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RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES
O Concello de Vigo ten unha extensa traxectoria na implantación e desenvolvemento de políticas
públicas en transparencia e integridade, materias estas que son obxecto de reforzo tras da
aprobación da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e
Bo Goberno e, tal e como se pode comprobar, cos excelentes resultados obtidos nas sucesivas
avaliacións efectuadas por Transparencia Internacional España, no Índice de Transparencia de
Ayuntamientos (ITA).
Na execución das ditas políticas públicas, o Concello de Vigo dá un paso máis coa súa integración
como Socio Titular, mediante acordo plenario de data 30.03.2015, na “Red de Entidades Locales
por la Transparencia y Participación Ciudadana” da Federación Española de Municipios y
Provincias, de acordo co disposto no artigo 8 das Normas de Funcionamento e Organización da
mesma e cumprir os seus fins estatutarios e co acordo do Pleno da Corporación en sesión
ordinaria de data 30 de novembro de 2015.
No marco do desenvolvemento dos estándares de conduta e de mellora continua, foron
poñéndose en práctica distintas iniciativas para acadar una maior transparencia na xestión,
establecendo unha intensidade superior en relación coas esixencias derivadas dos indicadores
legalmente establecidos. Nesa liña e dentro do novo escenario en materia de procedemento
definido pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, que impulsou a dixitalización da Administración; o Concello de Vigo
estableceu como prioridade adaptar a xestión dos convenios á nova política dixital municipal,
guiada polo Plan de Transformación Integral da Administración Municipal do Concello de Vigo.
Nunha contorna na que a utilización dos medios electrónicos debe ser a práctica habitual, coa
implantación do Rexistro electrónico de convenios municipal procúrase por unha banda fomentar a
transformación electrónica da administración e por outra estimular á transparencia e publicidade
activa na xestión administrativa dun instrumento tan importante como son os convenios, debido a
que como institución de actividade administrativa bilateral que se fundamentan na consecución
dun fin de interese público, a súa difusión preséntase como prioritaria para afondar na
consolidación do Concello de Vigo como unha administración transparente e comprometida coas
boas prácticas administrativas.
Se ben a Ley 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, desenvolve como
novedade un réxime xurídico completo dos convenios establecendo un contido mínimo, clases,
duración e extinción, o Concello de Vigo coa iniciativa da creación dun Rexistro electrónico de
Convenios, e nas directrices de organización funcionamento e acceso ao nomeado rexsitro,
amplía o ámbito obxectivo definido na lexislación estatal co gallo de incorporar ao mesmo ó
emprego das novas tecnoloxías, ampliar a difusión da información xerada e facilitar o acceso aos
cidadáns ao contido íntegro dos convenios a través do Portal de Transparencia municipal
atendendo aos principios de accesibilidade, interoperabilidade e reutilización da información.
A creación do Rexistro Electrónico de Convenios do Concello de Vigo aprobouse pola da Xunta de
Goberno Local en sesión ordinaria de data 27.09.18, así como as directrices da súa organización,
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funcionamento e acceso, como o instrumento de publicidade e transparencia dos convenios. O
acordo adoptado contén as seguintes previsións:
Primeiro.- Aprobar a creación do Rexistro Electrónico de Convenios do Concello de Vigo, así
como as directrices da súa organización, funcionamento e acceso, que forman parte deste acordo
como Anexo I, como o instrumento de publicidade e transparencia dos convenios.
Segundo.- O presente acordo será de aplicación a partires do 1 de outubro de 2018, nos termos que
se recollen no Anexo I respecto aos convenios anteriores e en tramitación.
Terceiro.-Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, na Sede Electrónica municipal e
no Portal de Transparencia do Concello de Vigo (https://transparencia.vigo.org/?lang=es).
Cuarto.- Notificar o presente acordo aos concelleiros responsables de áreas de goberno, titulares de
órganos directivos municipais, e ás xefaturas de áreas e servizos municipais, así como ordenar a súa
inserción na Intranet municipal para garantir o seu xeral coñecemento por todas as áreas e servizos.
ANEXO I
DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E ACCESO AO
REXISTRO ELECTRÓNICO DE CONVENIOS DO CONCELLO DE VIGO
O obxecto deste Anexo é o establecemento das directrices de organización, funcionamento e acceso
do Rexistro Electrónico de Convenios do Concello de Vigo, como instrumento de publicidade e
transparencia dos convenios.
Este rexistro será de carácter administrativo, público, único e independente, sen prexuízo da
interconexión e da interoperabilidade con outros rexistros. Estará adscrito á Concellería de Xestión
Municipal baixo a dependencia funcional da Secretaría do Goberno Local, en aplicación do disposto no
Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o Réxime xurídico dos funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, xunto coa Disposición adicional oitava da
LRBRL
Estarán suxeitos a inscrición neste rexistro os convenios con outras administracións públicas,
universidades ou corporacións de dereito público, así como entidades privadas ou asociacións,
fundacións ou consorcios, para a colaboración e cooperación en atención ao interese público, que
subscriba:
a) A Alcaldía do Concello de Vigo.
b) A Xunta de Goberno do Concello de Vigo.
c) Os/as concelleiros/as do Concello de Vigo, ben en atribución de competencias propias ou por
delegación.
d) As asociacións, fundacións e consorcios con órganos de decisión integrados maioritariamente
por representación designada polo Concello.
Sen prexuízo do anterior, poderán inscribirse no mesmo todo acordo de vontades, protocolo, acordo
marco ou instrumento coa finalidade de colaboración e cooperación, adoptados por escrito, libre e con
plena competencia das partes asinantes, para un fin común e con plenos efectos xurídicos.
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Non serán obxecto de inscrición neste rexistro:
•

