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Introdución
Un novo escenario irrompeu no eido local coa introdución dunha batería de novidades
lexislativas que coa súa progresiva entrada en vigor, impulsan a administración cara a
nova transformación necesaria para integrarse na sociedade e tecnoloxía do século
XXI, entre as que destaca o verdadeiro cambio paradigmático que supuxo a Lei
19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo
Goberno, representando un cambio de modelo na xestión das Administracións
públicas, na súa apertura á cidadanía.
Este texto, de apenas 40 artigos e 4 títulos rachou a concepción intrínseca do poder
administrativo, consolidando o servizo á cidadanía e o interese xeral baixo un prisma
transparente, polo cal as actuacións e informacións públicas deben reverterse á
cidadanía, dende unha perspectiva proactiva e responsable que consolida tres dereitos
básicos das administradas e administrados actuais, a Publicidade Activa, o Acceso á
Información Pública e o Bo Goberno:
A Publicidade Activa consiste na publicación de forma periódica e actualizada da
información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da súa
actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública. Faise
principalmente a través do Portal de Transparencia baixo os principios de
accesibilidade, interoperabilidade e reutilización, ofertando un catálogo de datos
abertos e completos.
O Acceso á Información Pública desenvolve o dereito constitucional do artigo 105.b)
de modo que calquera persoa poida acceder aos contidos ou documentos, calquera
que sexa o seu formato ou soporte, que obren no poder das administracións e que
foran elaborados ou adquiridos no exercicio das súas funcións, baixo o procedemento
recollido na propia Lei.
O Bo Goberno induce ás persoas no exercicio das funcións administrativas e
executivas para que observen, o disposto na Constitución Española e o resto do
ordenamento xurídico, promovendo o respecto aos dereitos fundamentais e ás
liberdades públicas, adecuando a súa actividade aos principios de transparencia na
xestión, dedicación ao servizo público, respecto á imparcialidade, non discriminación,
conduta digna e dilixente e decidindo responsablemente.
Este novo escenario viuse reforzado co marco normativo en materia de administración
electrónica, en particular, polas leis 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, 40/2015, do 1 de outubro, do
Réxime Xurídico do Sector Público e os Reais Decretos 3 e 4 do 2010, do 8 de xaneiro,
do Esquema Nacional de Seguridade e Interoperabilidade, entre outras, apoiaron
estes trocos dende unha perspectiva práctica e inspiradora, ofrecendo novidosas
ferramentas que simplifican e facilitan o desenvolvemento de políticas públicas en
materia de transparencia e bo goberno.
E no marco de ditas políticas públicas e da rendición de contas da xestión preséntase
esta memoria de xestión que comprende as liñas xerais das accions desenvoltas no
período 2017-2019, configurándose como unha boa práctica na materia. Esta
memoria que se presenta, abarca as se artella de forma paralela a como o fai a lei,
representando a mesma estrutura distinguida nos 3 grandes bloques antes descritos e
as actuacións realizadas neste sentido, para facilitar a súa consulta e o coñecemento
da información referida.
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Para este bienio, o Concello de Vigo puxo en práctica os plans e previsións de traballo
aprobados nos últimos anos, cara o obxectivo preciso de adaptar esta administración
municipal ao novo escenario de administración electrónica e difusión de información
por transparencia institucional, cun obxectivo ambicioso de ir máis alá das esixencias
legais, superando os estándares esixidos para avanzar cara a un modelo de goberno
aberto.
A política de transparencia e bo goberno no Concello de Vigo foi planificada dende o
principio dun xeito transversal con implicación de tódolos actores e departamentos
administrativos e executivos, pilotándose a mesma dende a Alcaldía-Presidencia, coa
execución asignada das accións políticas á Concellería Dda. De Xestión Municipal e das
accións administrativas á Secretaría do Goberno Local, en estreita colaboración co
Servizo de Administración Electrónica, e as demáis áreas e servizos municipais. Como
forma de xestión, control e apoio nos avances e dificultades que se presentan,
configurouse un sistema de grupos de traballo multidepartamentales de apoio aos
servizos, responsables da súa propia transparencia, no modelo descrito.
Porén, ante os traballos mais específicos que se foron presentando, especialmente en
canto a atención ao Portal de Transparencia, requiriuse a creación dun programa
propio con persoal de seu. A este efecto naceu o “Programa de Actuación para a
Implantación Efectiva das Previsións Contidas na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de
Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno”.
Dito programa prevese cun carácter transitorio e se esgotará no momento en que a
xestión cotiá das obrigas legais en materia de transparencia formen parte da
actividade administrativa diaria da organización municipal, constitúe un apoio e axuda
na implantación efectiva dos cambios axeitados, e unha vía de reforzo eficaz a tódolos
servizos, a fin de cumprimentar a garantía mínima de funcionamento conforme ao
marco legal vixente e as políticas municipais en materia de transparencia e bo
goberno.
Para o cumprimento efectivo das tarefas asinadas ao programa, foi necesario dotalo
de persoal específico con funcións variadas: cunha encomenda de funcións de
xefatura de negociado á funcionaria administrativa de Secretaría Xeral, con dous
efectivos con perfís de programación web e de aplicacións en JAVA con coñecementos
de GIS, cun técnico de xestión administrativa e cun auxiliar administrativo.
Complementariamente, e para o resto do persoal do concello, deseñáronse actividades
formativas concretas enmarcadas na Estratexia de Formación do Concello de Vigo, cu
amplio seguimento polos empregados municipais.
Asimesmo, o Concello de Vigo desenvolve unha intensa actividade de colaboración
institucional tanto con sector público como co sector privado, a través de distintas
liñas, como a participación en grupos de traballo, como no da Comisión de
Modernización, Participación Cidadá e Calidade da FEMP, dende o que colaborou na
coordinación da Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso á Información Pública e
Reutilización, ou do Código de Bo Goberno Local da FEMP, así como na Rede de
Entidades Locais pola Transparencia e Participación Cidadá da que forma parte.
Asimesmo na divulgación do modelo municipal, acudindo a diversos foros, congresos e
diversas actividades sobre esta materia, para a máxima difusión das experiencias
municipais, poñendo en valor o xa realizado mediante as técnicas de benchmarking.
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Esta memoria
Froito da labor de toda a entidade e do programa descrito, neste bienio 2017-2018
avanzouse decididamente na implantación e interiorización dunha cultura de
transparencia plena e diáfana, máis alá do mandato normativo. Nesta memoria
repasamos os traballos na materia e os expoñemos en puntos xerais conforme a
estrutura que se detalla.
No primeiro punto “I. Publicidade Activa” exporemos as principais tarefas en canto
a difusión da información municipal. Dita labor realízase a través da canle principal
coa que se conta para este propósito, a plataforma electrónica de datos formada polo
Portal de Transparencia con apoio do Portal Web e Sede Electrónica.
No primeiro subapartado deste punto relatamos todas as novidades que se
incorporaron ao longo do ano a este portal, dende as mais modestas actualizacións de
información ata incorporación de novas seccións e contidos. Pechamos este punto
cunhas estatísticas de acceso ao Portal que axudan a determinar os intereses públicos
e analizar accesibilidade da nosa plataforma.
No segundo punto “II. Acceso á Información Pública” contemplamos todas as
novidades que presenta o novo espazo dixital creado para a difusión e coñecemento
deste dereito, así como a experiencia no seu exercicio pola cidadanía.
Ademais dos contidos agregados, relacionados no primeiro subapartado, achegamos
no segundo as estatísticas recollidas en base ás solicitudes de acceso á información
pública recibidas ao longo deste bienio e as resolucións que as contestan para poder
apreciar o nivel de reacción deste concello ante as peticións específicas da veciñanza.
No terceiro punto “III. Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2017”
repasamos a misión acometida para mellorar na medida do posible na transparencia,
someténdonos á avaliación feita por Transparencia Internacional aos grandes
concellos do país, que recolle maiores estándares de transparencia, cunha breve
ollada á metodoloxía e resultados definitivos, con cadro estatístico comparativo
incorporado.
O cuarto punto “IV. Bo Goberno e boas prácticas municipais” versa sobre
aquelas accións executadas atendendo aos principios de ética na gobernanza pública e
amparo de medidas concretas encamiñadas á consecución dos principios
transformadores da administración que recolle a LTAIBG. No primeiro apartado de Bo
Goberno repasamos a adhesión ao Código de Bó Goberno da Federación Española de
Municipios e Provincias (FEMP), así como a integrigación do Concello de Vigo na Rede
de Entidades Locais pola Transparencia e a Participación Cidadá da FEMP, de e no
segundo, detallamos as boas prácticas municipais, recoñedicas como tal, accións
xerais que normalmente ocuparon numerosos departamentos e froito dun intenso
esforzo colectivo que queremos presentar como resultados da consolidación dunha
cultura administrativa positiva.
O derradeiro punto “V. Goberno Aberto” contén o catálogo de iniciativas municipais
encamiñadas a incrementar a participación cidadá na toma de decisións e nas
actividades de decisión e goberno municipais, apertura definitiva da Administración.
Finaliza esta memoria cun epílogo da proxección que esta memoria supón para o ano
2019 e accións futuras de seguimento e desenvolvemento da labor aquí reflectida.
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I. PUBLICIDADE ACTIVA
A. Portal de Transparencia

