente polo Pleno en sesión de data
27.10.2021; a súa publicación tivo lugar no BOP n.º 229 do 26.11.2021. (Expdte
118041/210)
IV. Plan Estrátexico de subvencións.
A esta Secretaría non lle constan trámites.
V. Ordenanza de subvencións.
A esta Secretaría non lle consta que a Ordenanza de Subvencións fora obxecto de
trámite algún; no “Portal de Transparencia” tampouco consta que, conforme o
sinalado no artigo 133 da LPACAP, se substanciara, a través da Sede Electrónica do
Concello, consulta pública recabando a opinión dos suxeitos e das organizacións
mais representativas potencialmente afectadas pola futura norma en relación co,
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(i) problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa; (ii) a necesidade e
oportunidade da súa aprobación; (iii) os obxectivos da norma e, (iv) as posibles
solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.
Existe un anteproxecto de Ordenanza (Expediente 524/1101) que no seu día
acadou na súa tramitación interna informes favorables da Asesoría xurídica e da
Intervención xeral; no seu momento tal anteproxecto non foi remitido para a súa
aprobación como proxecto o órgano competente, Xunta de Goberno Local.
Mediante Resolución da Concellería delegada de facenda de data 16.06.2018
encomendouse á Intervención xeral o seguimento e tramitación dun proxecto de
Ordenanza xeral de Subvencións a redactar por un Grupo de Traballo Sectorial, a
tal efecto a Resolución nomeaba diversos funcionarios municipais; o Grupo sería
asistido pola Comisión Técnica do Plan de Transformación Integral da
Administración Municipal de Vigo, cuxos membros participarían activamente nos
traballos a desenvolver; a Resolución sinalaba que documentación xerada sería
facilitada o secretario xeral do Pleno, na súa condición de instrutor do Expediente,
para a súa comunicación o Comité de Transformación Dixital e a Concellería
delegada antes de cada reunión de traballo.”
DITAME. A Comisión Informativa de Fomento, Servizos, Patrimonio e Contratación,
na súa sesión ordinaria do 20 de abril de 2022, queda informada.
DELIBERACIÓNS. Constan no arquivo audiovisual incorporado á Acta.

ACORDO.
O Pleno da Corporación queda enterado do informe de cumprimento do Plan Anual
Normativo do ano 2021.

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,

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2022 12:28

Páxina 3 de 3

Expediente/Documento 1672-110

CSV: A9ABAH-C58B2A-5B5F5E-5KXX7T-7BN4LL-F1

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