Convenios ou contratos que teñan por obxecto prestacións propias dos contratos, quedando
sometidos á lexislación de contratos do sector público.

•

Convenios urbanísticos ou en materia expropiadora.

•

Os acordos entre concellerías deste Concello.

•

O remate convencional dos procedementos administrativos ou acordos, pactos, convenios ou
contratos, previa resolución do expediente.

•

Outros convenios, que de forma motivada se dispoña.

Os convenios obxecto de inscrición deberán conter en todo caso:
a) Os suxeitos ou órganos que subscriben o convenio e a capacidade xurídica coa que actúa
cada unha das partes.
b) A competencia administrativa na que se fundamenta a actuación do Concello ou entidades
dependentes.
c) O obxecto do convenio así como as actuacións a realizar por cada parte, indicando, no seu
caso, a titularidade dos resultados obtidos.
d) As obrigas e compromisos económicos asumidos por cada unha das partes, se os houbese,
indicando a súa distribución temporal por anualidades e a súa imputación concreta ao
orzamento correspondente, de acordo co previsto na lexislación orzamentaria.
e) Os mecanismos de seguimento, vixilancia e control da execución do convenio e dos
compromisos adquiridos polos asinantes. Estes instrumentos tamén resolverán as denuncias
ou solución de controversias así como os problemas de interpretación e cumprimento que
poidan xurdir.
f)

A necesidade ou non de establecer un organismo para a xestión do convenio para a asistencia
técnica, coordinación ou actuación conxunta para a colaboración-cooperación.

g) As consecuencias aplicables no caso de incumprimento das obrigas e compromisos asumidos
por cada unha das partes e, no seu caso, os criterios para determinar a posible indemnización
polo seu incumprimento.
h) As causas e actuacións en caso de extinción ou resolución.
i)

O réxime de modificacións do convenio.

j)

O prazo de vixencia do convenio, que deberá ter unha duración determinada (días, meses ou
anos) e non poderá superar os catro anos, agás que se prevexa normativamente un prazo
superior. Os asinantes poderán prever de forma unánime a súa prórroga por un período
adicional doutros catro anos ou a súa extinción definitiva

Sen prexuízo doutros contidos que veñan esixidos por normativa de carácter sectorial ou que, en orde
á súa tramitación se puideran incluír.

A inscrición dos convenios no rexistro producirase no momento da súa sinatura e de forma automática,
mediante aplicación electrónica. Deberá quedar constancia desta inscrición incorporando dilixencia ao
expediente.

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 20/11/2018 10:38

Páxina 3 de 5

Expediente 438/1102
CSV: 29EH59-5H5AC7-5D2CDC-NDL94A-CH52E1-H1
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

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2018-11-15T14:19:42+01:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2018-11-15T15:19:37+01:00
-