Neste ano 2017 o Concello de Vigo traballou profusamente en dotar de maior
cantidade de contido tanto ao Portal de Transparencia como á Sede Electrónica do
concello, implicando a un maior número de departamentos e aumentando a difusión
temática e cuantitativa.
Para facer efectivas estas actividades e traballos foi necesaria a posta en práctica de
novos procedementos e trámites administrativos, ao desenvolvemento de ferramentas
informáticas adaptadas, co protagonismo co xestor de expedientes, e a colaboración
estreita con organismos e administracións autonómicos e estatais.
Podemos encadrar as accións segundo tres tipos distintos:
• os traballos de actualización de información,
• os de ampliación da información e,
• os de publicación de nova información.
Os primeiros deles teñen que ver con datos que xa estaban dispoñibles para a
cidadanía pero que co paso do tempo quedaron obsoletos ou imprecisos. Como é
lóxico, peneirouse o Portal de Transparencia e a Sede Electrónica na súa procura e
procedeuse á renovación con información precisa e ao día. Un dos principais
obxectivos deste concello en canto á transparencia é a actualización instantánea dos
datos a través de procesos electrónicos de captura automática. Traballamos
activamente en conseguilo mais non sempre resulta posible. Nos casos nos que é
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preciso facer esta tarefa manualmente, faise indicación da data na que se fixo esta
actualización, para garantir a máxima calidade da información.
A análise da cantidade e calidade da información xa presente no Portal de
Transparencia e Portal Web expuxeron que algunhas destas seccións tiñan
necesidades diferenciadas. Algunhas tiñan carestías importantes e insuficiencias que
nos obrigaban a atallalas mentras outras se mostraban bastante completas pero
tiñamos a posibilidade práctica de amplialas. Atalláronse as dúas actuándose na
ampliación profusa da información neste sentido.
Ademais de velar pola actualización e mellora da información xa ofertada, buscamos
novos campos e eidos nos que podamos prover á cidadanía da información atractiva.
Algúns destes campos son froito da demanda social ou particular, outros deles
naceron pola incorporación de novidades electrónicas na tramitación que facilitan a
difusión dos datos.

A. i.

Organigrama municipal

No apartado de organización municipal,
modificouse o documento que contén o
organigrama, ao detectar que estaba
desfasado e non recollía as últimas
integracións e variacións na estrutura do
persoal
municipal,
así
como
as
xubilacións e ceses do persoal directivo,
fixando a necesidade de proceder deste
xeito con carácter permanente. .
Consolidouse toda esta información e
preséntase un novo deseño mais sinxelo
e limpo, diferenciando entre as áreas de
de goberno co seu responsable político e
as áreas administrativas dependentes,
co funcionario responsable da súa
dirección. Tamén se relacionan os
servizos dependentes de área política e
de área administrativa.
Pódese consultar no seguinte enlace:

A. ii.Relación de Postos de Traballo (RPT)
A Relación de Postos de Traballo (RPT) é de sempre un dos contidos mais apreciados e
visitados mesmo de antes da existencia do Portal de Transparencia. É un documento
que recolle importante información sobre a dotación dos postos de traballo do
concello e a súa organización, polo que ten grande valor tanto para a xestión interna,
como para a visión comparativa doutras administracións e da sociedade en xeral.
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Aproveitando
a
transformación
electrónica que estamos a sufrir,
iniciouse un proceso de xestión
plenamente electrónica da RPT o que
derivou nun proceso de migración de
aplicación e de datos na procura de
ofrecer unha información mais
sinxela e accesible. Os contidos que
se ofrecían antes eran copias das
remisións ao boletín oficial da
provincia que a pesar de ter valor
informativo,
resultaban
extremadamente
caóticas
e
complicadas de seguir, sobre todo en canto ás modificacións consecutivas que a ela se
producían.
Co novo sistema se ofrece un cadro cos datos mais salientables que debe conter este
tipo de instrumento, coa oficina, departamento, posto, códigos das retribucións, forma
de provisión ou categoría profesional, entre outros. Aínda faltan contidos que se irán
engadindo con cada actualización, que de acordo cos indicadores de transparencia
aprobados será semestral. A información facilitarase en formato PDF e en formato
ODT editable.
Para poder acceder á RPT do Concello de Vigo hai se pode visitar a seguinte ligazón:
E para a RPT da Xerencia Municipal de Urbanismo (organismo autónomo):

A. iii.

Catálogo xeral de servizos municipais

Os servizos municipais son o primeiro punto de contacto entre a cidadanía e o
concello, polo que necesitan gran cantidade de información sobre os mesmos. Por isto
están configuradas como seccións principais e prioritarias dentro do Portal Web, con
indicación clara de tódalas prestacións que se ofertan e as formas de contacto cos
departamentos que os facilitan.
Moitos dos datos que se recollían estaban un tanto desfasados como consecuencia de
variacións nos servizos e nas oficinas prestatarias, polo que, dentro da liña de
mellora, se recolleu información das novas actividades proporcionadas e
incorporáronse descricións das accións administrativas.
Asimesmo, concordouse con cada unha das seccións municipais e os seus
responsables para a recompilación de teléfonos, enderezos, caixas de correo
electrónicas, horarios de atención ao público e enlaces a páxinas e seccións web, en
definitiva, calquera outra forma de contacto ou información adicional que puidera
resultar de utilidade á cidadanía.
Os servizos dispoñibles no Portal Web de forma actualizada son os seguintes:
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Servizos cidade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augas
Iluminación pública
Bombeiros
Cemiterios
Comercio
Laboratorio Municipal
Limpeza
Medio Ambiente
Montes, parques e xardíns
Patrimonio Histórico
Policía Local
Protección Civil
Tráfico e Transportes
Turismo
Xerencia
Municipal
Urbanismo
Vías e Obras
Vigo Wifi

de

Os servizos cidade pódense atopar na seguinte sección:
Servizos cidadanía:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infancia
Xuventude
Maiores
Persoas con discapacidade
Deportes
Sanidade e Saúde
Educación
Cultura
Igualdade
Emprego Local
Servizos Sociais
Participación cidadá
Voluntariado (OMV)
Lingua
Consumo
Valedor do cidadán

E os servizos á cidadanía nesta outra:
Como complemento, dende a Concellería Delegada de Participación Cidadá e o Servizo
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de Atención Cidadá se elaboran, periódicamente, documentos, enquisas e estudos,
que pulsan a realidade social e o grao de cumprimento tanto do propio servizo de
información e atención ao público como as enquisas de satisfacción dos servizos
municipais, na procura da máxima calidade dos me.
As relativas ao ano 2017 e principios de 2018 xa
neste enderezo, ademais das de anteriores anos:

A. iv.

están dispoñibles para consulta

Canles de denuncias cidadás

O sistema de denuncias cidadás atópase ben asentado no marco da política de
participación cidadá do concello, que xa conta cun regulamento nesta materia dende o
ano 1991, dende a consideración de que resulta vital que a cidadanía participe na
xestión da cidade dunha forma directa e independente, axudando á mellora e xestión
dos servizos, porén, as dinámicas sociais varían co tempo e con elas as posibilidades
de comunicación.
O concello ten que ir
con esta evolución da
veciñanza
e
a
diversidade social da
cidade nos esixe a
busca constante de
novas
formas
de
adaptación as súas
necesidades
e
posibilidades. En base
a isto, aumentamos o
número
de
posibilidades para a
presentación
de
denuncias cidadás e ofrecemos tres sistemas diferentes: a canle específica de
denuncias cidadás, a sección de queixas e suxestións e os avisos para a mellora dos
servizos municipais.
Toda a información aparece detallada para cada un dos procesos, podéndose ollar as
tres opcións na seguinte páxina:
A primeira, a canle específica para denuncias dos cidadáns está enfocada cara
unha denuncia directa dun cidadán sobre un asunto moi concreto e específico. Neste
grupo integramos aquelas denuncias mais numerosas sobre un mesmo tema e polo
tanto axilízase o proceso para ámbalas dúas partes, a persoa denunciante reduce as
explicacións e tan só ten que facer unhas mínimas indicacións en relación ao caso, o
servizo competente recibe directa e rapidamente a queixa sen información superflua,
para áxil tramite. Cada denuncia se pode tramitar por internet, mediante acceso con
clave mediante a utilización da carpeta cidadá ou presencialmente nas dependencias
municipais.
Actualmente, os tipos de denuncia son os seguintes:
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Denuncias
Instalación de
Contedores na Vía
Pública

