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SECRETARÍA DO GOBERNO LOCAL
Expte. 234/1102

RESOLUCIÓN
I.-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:
“Primeiro.- Aprobar a adhesión do Concello de Vigo ao Código de Bo Goberno Local da
FEMP, asumindo os compromisos e estándares de conduta establecidos neste instrumento
no marco da estratexia de transparencia definida ao abeiro do disposto na Lei 19/2013, do 9
de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.
Segundo.- Asignar, de conformidade coas previsións do CBGL, as responsabilidades políticas
no seguimento do cumprimento dos obxectivos fixados ao Concelleiro Ddo. de Xestión
Municipal, Persoal, Patrimonio e Administración Electrónica, D. Francisco Javier Pardo
Espiñeira, e as responsabilidades administrativas á Secretaria do Goberno Local, Dª Mª
Concepción Campos Acuña.
Terceiro.- Dar publicidade ao acordo de adhesión mediante a súa inserción na páxina web
municipal e no Portal de Transparencia do Concello de Vigo, incluíndo así mesmo o texto
íntegro do Código de Bo Goberno, para o seu xeral coñecemento pola cidadanía.
Cuarto.- Notificar o presente acordo á FEMP,
Transparencia e a Participación Cidada.

á Rede de Entidades Locais pola

Quinto.- Dar publicidade interna ao presente acordo mediante a inserción na intranet
municipal do mesmo así como do texto íntegro do Código de Bo Goberno, para o seu
coñecemento polo conxunto dos empregados públicos.”

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 considerando que unha das áreas máis
sensibles da integridade na xestión pública é a de facilitar o acceso á información aos
membros da Corporación para garantir o seu coñecemento da xestión municipal, e facilitar,
deste xeito, o seu labor de fiscalización e control da acción de goberno, estableceuse un
sistema de acceso electrónico inmediato e libre a todos os expedientes aprobados pola
Xunta de Goberno Local para todos os membros da Corporación.
II.- Proposta técnico-xurídica
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A Xunta de Goberno Local configúrase, nos municipios de gran poboación regulados no
Título X da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL),
como un órgano colexiado de carácter executivo que concentra unha grande parte das
competencias municipais, tal e como recolle o artigo 127 LRBRL. Na súa composición
intégranse os membros do Goberno municipal, de conformidade coa potestade de
organización manifestado pola Alcaldía, órgano competente para o seu nomeamento
conforme co disposto no artigo 126 LRBRL
Pola súa banda, o acceso á información dos membros da Corporación atópase recollido no
artigo 77 LRBRL, conforme ao que todos os membros das Corporacións locais teñen dereito
a obter do alcalde ou presidente ou da Xunta de Goberno cantos antecedentes, datos ou
informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o
desenvolvemento da súa función, e tamén no establecido nos artigos 14 a 16 do Real
Decreto 2568/1986, do 26 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, pero no marco
das políticas de transparencia e bo goberno o Concello de Vigo optou por artellar un sistema
que permita un maior e mellor acceso aos expedientes aprobados pola Xunta de Goberno
Local.
Para alcanzar o dito obxectivo, dende a Secretaría de Goberno Local deseñouse, en
colaboración co Servizo de Administración Electrónica, un sistema de acceso electrónico
que permite o acceso dos membros da Corporación, unha vez aprobados, a todos os
expedientes da Xunta de Goberno Local, acceso que se practica á totalidade da información
existente no expediente administrativo, nos termos legalmente definidos, sen ningunha
limitación en canto aos documentos que o integran.
O libre acceso significa, en relación con este sistema, que non é necesaria a presentación
de solicitude algunha, nin tampouco agardar ao prazo de resolución da mesma (5 días
segundo o ROF), polo que se leva a cabo dun xeito simplificado e reducindo as cargas
administrativas. O dito acceso permítese con independencia de que o/a concelleiro/a, forme
parte do órgano colexiado, a Xunta de Goberno Local, e á marxe do grupo político de
pertenza do membro da Corporación.
Considerando a experiencia acreditada na utilización deste sistema de acceso electrónico e
inmediato á información da Xunta de Goberno Local por todos os membros da Corporación,
cómpre establecer formalmente o dito procedemento, integrado na xestión municipal, polo
que por Resolución desta Concellería de data 08.11.2017 acordouse incoar expediente
administrativo para o Acceso Electrónico inmediato aos expedientes da Xunta de Goberno
Local e a súa aprobación como boa práctica municipal nomeando instrutora do mesmo á
secretaria de Goberno Local, en canto que responsable administrativa do CGBL.
Así mesmo, procede a súa incorporación como boas prácticas en materia de transparencia
na liña recollida no Código de Bo Goberno Local subscrito polo Concello de Vigo, mediante
acordo plenario de data 30.11.2015, e a remisión á Red de Entidades Locales por la
Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP, da que forma parte este Concello.
Polo exposto, considerando a novidade desta fórmula de carácter transversal e o interese
que no desenvolvemento das políticas públicas en materia de transparencia ten como
elemento de reforzo do Código de Bo Goberno Local subscrito polo Concello de Vigo,
formúlase ao concelleiro-delegado de Xestión Municipal, no exercicio das competencias
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delegadas pola Alcaldía mediante Resolución de data 19.06.2015 e posteriores
modificacións, a seguinte

PROPOSTA:
Primeiro.- Establecer como boa práctica municipal de transparencia e bo goberno, o
establecemento e posta en marcha dun sistema de Acceso electrónico inmediato á
información (Xunta de Goberno) polos membros da Corporación, superando
amplamente as esixencias establecidas polo marco legal de aplicación.
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.
CCA/rs
Data de sinatura dixital.
A secretaria do Goberno Local, M.ª Concepción Campos Acuña.
Vista a precedente proposta da secretaria do Goberno Local

RESOLVO:
Prestar conformidade coa mesma, e ordenar a execución nos seus termos.
Data e sinatura dixital.
O concelleiro-delegado de Xestión Municipal, Persoal, Patrimonio e Administración
Electrónica, Francisco Javier Pardo Espiñeira.
A secretaria do Goberno Local, Mª Concepción Campos Acuña.
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