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Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO
C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 03 de
febreiro de 2017, adoptou o seguinte acordo:
2.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DAS
DATAS DE REALIZACIÓN DAS SESIÓNS ORDINARIAS DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL.EXPTE. 24/1102.
Dáse conta da Resolución da Alcaldía do 27/01/2017:
“De conformidade co disposto no artigo 126 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local, a Xunta de Goberno Local configúrase como o órgano municipal
que, baixo a presidencia do Alcalde, colabora de xeito colexiado na función de dirección
política que a este lle corresponde e exerce as funcións executivas e administrativas que se
sinalan no artigo 127 da citada Lei e calquera outras que lle sexan delegadas.
Mediante Resolución da Alcaldía de data 15/06/2015, apartado Terceiro, estipulouse que: A
Xunta de Goberno Local, previa convocatoria desta Alcaldía, realizará sesión ordinaria, con
periodicidade semanal, todos os venres non festivos ás 9.00 horas da mañá.
Examinada a antedita Resolución e vista a necesidade de variar as datas de realización das
sesións ordinarias, con periodicidade semanal, da Xunta de Goberno Local é polo que, de
conformidade co establecido nos artigos 43, 52 e 53 e demais concordantes do Real
Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e preceptos da
normativa anteriormente citada, no exercicio das facultades que como Alcalde-Presidente da
Corporación me corresponden:
RESOLVO:
Primeiro.- Modificar a miña Resolución de data 15/06/2015, no que se refire ás datas de
realización das sesións ordinarias, con periodicidade semanal, da Xunta de Goberno Local,
quedando redactado o seu apartado Terceiro co seguinte texto:
Terceiro.- A Xunta de Goberno Local, previa convocatoria desta Alcaldía, realizará
sesión ordinaria, con periodicidade semanal, todos os XOVES non festivos ás 9.00
horas da mañá.
Sen prexuízo da dita periodicidade, o Alcalde poderá modificar o día e a hora de
realización das sesións, así como suspendelas, en Semana Santa, Navidade ou pola
coincidencia con outros períodos festivos, así como pospoñer ou avanzar a súa
realización dentro da mesma semana ou a inmediatamente posterior, cando o día de
realización sexa inhábil ou concorran circunstancias especiais.
Segundo.- Como consecuencia do antedito cambio de data, modificarase así mesmo o
apartado Sexto da miña Resolución do 15/06/2015, no relativo ao envío dos expedientes á
Xunta de Goberno Local, quedando o apartado Sexto redactado do seguinte xeito:
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Sexto.- De conformidade co sinalado no artigo 177 do RD 2568/1986, para que os
expedientes conclusos se poidan incluír na orde do día dunha sesión, haberán de
axustarse ao disposto na Circular 1/2015 da Secretaría da Xunta de Goberno Local, e
estar en poder da Secretaría do Goberno Local, tres días antes do sinalado para
realizala, é dicir, ás 12:00 horas do LUNS da semana de realización.
Terceiro.- A realización de sesións extraordinarias e urxentes deberá xustificarse
axeitadamente e de xeito individualizado para cada expediente que, no seu caso, se inclúa
na orde do día, evitando o recurso ao dito tipo de sesións mediante unha correcta
planificación do servizo e a tramitación dos expedientes baixo os principios de impulso,
celeridade e eficiencia no seu despacho. Aos ditos efectos non constituirá motivación
suficiente o atraso na tramitación administrativa imputable aos servizos municipais, estando
suxeitos ás mesmas formalidades que os expedientes para incluír nas sesións ordinarias.
Cuarto.- Comunicar esta Resolución a todos os concelleiros e concelleiras afectados e aos
xefes das diferentes áreas e servizos municipais, para o seu coñecemento e efectos, a
través da súa inserción na Intranet.
Quinto.- A presente resolución entrará en vigor o día 6 de febreiro de 2017 e, na aplicación
da nova periodicidade semanal, a primeira sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local
realizarase o día 9 de febreiro de 2017 e así sucesivamente todos os seguintes xoves non
festivos ás 9:00 da mañá; sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,
conforme co establecido no artigo 44.2 do RD 2568/198, na sede electrónica municipal e no
Portal de Transparencia do Concello de Vigo, conforme co disposto no artigo 6 da Lei
19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno
Sexto.- Da presente resolución darase conta de forma individualizada ao Pleno da
Corporación para os efectos de que quede informado da mesma, de conformidade co
establecido no artigo 44 do RD 2568/19856, en relación co 38.d) do mesmo corpo legal.”

A Xunta de Goberno Local queda informada.
E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a data da sinatura
dixital.
CCA/rs
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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