Denuncias Limpeza
Pública e Residuos
Sólidos Urbanos

Denuncias
por Animais

Denuncias por
Infraccións
Urbanísticas

Rexistro de
solicitudes e
documentos no
Rexistro Xeral da
Xerencia
Urbanismo

Denuncias por
Contaminación
Acústica

Rexistro de
solicitudes e
documentos no
Rexistro Xeral do
Concello de Vigo
Esta primeira canle ten a súa sección específica no seguinte enderezo:
A segunda posibilidade de presentación de denuncias é o sistema de queixas e
suxestións.
Este trámite está creado para a defensa dos intereses das veciñas e veciños nas
relacións co concello e tamén pode comunicar accións de mellora ou deficiencias no
funcionamento dos servizos municipais
Non se admiten, como resulta evidente, as queixas pendentes de resolución xudicial,
as anónimas ou aquelas nas que se advirta abuso de dereito, carencia de fundamento,
inexistencia de pretensión, así como aquelas outras cuxa tramitación irrogue prexuízo
ó lexítimo ao dereito de terceira persoa.
Estas queixas e suxestión son tratadas
de forma individual e con seguimento da
súa
tramitación,
permitíndose
a
presentación
telemática,
presencial,
telefónica a través do teléfono 010 ou
incluso a través da aplicación para
teléfono móbil intelixente “Colaboración
Ciudadana” dispoñible nas plataformas
Android e iOS. En todo caso, este
proceso require identificación persoal con
DNI ou equivalente.
Para a información e tramitación das
queixas e suxestións, atenderase ao seguinte enderezo:
A terceira posibilidade de presentación de denuncias é o sistema de avisos para a
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mellora dos servizos municipais, que ten como principal feito característico o
anonimato das actuacións, non requirindo en ningún momento que a persoa se
identifique. O obxecto deste sistema é facilitar a aquelas persoas mais reticentes aos
procedementos de queixas municipais ou que simplemente queiran informar dun aviso
de forma rápida, a través dun formulario web ou mediante chamada telefónica ao
teléfono 010. Como contra, ao carecer de identificación persoal, é imposible
proporcionar información de seguimento da súa queixa á persoa denunciante, nin que
esta siga o estado da súa tramitación.
Esta última posibilidade pódese exercer nesta sección:

A. v. Política de xestión documental do Concello de Vigo
O Concello de Vigo, como administración que captura, usa e
conserva documentos, está obrigada a respectar a legalidade no tratamento destes e
a ter unha política de acordo coa súa xestión. Coa implantación da Administración
Electrónica, buscamos marco adecuado de política de xestión de documentos dende o
seu nacemento e tramitación ata o arquivo electrónico.
Ademais desta necesidade, tamén existe
imperativo legal de definir unha política de
xestión de documentos electrónicos, tal
como recolle o Real Decreto 4/2010, do 8 de
xaneiro, polo que se regula o Esquema
Nacional de Interoperabilidade no ámbito da
administración electrónica, no seu artigo 21.
Por todo o anterior, o 12.05.2017, a Xunta
de Goberno Local aprobou en sesión
extraordinaria e urxente o documento de
“Política de xestión documental”. Este
documento elaborouse de acordo co impulso
do Plan de Transformación Integral da
Administración Municipal do propio concello,
coa finalidade de buscar o desenvolvemento
tecnolóxico
para
a
adaptación
da
administración municipal ao novo marco
legal e creando a tal efecto unha Comisión
Técnica de Composición Interdisciplinar
(CTPTI), o 04.11.2016.
A entrada en vigor da Lei 39/2015 e da Lei
40/2015 fixo necesario profundar na imprescindible transformación dixital do Concello
de Vigo e polo tanto, na regulación do uso dos medios electrónicos nos procesos de
xestión e tratamento de documentos. Este documento plasma a Política de Xestión de
documentos electrónicos do concello conforme ao Esquema Nacional de
Interoperabilidade seguindo o disposto na Norma Técnica de Interoperabilidade, a súa
correspondente Guía de Aplicación e o Modelo de política de xestión de documentos
electrónicos para as Entidades Locais elaborado polo Grupo de Traballo do Comité
Sectorial de Documento, Expediente e Arquivos Electrónicos: Sugbrupo de Política de
Xestión de Documentos Electrónicos tipo para as Entidades Locais.
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Sobre a política de xestión documental, consulte a sección no Portal de Transparencia:
Ou visualice directamente o visualizar o documento de aprobación:

A. vi.

Listas de reserva para persoal interino

O Concello de Vigo, como administración dunha grande cidade, ten importantes
necesidades de contratación de persoal para atender todos os seus servizos e
competencias. Dentro dos múltiples tipos de persoal e a parte daqueles efectivos que
teñen unha condición a longo prazo ou fixa (funcionarios de carreira, persoal laboral
fixo), resulta necesario, en ocasións, recorrer a contratacións de persoal temporal
para a atención de acumulacións de tarefas, ocupación de vacantes, cobertura de
baixas por enfermidade ou o
seguimento de programas.
Para a selección das persoas máis
idóneas para realizar o traballo,
realízanse procedementos selectivos
dos que se derivan listas de reserva
de persoal por orde de puntuación e
en atención á categoría ou posto,
conforme ao establecido polo marco
legal vixente.
A forma na que se xestionan estas
listas sempre foi transparente si ben
se facía dun xeito manual, de modo
que era necesario acudir en persoa
ao concello ou realizar chamadas
telefónicas para saber o posto que a
un lle tocaba e a estimación de
cando
podía
efectuarse
este
chamamento.
Este
sistema
presentaba algunhas eivas, non
estaba
adaptado
á
realidade
electrónica do novo século e
resultaba mellorable dende o punto de vista da publicidade activa.
Por todo isto, co impulso da Área de Recursos Humanos e Formación, traballouse
intensamente no desenvolvemento un programa informático capaz de xestionar de
seu as listas de reserva do persoal interino, de xeito que a través de algoritmos e
seguindo as regulacións básicas sobre o procedemento de xestión das listas, se
puidera determinar a orde dos chamamentos dunha forma obxectiva e impersoal.
Para rematar a mellora e difundir este comportamento transparente, considerouse
oportuno que estes datos estivesen dispoñibles para consulta na sección
correspondente a cada posto e categoría, dentro do apartado de Ofertas de Emprego
existente na sede electrónica municipal. Con esta técnica perseguíase o obxectivo de
que todos e cada un dos participantes desta lista poidan determinar con seguridade á
orde e situación na que se atopan, e que queden recollidos os seus nomeamentos
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actuais e tamén as súas renuncias.

Para proporcionar unha mellor comprensión do modo no que o programa funciona e
dar coñecemento dos criterios empregados para a escolla do persoal, tamén se
procedeu á publicación no Portal de Transparencia dos “Criterios de xestión das listas
de reserva” aprobados pola Xunta de Goberno Local en data 18.12.2015, así como as
puntualizacións e modificacións posteriores:

