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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 extraordinaria e urxente do día 1 de
xullo de 2019, adoptou o seguinte acordo:
13.PROPOSTA
DA
ALCALDÍA
REFERENTE
Á
CREACIÓN
E
COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS DO PLENO. EXPTE. 1634/110 (REXISTRO
PLENO 2045/1101)
ANTECEDENTES.- Con data 27 de xuño de 2019, a Alcaldía-Presidencia somete a
consideración do Pleno a seguinte proposta de acordo:
“Como consecuencia da nova Corporación xurdida das eleccións locais do 26 de
maio esta Alcaldía, mediante Resolución de data 18 de xuño, acordou a
estruturación dos servizos corporativos do Concello en diferentes Áreas, neste
mesmo sentido o artigo o artigo 124.2 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, polo
que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico
das Corporacións Locais, indica que o Concello-Pleno, a proposta do Alcalde,
acordará o número e denominación das Comisións Informativas, hoxe Comisións do
Pleno, distribuíndo entre elas as materias que se someterán a este órgano
procurando, no posible, a súa correspondencia co número e denominación das
grandes Áreas nas que están estruturados os servizos corporativos. Por outra
banda o artigo 122.3) parágrafo segundo da LBRL advirte que a composición das
Comisións se acomodará á proporcionalidade existente entre os distintos grupos
municipais da Corporación.
De conformidade coa devandita lexislación esta Alcaldía somete á consideración do
Concello-Pleno a seguinte proposta de acordo:
Primeiro.- Crear as Comisións do Pleno que a seguir se citan:
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

de
de
de
de
de
de
de
de

Urbanismo.
Fomento, Servizos, Patrimonio e Contratación.
Orzamentos e Facenda.
Organización Municipal, Seguridade, Dinamización Adva. e I.+D.
Ben. Social, Igualdade, Norm. Linguística, Distritos e Particip. Cid.
Patrimonio Histórico, Cultura, Educación e Xuventude.
Medio Ambte., Cies Pat. Hum., Parques, Festas, Turismo e Deportes.
Economía, Empresa, Proxectos, Emprego e Comercio.