Documento asinado

Secretaría do Goberno Local
Expte. 438/1102

Correspóndelle á Secretaría do Goberno Local do Concello a custodia e levanza do Rexistro
Electrónico de Convenios do Concello de Vigo, a instancia do servizo que os tramite e unha vez
recibido expediente ou a documentación necesaria, sendo responsable o Servizo ou Área xestora da
súa remisión nos termos establecidos para a súa inscrición, así como da veracidade dos datos
consignados.
Con cada convenio recibido, procederá apertura dunha folla rexistral e se lle outorgará un número
correlativo de rexistro, segundo orde de recepción, facéndose constar todos os datos do punto anterior
así como calquera addenda, prórroga, modificación ou resolución posterior. Esta inscrición
practicarase sen prexuízo doutras que tamén corresponderan tanto no propio Concello como a nivel
autonómico ou estatal.
Os convenios asinados e inscritos no Rexistro Electrónico de Convenios do Concello de Vigo serán
obxecto de publicidade activa no Portal de Transparencia, atendendo aos principios de accesibilidade,
interoperabilidade e reutilización da información.
A publicación dos convenios farase de forma sinxela, inmediata e automática, mediante ferramentas
informáticas axeitadas, que capturen a información da base de datos do Rexistro Electrónico de
Convenios do Concello de Vigo coa mínima intervención humana. Esta difusión non impedirá nin
dificultará de ningún modo a publicación noutras plataformas que de forma voluntaria ou por imperativo
normativo se establecese.
Os expedientes administrativos de tramitación e a documentación dos convenios aquí referidos
poderán ser obxecto de consulta mediante solicitude de acceso á información pública de acordo co
procedemento establecido no capítulo III do Título I da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de
Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, sen prexuízo da aplicación dos límites e
particularidades recoñecidas no mesmo.
O órgano responsable do rexistro de convenios será o encargado da expedición de copias e de emitir
certificacións electrónicas sobre os datos neles contidos, de acordo coa lexislación sobre
procedemento administrativo e o Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e a lexislación
administrativa. Estas copias e certificacións terán carácter público e poderán ser gravadas mediante
taxa de acordo coa ordenanza fiscal de imposición. As peticións faranse por escrito, preferentemente
mediante medios electrónicos e con carácter individual, remitíndose as solicitudes masivas, xenéricas
ou de mera consulta ao Portal de Transparencia.
O Rexistro Electrónico de Convenios do Concello de Vigo, como ficheiro automático que contén datos
de carácter persoal, estará suxeito ao Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello,
do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos
datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE
(Regulamento Xeral de Protección de Datos) e a lei orgánica e normativa que o desenvolva, sen
prexuízo da súa incorporación ao Rexistro de actividades de tratamentos de datos persoais.
A inscrición e publicidade dos convenios en trámite no momento da entrada en vigor do presente
acordo, axustaranse ao aquí disposto.
A publicidade dos convenios xa tramitados e inscritos con anterioridade á entrada en vigor deste
acordo, manterán a súa numeración e organización.
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O Rexistro Electrónico de Convenios do Concello de Vigo será efectivo coa entrada en vigor do
presente acordo e co respaldo informático necesario.

Esta medida é un elemento de reforzo da integridade institucional seguindo o Código de Bo
Goberno Local subscrito polo Concello de Vigo, mediante acordo plenario de data 30.11.2015, e
no exercicio das competencias delegadas pola Alcaldía mediante Resolución de data 19.06.2015
e posteriores modificacións:
A vista do exposto formúlase a seguinte
PROPOSTA:
Primeiro.- Establecer como boa práctica municipal de transparencia e bo goberno, a posta en
funcionamento do Rexistro electrónico municipal de convenios.
Segundo.- Aprobar a remisión á Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación
Ciudadana da FEMP, da iniciativa no marco das políticas públicas de transparencia e integridade
na xestión municipal, para a súa incorporación ao Banco de Boas prácticas.
Terceiro.- Dar traslado da presente ao xefe do Servizo de Administración Electrónica e á
Secretaría do Goberno Local e ordenar a súa publicación no Portal de Transparencia.
Conforme a precedente proposta en execución das competencias, en exercicio das competencias
atribuídas por delegación a esta Concellería por Resolución de Alcaldía do 19 de xuño de 2015, e
posteriores modificacións, e por acordo a Xunta de Goberno Local de data 4 de novembro de
2016, e posteriores modificacións,
RESOLVO:
Prestar conformidade coa mesma, e ordenar a execución nos seus termos.
CCA/xs.
Data da sinatura dixital,
O CONCELLEIRO DELEGADO DE XESTIÓN MUNICIPAL, PERSOAL,
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, FOMENTO, LIMPEZA E CONTRATACIÓN.

PATRIMONIO,

Dou fe. A SECRETARIA DO GOBERNO LOCAL-Mª CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA
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