A. vii. Outros órganos representativos

Dentro da organización municipal existen órganos de grande importancia como a
Alcaldía, o Pleno, as Concellerías, en virtude da súa configuración legal e as
competencias asignadas pola
normativa de aplicación.. Ao
seu carón existen outros
órganos nos que o concello
participa
mediante
representantes ou incluso a
través de control. Son os
coñecidos
como
“outros
órganos representativos” que
comprenden unha diversidade
de formas sociais, dende
consorcios
a
fundacións,
pasando por padroados e
consellos. De moitos deles a
Presidencia recae no AlcaldePresidente pero tamén os hai
en que un concelleiro ou
funcionario
representa
á
entidade local e vela polos
intereses da administración.
Para deixar ben claro a existencia destes órganos e como o concello participa neles,
reexaminamos a sección que as contiña actualizando todos os datos e incorporando,
cando nos foi posible:
•
•
•

o Acordo da Xunta de Goberno Local ou equivalente polo que se designaron os
membros representantes (ou presidencia) en formato PDF,
un documento PDF coa composición deste órgano,
o enderezo social,
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•
•
•

un número de teléfono,
un correo electrónico e
un enderezo web

Actualmente temos información recollida para os seguintes organismos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asemblea da mancomunidade da
área intermunicipal de Vigo
Consorcio Casco Vello de Vigo
Consorcio Zona Franca de Vigo
Fundación MARCO
Fundación instituto feiral de Vigo IFEVIFundación "Vigo en deporte"
Fundación ProVigo
Patronato Fundación Laxeiro
Fundación Liste
Fundación axencia intermunicipal da
enerxía de Vigo (FAIMEVI)
Eixo atlántico do noroeste peninsular
Consello social da Universidade de
Vigo
Rede
española
de
cidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

intelixentes (RECI)
Rede española de cidades saudables
(RECS)
Autoridade portuaria de Vigo
Consello territorial da propiedade
inmobiliaria
Parque nacional das illas atlánticas
de Galicia
Museo do mar
Padroado
do
museo
municipal
"Quiñones de León"
Comisión paritaria de seguimento do
convenio
Comisión paritaria de formación
Consello escolar municipal
Consello social da lingua
Consello da muller

Pode consultarse a sección neste enlace:

A. viii.

Inventario de bens municipais

Dentro da información organizativa
e
orzamentaria
do
goberno
municipal tamén é importante que
a cidadanía coñeza os bens e
dereitos que son de pertenza
pública.
Nas
labores
de
investigación,
constatamos
que
existen propiedades e dereitos
públicos nos que a información era
moi solicitada pero insuficiente, e
outras que polo seu carácter moi
específico,
responden
a
unha
menor demanda pero non deben
ser obviadas, todo o contrario
compre difundir aínda mais o seu
coñecemento.
Para solucionar ambas cuestións remodelouse completamente a sección adicada ao
Inventario de bens municipais, e para deseñar un aceso mais axeitado decidiuse a súa
desagregación por tipo de ben de modo que pasamos a ofertar un total de 9 listaxes
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distintas paralelas en estrutura aos epígrafes do Inventario de Bens Municipais:
B. iBens Inmobles (Epígrafe I)
Dentro do amplo espectro de bens, os bens inmobles
preséntanse como os mais recoñecibles e tanxibles e das
fontes mais interesantes de información.
No proceso de mellora, constatouse a necesidade de
ofrecer estes datos á cidadanía e crear unha nova sección
cunha relación dos inmobles municipais con datos
detallados do número de ben, o tipo (escolar, cultural,
deportivo, mercado, cemiterio, local, piso, soar, terreo,
dependencias
administrativas,
aparcadoiro,
social,
construcións ou non adscrito), a localización onde se sitúa,
parroquia, natureza do ben (se se trata dun ben demanial,
en concesión, en cesión, en arrendamento, ben patrimonial
ou en alugamento) e uso ao que está destinado (uso
público, servizo público ou distinto):
B. ii

Viais (Epígrafe Ib)

Un dos principais bens municipais son os camiños e estradas públicas polos que
transita a veciñanza e este listado promove o seu coñecemento e resolución de
discrepancias. Contén información completa con número técnico da vía ou tramo,
denominación, nome da vía en orixe e ao final, folla de inscrición no inventario,
lonxitude, ancho e área que ocupa, se ten a condición de pavimentada ou se ten
beirarrúa de seu e se conta ou non con diversos
servizos de canalizacións.

B. iii

Dereitos reais (Epígrafe II)

Para o coñecemento cidadán daqueles espazos
cedidos en uso de superficie, inclúese este epígrafe
explicitando o número de ben, tipo de dereito (real),
nome (cesión de uso), contido do dereito (uso de
superficie) e situación (rúa ou lugar).

B. iv

Mobles de carácter histórico-artístico (Epígrafe III)

Os bens artísticos en poder da corporación se relacionan descritivamente á fin da súa
xestión como bens, pero tamén teñen utilidade
para a difusión cultural das obras de pertenza
municipal
incluso
para
artistas
e
investigadores. Os campos indicados son o
número de ben, á súa descrición xeral, o
motivo da obra e a súa localización.
B. v
Valores mobiliarios, créditos e
dereitos
de
carácter
persoal
(Epígrafe IV)
Formado polas propiedades inmateriais, está
nutrido
principalmente
por
seguros,
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especifícase o número de ben e unha descrición.
B. vi

Relación de vehículos oficiais (Epígrafe V)

O parque automobilístico do Concello de Vigo é
obsolescencia e novas adquisicións, sufre variacións
gallo de ofrecer unha información o mais precisa
período anual dende o 2014 e os datos dispoñibles
período en vigor.

moi amplo e por motivos de
habituais ao longo do tempo. Co
posible, presentamos datos en
o

Esta relación actualizada organízase por departamento
ao que está adscrito o vehículo e mostra en detalle a
súa matrícula, a súa marca, o seu modelo e a súa
tipoloxía
(camión,
turismo,
máquina,
furgón,
furgoneta, remolque, motocicleta, cesta elevadora,
autobús, camión volquete, camión grúa ou outros).
Adicionalmente, no mesmo documento se pode atopar
unha listaxe cuantitativa de vehículos por departamento, en favor do coñecemento
estatístico das dotacións por servizo.
A información está dispoñible no seguinte enlace:

B. vii

Semovientes (Epígrafe VI)

Servímonos deste documento para repercutir os bens de esta categoría tan específica,
formada polas especies animais do Zoo municipal, con indicación do seu nome común
e nome científico así como número de individuos.

B. viii

Mobles (Epígrafe VII)

Unha das listaxes mais voluminosas, relaciona tódolos bens mobles do Concello de
Vigo agrupándoos por dependencia, con indicación dos bens deste tipo que se atopan
nun centro particular, como poden
ser tódolos instrumentos, armarios,
mesas e cadeiras que contén a
Escola
de
Música
Municipal.
Indícase o seu número de ben e o
número de elementos de cada
categoría.
B. ix
Bens
revertibles
VIII)

e

dereitos
(Epígrafe

Con listaxe de número de ben,
descrición (se se trata dun local,
dun
quiosco,
museo,
pazo,
asociación veciñal, terreo, edificio,
residencia, instituto,...) e situación.
Con ánimo de ofrecer unha
información verídica e axustada á
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realidade, as labores non só se limitaron á remodelación e inclusión de contidos web,
xa que se procedeu á renovación e verificación dos datos.
A labor inicial de investigación e catalogación foi prestada por unha empresa
contratista e na actualidade os servizos municipais revisan e actualizan os datos
recollidos, porén, dado o volume de información a acometer, trátase dun proceso
aínda en execución.
Para facer constar este carácter provisional, acompáñase o anterior cun informe da
Xefatura de Área de Xestión Patrimonial e Territorial onde fai indicación de esta
condición e do período temporal de vixencia.
Tódolos epígrafes aos que aquí facemos referencia, se poden visualizar e descargar en
detalle nesta sección:

A. ix.

Audio dos plenos municipais

As sesións do Pleno do Concello de Vigo son públicas e de acceso libre
para popular coñecemento da veciñanza, cos seus contidos sendo obxecto de
publicación pola prensa independente e a sección de novas do Portal Web municipal.
Aínda así,e sen prexuízo da publicación das ordes do día e das convocatorias das
sesións, consideramos apropiado dar un paso mais e complementar a difusión coa
oferta da información pura, sen edicións.
O audio das sesións plenarias vense gravando dende hai anos a obxecto da precisa
transcrición nas actas que se recollen por parte da Secretaría do Pleno. Tendo
dispoñible esta fonte de información, consideramos mais que apropiado a publicación
directa no Portal de Transparencia destes arquivos para consulta libre.