De conformidade do sinalado no Regulamento Orgánico do Pleno existe tamén a
Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións.
Segundo. Sen prexuízo do superior control do Pleno as Comisións realizan o
seguimento da xestión do Alcalde e do seu equipo de goberno e aquelas outras
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funcións que o Pleno lles delegue, así mesmo emitirán Ditame sobre os seguintes
asuntos que teñan que ser sometidos á decisión do Pleno:
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Comisión de Urbanismo: Será o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo quen
actúe como Comisión do Pleno en materia de Urbanismo; sen prexuízo das
atribucións estatutarias conferidas a este órgano o Consello ditaminará cantos
asuntos en materia urbanística, e outras de carácter conexo, teñan que ser
sometidos á decisión do Pleno do Concello.
Comisión de Fomento, Servizos, Patrimonio e Contratación: ditaminará os asuntos
referentes ás materias citadas.
Comisión de Orzamentos e Facenda: ditaminará os asuntos referentes ás materias
citadas. Actuará como Comisión Especial de Contas.
Comisión de Organización Municipal, Seguridade, Dinamización Administrativa e I.
+D.: ditaminará os asuntos referentes ás materias citadas.
Comisión de Benestar Social, Igualdade, Norm. Linguística, Distritos e Participación
Cidadá: ditaminará os asuntos referentes ás materias citadas.
Comisión de Patrimonio Histórico, Cultura, Educación e Xuventude: ditaminará os
asuntos referentes ás materias citadas.
Comisión de Medio Ambiente, Cies Patrimonio da Humanidade, Parques, Festas,
Turismo e Deportes: os asuntos referentes ás materias citadas.
Comisión de Economía, Empresa, Proxectos, Emprego e Comercio: ditaminará os
asuntos referentes ás materias citadas.
Terceiro. A Presidencia da Comisión Informativa de Urbanismo (Consello da
Xerencia) corresponde o alcalde que poderá delegarla na Vicepresidencia da
Xerencia Municipal de Urbanismo.
A Presidencia de tódalas demais Comisións corresponderalle ó alcalde que poderá
delegar a presidencia efectiva, a proposta da Comisión, en calquera membro da
mesma trala correspondente elección efectuada no seu seo. Cada Comisión terá un
Presidente e un Vicepresidente, que serán elixidos entre os seus membros pola
propia Comisión na súa sesión constitutiva e nomeados posteriormente polo
Presidente do Pleno, quen poderá exercer a presidencia de dita sesión ou delegala
en calquera dos seus membros
Nos supostos de vacante, ausencia, enfermidade ou impedimento do Presidente e
Vicepresidente de cada unha das Comisións do Pleno, a Presidencia será asumida
polo membro titular do mesmo Grupo Político ao que pertenza o Presidente,
atendendo á orde do seu nomeamento na respectiva Comisión.
Cada Comisión estará integrada por NOVE concelleiros/as dos que sete
representarán ó Grupo Municipal Socialista; un ó grupo municipal Popular e un ó
Grupo Municipal Mixto.
Non obstante o exposto resolta preceptiva a presencia nas Comisións do concelleiro
non adscrito, dita presencia implica a proporcionalidade das votacións que se
produzan nas Comisións conforme a seguinte ponderación sobre un total de nove
votos:
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O voto de cada representante (7) do Grupo Municipal Socialista nas Comisións ten
o valor de: 0,95; o voto do representante do Grupo Municipal Popular ten o valor
de: 1,33; o voto do representante do Grupo Municipal Mixto ten o valor de: 0,66; o
voto do concelleiro non adscrito ten o valor de 0,33.
A designación concreta a cada Comisión dos concelleiros/as que deberán formar
parte delas en representación dos Grupos Municipais realizarase mediante escrito
do seu Voceiro/a dirixido ó Alcalde, que se presentará no Rexistro da Secretaría
Xeral do Pleno, no prazo de dous días seguintes á adopción do presente acordo. Os
Grupos Políticos poderán designar suplentes indistintos a un ou varios dos seus
membros.
A efectos de manter a proporcionalidade establecida, no suposto de que en
calquera momento o alcalde, como Presidente nato das Comisións, desempeñe a
Presidencia absterase de votar o membro de menor idade dos do seu Grupo
Municipal sempre que estiveran presentes todos eles.
Cuarto. Facúltase ao alcalde para realizar o nomeamento, conforme á proposta que
realicen os Voceiros dos Grupos, dos membros da Comisión Especial de Suxestións
e Reclamacións.
Quinto. Agás a Comisión de Urbanismo (Consello da Xerencia) que ten o seu propio
réxime de funcionamento, as Comisións realizarán reunións ordinarias con carácter
mensual sempre e cando existan asuntos que se deban ditaminar ou informar. As
devanditas reunións realizaranse os penúltimos mércores non festivos de cada
mes.
Sexto. O funcionamento das Comisións axustarase o previsto no Capítulo II do
Título IV, do RD 2568/1986.
Sétimo. Comunicar o presente acordo os Voceiros dos diferentes Grupos
Municipais.”
VOTACIÓN.- Con vinte votos a favor dos membros do grupo municipal Socialista,
señores e señoras Abelairas Rodríguez, Aguiar Castro, Aneiros Pereira, Blanco
Iglesias, Caride Estévez, Expinosa Mangana, Fernández Pérez, Gomez Días, 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 sete votos en contra dos membros do grupo municipal
do Partido Popular señores e señoras Egerique Mosquera, Gonzalez Castillo, López
Roman e Marnotes González, mais 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: Aprobar a proposta da Alcaldía, de data 27 de xuño de 2019, relativa á
creación e composición das Comisións Informativas, que se transcribe nos
antecedentes deste acordo.
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
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Vº e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez
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