Iniciamos coa subida progresiva dos arquivos das sesións do ano 2017, a medida que
son consolidades aos que engadimos os arquivos completos do ano 2016 e do ano
2015. Por incompatibilidades do formato, a subida das sesións anteriores resulta mais
complexa, mais avanzaremos nesa dirección, aumentando contidos tanto para os
arquivos pasados como para os que se gravarán no futuro.
O obxectivo é manter actualizada esta disposición dos plenos e incrementar a
transmisión das sesións públicas do órganos colexiado municipal.
Se un conta un equipo cuns requisitos mínimos para a escoita de son dixital, pode
desfrutalos nesta ligazón:
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A. x. Resolucións xudiciais que afectan ao concello
O concello como entidade con personalidade xurídica pública e tamén privada, está
sometida a discrepancias é
obxecto e parte en procesos
xudiciais nos que se dirimen
cuestións de toda índole.
Estas cuestións afectan de
modo maior ou menor modo
ás veciñas e veciños polo que
é vital o coñecemento popular
das sentencias xudiciais que
afectan ao concello, dado
ademais o carácter público
das mesmas.
Estas
sentencias
pódense
consultar
de
feito
na
plataforma a tal efecto creada
polo Consejo General del
Poder
Judicial
(Plataforma
CENDOJ), pero detectada a dispersión e dificultade no acceso para moitas persoas,
decidimos constituír unha sección propia no Portal de Transparencia onde recollelas.
Enlace á Plataforma CENDOJ:
Por este motivo, o 12.05.2017 o Concelleiro-Delegado de Xestión Municipal, resolve
aprobar a “Proposta de transparencia no control xudicial da actividade municipal,
mediante a publicidade activa das resolucións xudiciais que afectan ao concello”
elaborada conxuntamente pola Asesoría Xurídica e o Servizo de Administración
Electrónica. Esta proposta naceu co obxectivo de mellorar a transparencia da
organización municipal facilitando á cidadanía, entidades e persoas profesionais
interesadas o coñecemento das resolucións xudiciais que
Aínda que as sentenzas xudiciais son actos de terceiros e
que a regulación sobre publicidade activa non obriga a
súa difusión, o carácter de mínimos da lei, a valoración
positiva
que
fan
desta
publicación
organismos
internacionais sobre transparencia e o compromiso que o
concello asumiu ao adherirse ao Código de Boas Prácticas
da FEMP, aconsellou actuar nesta dirección.
Para acadar este cumprimento, realizáronse diferentes
accións específicas, dende a modificación na forma na
que se xestionan os expedientes, o deseño dun
procedemento de captura automática de datos ou a incorporación dun equipo de
anonimización e disociación, coa seguinte planificación específica:
•

Análise e inclusión no procedemento electrónicos dos trámites precisos [do
11.05.17 ao 13.05.17].
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•

Avaliación e redución dos riscos no proceso de anonimización, definición de
tarefas e busca de equipo [do 11.05.17 ao 16.05.17].

•

Deseño de captación automática para a publicación no portal de transparencia e
deseño da páxina do portal de transparencia [do 15.05.17 ao 18.05.17].

•

Introdución ou readaptación de campos (preexistentes na aplicación de xestión
de expedientes) [do 18.05.17 ao 23.05.17].

•

Tramitación das resolucións xudiciais
con número que sexa posible en
función do ritmo de procesamento dos
datos ata o período de posta en
produción, atendendo ao elemento
cronolóxico da toma en coñecemento
do órgano municipal [do 16.05.17 ao
24.05.17].

•

Posta en produción [do 24.05.17 ao
26.05.17].

Finalmente, e co impulso da Asesoría
Xurídica Municipal, iniciouse a publicación de
ditas resolucións previamente disociadas por
motivos
de
protección
de
datos
e
organizadas tematicamente por categorías
(contratación, normas e acordos xerais,
recursos
humanos,
responsabilidade
patrimonial, tributos, tráfico, urbanismo e outros), para facilitar a súa consulta. A tal
fin, se presentan nunha táboa na que se organizan por data da resolución e breve
descrición, con posta a disposición do arquivo que contén o texto completo da
sentenza.
A porta para a consulta de todas estas sentenzas é a seguinte:

A. xi. Vías de Participación Cidadá
O Concello de Vigo como administración máis próxima á cidadanía é consciente que as
veciñas e veciños teñen moito que aportar e por isto desenvólvense dende hai anos
políticas para os involucrar na toma de decisións e fornecer o pulo popular mediante
as
diferentes
técnicas
e
posibilidades
que
ofrece
a
participación cidadá.
Ao xa mencionado Regulamento
municipal de participación cidadá do
ano 1991 temos que engadir a
posta en práctica do servizo de
información municipal telefónica
010, a app de participación cidadá e
outras propostas de proxección das
queixas e suxestións municipais.
Porén, é necesario que actividade
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popular non só sexa reactiva na forma en que funcionan os servizos senón tamén
proactiva, co fomento da interactividade dende o principio na toma das decisións que
lles afectan.
Por isto, era mais que necesario poñer en valor todas as propostas e canles que temos
abertas para esta comunicación da administración coas veciñas e veciños, de modo
que se integren nesta dinámica recíproca de xeito sinxelo.
Deste modo, creouse un novo espazo web onde integramos estas vías de
participación, organizándoas por temas:
•
•
•
•
•

Elaboración de Orzamentos
Elaboración das Ordenanzas Fiscais
Elaboración de Ordenanzas e Disposicións Regulamentarias
Elaboración dos Instrumentos Urbanísticos
Outras Consultas Cidadás

En Elaboración de Orzamentos explícase nunha estrutura de preguntas curtas a forma
na que os orzamentos se tramitan e cando é posible formar parte deste proceso, con
indicacións de todo o procedemento cos seus períodos temporais, motivos e
reclamacións e as vías para facer efectiva esta participación.
En
Elaboración
de
Ordenanzas
Fiscais temos conformada unha
sección similar á de participación nos
orzamentos pero en relación con
estas normas que regulan aquelas
imposicións tributarias á veciñanza e
as súas condicións específicas.
En Elaboración de Ordenanzas e
Disposicións
Regulamentarias
continúa o paralelismo cos apartados
anteriores pero o aplicamos a
aquelas normas de carácter mais
xeral e sobre os puntos concretos
que se pretendan regular.
En Elaboración dos Instrumentos
Urbanísticos era necesario dotar aos
visitantes dunha información sinxela
dos
variados
instrumentos
de
planificación do solo e dada a
complexidade que poden alcanzar
este tipo de informacións, redactouse un texto simplificado explicativo, destacando os
prazos de exposición ao pública a recolleita de achegas cidadás.
En Outras Consultas Cidadás agrupamos o resto de medidas de participación que
executamos e expoñemos a forma na que dende o concello traballamos para integrar
aos cidadáns nas decisións de interese, dende enquisas a reunións, colaboración con
asociacións, consellos municipais, etc.
Para poder aprender en detalle todas estas vías, establecemos a sección seguinte:
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A. xii.

Transparencia Normativa

Aínda que os instrumentos descritos no apartado anterior son de
utilidade, a súa limitación a ámbitos concretos e a necesidade de
dar cumprimento á lexislación estimulounos a crear unha ferramenta adicional e
xenérica para fomentar a participación en toda normativa de nova creación.
Buscamos dispor dunha canle alternativa á presentación habitual a través do Rexistro
Xeral, e para isto dotamos á Sede Electrónica dun medio especial para a consulta
previa, a audiencia ou a información pública no proceso de elaboración de proxectos
de normas regulamentarias impulsadas polo concello.
Esta nova plataforma é o “Punto de
acceso para facilitar a participación
pública
no
procedemento
de
elaboración de normas” e permite
substanciar consulta pública con
carácter previo á elaboración dos
proxectos lexislativos, tanto para a
cidadanía como para as organizacións
representativas
potencialmente
afectadas.
Está dividida en dúas seccións,
“Trámites abertos” onde consultar as
iniciativas
que
se
prestan
a
suxestións nese intre para poder
participar, e a sección “Histórico”,
como complemento informativo con
todas as propostas que pasaron pola
plataforma con anterioridade e xa
recibiron as colaboracións e opinións,
que nestes dous anos foron as
seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenanza de Administración Electrónica (07.03.2017)
Ordenanza reguladora do Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras do
Concello de Vigo (04.05.2017)
Modificación da Ordenanza Municipal Reguladora da Tramitación das Licenzas
Urbanísticas e Outras Formas de Intervención Administrativa (22.06.2017).
Modificacións de ordenanzas fiscais e prezos públicos para 2018 (18.09.2017).
Ordenanza Municipal Reguladora da Publicidade Exterior no Concello de Vigo
(27.09.2017).
Ordenanza Reguladora de Edificación Forzosa e Rexistro Municipal de Soares
(05.12.2017).
Ordenanza Reguladora do Rexistro Municipal de Soares (16.03.2018).
Ordenanza Reguladora de Entidades Urbanísticas Colaboradoras (16.03.2018).
Modificación da Ordenanza do Taxi (16.05.2018).

Ao Punto de acceso para facilitar a participación pública no procedemento de
elaboración de normas e ás iniciativas xa tramitadas se pode chegar a través deste
enderezo:
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A. xiii.

Mesas de contratación

A contratación administrativa é un dos polos de interese mais estendidos dentro do
eido público, dadas as implicacións da súa natureza, tanto a xestión dos servizos,
obras e intereses públicos, a escolla e intervención de entidades do sector privado e
por suposto, a utilización que se fai dos orzamentos para sufragar tales custos.
A alta sensibilidade social a esta información e o interese cidadán percibido, motivou a
este concello a ir mais aló das publicacións habituais e obrigatorias no Perfil do
Contratante e a ofrecer os datos do órgano que habitualmente toma as decisións en
materia de adxudicación dos contratos.
Por unha parte, expoñemos, con
anterioridade á súa prescrición
legal, a composición da Mesa de
contratación, con inclusión como
documento do derradeiro Acordo
da Xunta de Goberno sobre a súa
composición.
Deste
xeito,
incorpórase a información sobre
tódolos
membros
que
a
compoñen con nome e apelidos
así como o posto de traballo que
desempeñan habitualmente no
concello. En atención as posibles
variacións na composición desta
mesa
de
contratación
permanente, non só se indica o
titular, senón tamén os suplentes
que poidan participar na mesma
en substitución.
A mesma documentación obra
dispoñible en relación á Mesa de
Contratación
da
Xerencia
Municipal de Urbanismo e ambas
son obxecto de consulta no
seguinte apartado:
Con moita mais información, engadimos tamén un apartado onde recollemos as actas
das mesas de contratación. Para comezar, publicamos tanto as do ano corrente como
as do anterior, con inclusión da composición da mesa, fundamentos de decisión e
proposta de adxudicación, estruturadas na orde temporal por meses e incorporadas
por data dentro de cada mes.
As actas e toda esta información destacada se accede a través desta outra sección:
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A. xiv. Plataforma de Contratación do
Sector Público
Seguindo coa publicidade na contratación pública, o concello sempre contou cun Perfil
do Contratante con información completa no que se reflectían contratos e trámites
mais aló das esixencias impostas pola lexislación na materia.
Aínda así, consideramos que non era suficiente e que debiamos manifestarnos a
través doutras canles, abrindo o acceso obrigatorio ao noso espazo web a outras
fontes. Por isto, buscouse unha plataforma adicional e complementaria, ao tempo que
se introducían novas obrigas normativas, na que a difusión foxe a máxima posible,
abranguendo unha dimensión superior: a Plataforma de Contratos del Sector Público
(PCSP):
Trátase dunha sede electrónica nacional, dependente, na actualidade do Ministerio de
Hacienda y Función Pública, na que é posible consultar as licitacións e concursos no
eido estatal. Ampliando o espectro a unha difusión translocal, aumentamos o número
de licitadores nos procedementos de selección contractual, garantindo e mellorando a
equidade, a concurrencia competitiva e a transparencia na xestión.
A interconexión dixital do noso Perfil do Contratante con esta PCSP esixiu unha
importante labor de adaptación, sincronizando e homoxeneizando as ferramentas
habituais
empregadas
no
departamento de contratación e
respectando os estándares do
Esquema
Nacional
de
Interoperabilidade.
Finalmente,
a
integración
do
concello e da aplicación informática
de xestión do perfil do contratante
na Plataforma de Contratación do
Sector
Público
(PCSP)
está
operativa dende o 12.05.2017.
A aprobación da nova Lei 9/2017,
do 8 de novembro, de Contratos do
Sector
Público,
pola
que
se
traspoñen ao ordenamento xurídico
español
as
Directivas
do
Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26
de febreiro de 2014, deu a razón ao
Concello de Vigo ao impor esta
inclusión na PCSP como obrigatoria
para todas as entidades que forman
a
Administración
do
Estado,
Autonómica e Local, seguindo a liña
marcada pola Lei 20/2013, de 9 de
decembro, de Garantía de Unidade
do Mercado. Estar adiantados á
previsión legal permitiu ao concello
centrarse en seguir mellorando á
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contratación en formas de difusión e xestión.
Aínda con todo e para quen non teña coñecemento de tales cambios e acuda ao
enderezo electrónico do Concello de Vigo ou ao Portal de Transparencia, montamos
unha sección informativa onde se da explicación da nova realidade na difusión
contractual e acceso á Plataforma Estatal para facilitar o seu manexo.
Ademais, engadimos un enlace directo a Plataforma de Licitación Electrónica do
Concello de Vigo así como á información sobre os contratos menores, e incluso
mantemos o Perfil do Contratante como fonte de documentación histórica de
licitacións anteriores, na liña da nova regulación.
Esta sección está dispoñible para consulta no seguinte enlace:

A. xv.
Informes automáticos en materia de
contratación administrativa
Coas medidas adoptadas na contratación administrativa anteriormente descritas,
aumentamos o acceso a máis información, posibilitando que resulte accesible a máis
xente. Porén, moitos destes datos tenden a estar orientados cara as empresas que
participan nos concursos e polo tanto, teñen un carácter máis técnico, que pode
presentar dificultades para persoas non habituadas ao manexo deste tipo de
información
Neste sentido, nos plantexamos a
configuración dunha disposición dos
datos mais sinxela e efectiva, que
permita dunha simple ollada recadar a
información desexada.
Para isto, implantouse mediante a
plataforma
VCI+
(Vigo
Cidade
Intelixente) a posibilidade de xerar
informes automáticos sobre contratos
administrativos tramitados ou datos
relativos aos mesmos. Este proceso
caracterízase por ser totalmente
autónomo e exclúe a posibilidade de
agregar ou eliminar manualmente os
datos, ademais de manter unha
actualización mínima diaria.
Entre os informes que se proporcionan están:

B. x

Contratos menores

Todos os contratos clasificados como menores asinados polo concello do ano
2017 e dos dous anos anteriores, indicando servizo, data, adxudicatario e
importe, dispoñibles nesta ligazón:
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Contratos maiores

B. xi

Todos os contratos maiores asinados polo concello do ano 2017 e dos dous
anos anteriores, indicando obxecto, duración, importe de licitación, importe de
adxudicación, tipo de procedemento, número de licitadores, nome do
adxudicatario e datas de publicación. Esta información está dispoñible ata
marzo de 2018, xa que en abril
ao entrar en vigor o novo texto
legal que regula a materia
contractual, vímonos obrigados a
derivar
a
información
na
Plataforma de Contratación do
Sector
Público.
Os
datos
anteriores están para consultar
dende este espazo:
B. xii
Operacións
importantes

mais

A relación de operacións cos
provedores,
adxudicatarios
e
contratistas mais importantes do
concello por nivel de volume, coa
contía das operacións individuais,
e descargables a través deste
enlace:
B. xiii
Empresas
importantes

mais

A relación das empresas que
realizan as obras públicas máis
importantes do concello, con indicación das obras concretas que desenvolveron
e o seu importe, os documentos xerados están dispoñibles segundo este
enderezo:

A. xvi.

Rendición de contas

A
xestión
económicafinanceira é unha das formas
básicas na que se determina a
xestión municipal e é dos
asuntos
de
mais
grande
interese por mostrar a forma
na que se executan os
recursos públicos.
Existe

un

habitual

control
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interno exercido pola Intervención Municipal pero a publicidade activa é
complementaria e positiva, ao someterse un control externo e perpetuo da cidadanía.
Esta cesión demostra o compromiso e garantía coa transparencia, porén, este control
cidadán está reforzado cun sometemento adicional e especializado, tanto interno
como externo e a un nivel contable e prescrito legalmente.
Ademais do habitual control interno exercido pola Intervención Municipal, existe
tamén un control externo adicional. Esta fiscalización é realizada polo Consello de
Contas de Galicia e o Tribunal de Cuentas de España, aos que se lle remiten os
estados contables periodicamente para fiscalización en detalle a nivel técnico.

B. xiv

Plataforma do Tribunal de Cuentas

Para que a veciñanza poida comprobar se este control se está a realizar, o Tribunal de
Cuentas creou un portal web no que se pode consultar para cada concello de España,
se as contas foron ou non rendidas, coa posibilidade de descargar un resumo de
estados e incluso as contas completas en formato xml. Para o Concello de Vigo e os
seus organismos autónomos hai datos dos exercicios 2015, 2016 e 2017 (o 2018
estará dispoñible cando se aprobe a Conta Xeral). Pódese visitar no seguinte enlace:

No Concello de Vigo consideramos que a parte de someternos a esta fiscalización
externa e de presentar as nosas contas de forma detallada no noso propio Portal Web,
era moi necesario e positivo que informaramos ás persoas visitantes sobre este
sometemento a control. Por isto na sección de rendición de contas do Portal de
Transparencia, informamos deste feito e enlazamos á plataforma do
Tribunal
de
Cuentas, do modo que se pode consultar no seguinte enderezo:

B. xv

Consello de Contas

No eido autonómico, tamén existe un órgano externo de xestión e control das contas
municipais que é o Consello de Contas de Galicia. Esta entidade realiza ademais das
súas tarefas habituais de control e inspección, informes de auditoría detallados de
fiscalización selectiva e periodicidade discrecional. Estas avaliacións en detalle teñen
como obxectivo facer unha análise mais profunda e pormenorizada da pulcritude
contable local e establecer mecanismos correctores ou sancionadores no caso de ser
preciso.
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No Concello de Vigo se produciron dúas destas avaliacións, no bienio 2000-2001 e no
ano 2012. Ámbalas dúas foron postas a disposición para descarga no Portal de
Transparencia para consulta pública do seu contido e conclusións:

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 01/02/2019 13:31

Páxina 28 de 79

Aprobado en Xunta de Goberno do 31/01/2019
CSV: 2EEB57-E1E431-BCDCC4-K51QR5-MAE7Z4-H1
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

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2019-01-25T13:49:19+01:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2019-01-25T15:53:12+01:00
- APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2019-01-31T12:32:33+01:00 -

Documento asinado

B. Estatísticas de uso do Portal de Transparencia
Como complemento ás novidades integradas no Portal de Transparencia e no Portal
Web, facemos un seguimento do impacto dos contidos que presentamos e para isto
nos servimos de ferramentas diversas como as estatísticas de uso.
Este tipo de información é unha variable
perfecta da orientación que deben tomar os
nosos esforzos de publicidade activa, xa que
poñen de referencia as demandas cidadás por
esta canle e as oscilacións dos pulsos sociais.
Isto tampouco é impedimento para a
publicación doutra información mais técnica ou
menos popular a nivel social pero tamén moi
necesaria por ser obxectivo e beneficio de
perfís de visitantes máis técnicos.
A valía destas ferramentas non só é
cualitativa, a parte dos temas, nos axuda a
coñecer se a organización e disposición dos
datos é a correcta a nivel de deseño ou se os contidos son ou non doados de atopar. A
accesibilidade é unha máxima para a distribución dos fondos e algúns deles
incrementan a súa complexidade se caemos no erro de xerar unha sobreexposición
informativa.
Dende o punto de vista da metodoloxía empregada, para obter estes datos
estatísticos e perfilar o seu tratamento, axudámosmos da ferramenta Google
Analytics, que permite xerar informes, estatísticas e gráficos sobre diversos aspectos
de uso e persoas que acceden a un enderezo electrónico concreto.
No ano 2017, detectamos algo mais de 5100 persoas que accederon á nosa web de
transparencia para consultar o catálogo de datos, e estas fixeron un total de 130000
accesos ás diferentes seccións, independentemente da canle empregada para elo,
ordenadores persoais, móbiles intelixentes, tabletas, etc. O ano 2018 presentou unha
tendencia fluctuante claramente similar, porén paseniñamente superou as 7200
persoas que accederon á web, o que supón un incremento de mais do 40% no número
de visitantes.
En ambos anos a evolución das sesións presentou unha tendencia constante e a pesar
de non repetirse os números dos picos de xaneiro de 2017 ou o exaxerado de maio de
2018, as cifras foron moi positivas, obviando a evidente caída estacional no mes de
agosto polo período estival.
2017
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2018

No ano 2017, os mais
de
5100
usuarios
mencionados, realizaron
algo mais de 8000
sesións
nas
que
visitaron preto de 48000
páxinas integradas no
portal. Estas persoas
botaron case 5 minutos
de media en cada visita
e navegaron por unha
media
de
case
6
páxinas.
A
relación
media
de
tempo
discorrido por sesión
entre o número de
páxinas
ás que
se
accedeu nos da unha media de 47 segundos por páxina, que é un tempo de estadía
moderadamente elevado, considerando que a meirande parte dos nosos contidos son
abertos e de descarga.
Para o ano 2018, as
persoas
usuarias
superaron en número os
7200 levaron consigo un
aumento no número de
sesións ata as 10500, a
pesar de caer o número
de visitas ás páxinas
dentro do portal ata algo
máis de 41700. Esta
caída de máis de 6000
visitas
en
termos
absolutos
obedece
a
unha caída en idéntico
sentido no número de
páxinas visitadas por
sesión que cae de 5,98 a
3,94.
Analizando
a
duración media da sesión, que cae a mais da metade de 04:45 a 02:10, é evidente
que os usuarios atopan a información que desexan máis axiña o que tamén se
xustifica co aumento no porcentaxe de rebote (de 39,30% a 48,80%), que recolle as
derivas do noso sitio web á outro distinto. Tendo en conta que o noso Portal de
Transparencia é híbrido, con continuas ligazóns ao Portal Web e Sede Electrónica, e
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que a información do Perfil do Contratante agora se deriva á PCSP, é un aumento que
entra na lóxica do seu funcionamento.
En canto á natureza dos visitantes e os ratios de incorporación de novos usuarios,
esta é a condición da maioría das persoas, como se pode observar nos gráficos a
continuación. Representando a cor azul os novos visitantes e a cor verde os visitantes
que xa pasaran con anterioridade polo noso portal, apréciase un aumento de novos
usuarios moi acusado, o que unido ao incremento absoluto de usuarios, nos permite
con satisfacción interpretar como un maior coñecemento do noso Portal de
Transparencia e un resultado neto en términos de difusión.

2017

2018

Todas estas estatísticas presentan unha evolución similar que a macro anteriormente
descrita, dende un punto de vista cronolóxico prodúcese unha maior incidencia ao
principio do ano, seguida dunha caída no verán e unha recuperación á fin de ano.
Salvando factores puntuais de importante demanda cidadá (ofertas de emprego,
períodos impositivos,...) tódalas variables presentan accesos constantes.
Desexando impulsar a transparencia a tódolos niveis, apreciamos de importancia
proporcionar á todas as persoas que nos visitan unha dimensión onde investigar as
visitas e accesos ao noso portal. Non se trata unicamente de dar información, senón
de proporcionar todos os datos que manexamos, o que inclúe as ferramentas técnicas
empregadas para a xestión dos contidos. Por iso constituímos a sección Estatísticas do
Portal de Transparencia, que se pode visitar premendo aquí:
Dentro desta sección, incorporamos unha primeira bifurcación entre dous tipos de
estatísticas, as da publicidade activa, é dicir, as do uso do propio portal, e as do
exercicio do dereito de acceso á información pública. Destas últimas, fálase en mais
profundidade no punto seguinte, pero en canto a primeira, está formada por dúas
seccións diferenciadas:
•
•

O Observatorio de Transparencia
Os elementos mais consultados no Portal

O Concello de Vigo como entidade pública á vangarda da innovación e difusión
electrónicas viu impulsando dende hai anos as súas capacidades en canto a
tramitación, xestión e difusión tecnolóxica. Neste pulo de renovación e modernización,
o control e autoavaliación destas políticas tornan básicos para orientarnos en canto á
determinación do rumbo a seguir. Para esta labor, desenvolvemos unha serie de
aplicacións automatizadas que xeran datos e estatísticas sobre a navegación e
asistencias aos procedementos e servizos online, tanto da Sede Electrónica, Portal
Web e Portal de Transparencia. Esta ferramenta é o Observatorio de Administración
Electrónica:
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B. i.

Observatorio de Transparencia

Complementando o anterior e precisando na materia de Transparencia, apreciamos
necesario aplicar o mesmo estudo e ferramentas de análise á concreción do Portal de
Transparencia do Concello de Vigo para axudarnos a avaliar e recoñecer as nosas
fortalezas e debilidades.
Trátase dun contedor de diagramas de uso do portal para coñecemento popular.
Conforme se confirman e recollen os datos, vanse actualizando as gráficas e as
tendencias incorporadas de modo automatizado e con actualización mensual.
Móstranse tanto valores mensuais como a acumulada anual para determinar máis
facilmente a tendencia na serie histórica. Os datos aquí referidos son a data
31.12.2018.

As gráficas son tanto para o uso do portal en xeral, como para as grandes áreas nas
que está dividido, á fin de coñecer que temas son mais demandados e as proxeccións
para eles.
En canto á tendencia xeral de visitas ao portal de transparencia, aínda con oscilacións
puntuais, é claramente ascendente e presenta un crecemento lineal e constante na
proxección anual o que avala o interese da cidadanía. É unha disposición semellante á
que presentan o resto de gráficas sobre ás 5 grandes áreas temáticas en que se
distribúe o portal, xa que todas comparten este incremento sostido dentro das súas
particularidades.
A información corporativa e a contractual tiveron unha boa acollida nos inicios do
Portal de Transparencia pero sempre se comportaron dunha forma homoxénea, cun
crecemento constante e lineal na variación ano a ano. A información corporativa
sempre foi extremadamente popular e é con moito a área temática mais solicitada, a
pesar dunha baixada apreciable na segunda metade do ano 2017 que durou ata
mediados do 2018, onde retomou o pulso alcista.
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Os contidos sobre a contratación administrativa non teñen números tan
espectaculares pero se manteñen fortes e as caídas foron mais suaves, con
probabilidade por ser das seccións mais reforzadas neste período.

A información orzamentaria non é especialmente popular a pesar de ser ben
completa, sen dúbida pola súa expresión técnica e vencellada a coñecementos
económicos na materia. Aínda das pobres cifras de accesos, estes tiveron dende o
principio unha espectacular audiencia con importantes caídas, probablemente
atendendo á estacionalidade temporal, con descensos nos meses de verán.
A curva interanual presenta un crecemento marxinal, e a
accesos no global anual. O repunte de final de ano salva a
descendente, polo que se deben analizar as causas e tratar
remodelando e achegando á cidadanía os seus contidos dunha
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A información sobre relacións coa cidadanía e urbanismo compórtanse dun xeito
paralelo, cunha demanda inicial importante co nacemento do portal, replicada nos
momentos de achegas significativas e que se alterna con caídas mais ou menos
profundas que debemos evitar. En todo caso, a curva de crecemento interanual é
ascendente e debemos traballar para seguir mantendo este interese, loitando contra
caídas sostidas e fornecendo eses incrementos espectaculares como o do verán de
2018.
Para acceder ao observatorio, onde se atopan as gráficas anteriores:

B. ii.

Elementos mais consultados do portal

Tamén cun carácter técnico, indica o número bruto de accesos de cada sección. Sen
dúbida, é un dos instrumentos mais útiles para coñecer que partes da nosa oferta
informativa son mais demandados e cales teñen un interese marxinal.
Estes datos se ofrecen baixo informe xerado automaticamente de actualización
periódica, mostrando os datos globais acumulados dende a data de creación do Portal
de Transparencia. A continuación expoñemos estes datos en comparativa de ambos
anos, ordenados os elementos de maior a menor por número de accesos e con
indicación específica de cantas visitas recibiu cada apartado do noso portal.
Acompáñase dunha columna na que se expón a variación interanual, onde se aprecia
claramente o espectacular incremento na meirande parte das categorías.
Tal e como se observa nas gráficas aportadas previamente, a organización corporativa
é a área temática mais solicitada, e dentro desta, a sección que contén a relación de
postos de traballo e os cargos de confianza é, con moito, a que ten o maior número
de visitantes.
Resulta moi satisfactoria a boa acollida da información sobre os contratos menores,
tendo en conta os esforzos que do concello para con este tipo de contratos xa dende
moito antes que a nova lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector Público
impuxera maiores garantías de publicidade e sempre ampliando e superando esas
esixencias. É a constatación de que se trata dunha información demandada e que este
concello encarrila ese interese aportando a máxima información posible, adiantándose
ás tendencias normativas na adopción das súas políticas en materia de transparencia.
Valores altos presentan tamén o resto de contratos, a publicación das actas das
mesas de contratación, os seus acordos e a súa composición, aínda mais se temos en
conta que son contidos engadidos ben avanzado o ano.
Curiosamente a información económica é a terceira sección en visitas pero os contidos
desagregados que contén son os que ocupan os derradeiros postos da lista. A
documentación que acompañamos é concienciuda e precisa, e é posible que resulte
máis complexas para algunhas persoas que pretenden ter unha visión sinxela e global.
As visitas aos contidos sobre o dereito de acceso á información pública tamén son
exiguas. Non cabe dúbida que aínda é un dereito pouco coñecido e debe continuarse a
traballar arreo para fomentar o seu uso e conseguir unha maior implicación cidadá.
Pódese visitar a sección e descargar as estatísticas en formatos PDF e ODS na
seguinte ligazón:
En canto aos datos temporais, con eles tamén podemos comprender mellor a
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Mes

Núm. de
visitas
2017

Núm. de
visitas
2018

Xaneiro

4.817

6.228

Febreiro

6.324

8.694

Marzo

6.510

5.896

Abril

5.711

5.687

Maio

7.810

7.767

Xuño

6.843

6.708

Xullo

4.249

9.718

Agosto

4.770

7.040

Setembro

5.851

7.236

Outubro

5.162

11.624

Novembro

5.684

16.975

Decembro

5.050

22.321
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evolución mes a mes das visitas ao Portal de Transparencia. Desprezando a evidente
caída no verán, a progresión e incremental e positiva, cunha boa subida no mes de
maio seguramente producida pola avaliación pormenorizada que levou ao cabo o
equipo de Transparencia Internacional. A dimensión crecente no número de visitas
pódese apreciar nesta gráfica de liñas onde a primeiros de ano supéranse por pouco
as 5000 e a fin do exercicio achegámonos ás 6500 conexións:

Núm. de visitas 2017

Núm. de visitas 2018

O incremento foi sostible durante todo o ano (agás marzo e abril) pero é
especialmente destacable o ascenso no último trimestre do ano, multiplicando os
valores pasados.
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Elementos máis consultados no Portal de Transparencia

2018

2017

Variación

Contratos menores formalizados

3553

846

319,98%

Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello, cargos de confianza, persoal eventual, e importe das retribucións

3160

927

240,88%

Resolucións xudiciais que afecten ao Concello

2052

259

692,28%

Inventario de Bens e Dereitos do Concello

1940

573

238,57%

Organigrama que identifica aos responsables dos diferentes órganos

1793

471

280,68%

Contratos formalizados

1671

522

220,11%

Retribucións dos Grupos Municipais

1539

556

176,80%

Relación individualizada de cargos de confianza

1534

590

160,00%

Publicación dos proxectos, os pregos e os criterios de licitación das obras públicas

1527

268

469,78%

Catálogo xeral de servizos

1503

223

573,99%

Acordos e actas das Xuntas de Goberno

1497

331

352,27%

Subvencións e axudas públicas concedidas

1455

424

243,16%

Consellos municipais e/ou outras canles de participación cidadá

1334

273

388,64%

Composición, forma de designación e convocatorias das Mesas de contratación

1304

292

346,58%

Relación dos convenios subscritos

1300

429

203,03%

Ordes do día previas dos Plenos Municipais

1285

226

468,58%

Carta/s de Servizos municipais, e do grado de cumprimento dos compromisos establecidos na/s mesma/s

1275

274

365,33%

Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) e os mapas e planos que o detallan

1263

289

337,02%

Datos biográficos do Alcalde/sa e dos Concelleiros/as

1258

399

215,29%

Retribucións percibidas polos altos cargos do Concello e máximos responsables das Entidades participadas

1258

387

225,06%

Información Económica do Concello de Vigo

1254

702

78,63%

Órganos de Goberno e as súas respectivas funcións

1245

381

226,77%

Usos e destinos do chan

1232

243

407,00%

Relación de Postos de Traballo (RPT) dos órganos descentralizados e cargos de confianza

1228

522

135,25%

Actas íntegras dos Plenos Municipais

1217

223

445,74%

Axenda institucional do Alcalde/sa

1209

337

258,75%

Portal de transparencia do Concello

1198

285

320,35%

Datos básicos de órganos descentralizados: Xerencia Municipal de Urbanismo

1186

249

376,31%

Rexistro de intereses de actividades e de bens dos altos cargos do Concello

1176

287

309,76%

Obras máis importantes de infraestrutura en curso

1172

245

378,37%

Modificacións do PXOU93 e os plans de desenvolvemento

1137

210

441,43%

Regulamento de Participación cidadá

1122

174

544,83%
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Operacións cos provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello

1112

331

235,95%

Actas das mesas de contratación

1107

394

180,96%

Porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados

1075

205

424,39%

Plans e Programas anuais e plurianuais

1054

287

267,25%

Foros de discusión ou perfís de redes sociais

1046

211

395,73%

Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello

1037

291

256,36%

Avisos de tráfico e servizos municipais

1036

173

498,84%

Directorio e espazo reservado para as Asociacións de veciños do municipio

1035

197

425,38%

Existe e publícase un Código ético ou de bo goberno

1034

178

480,90%

Arquivos de audio das sesións dos plenos municipais

1031

135

663,70%

Convenios urbanísticos do Concello e das actuacións urbanísticas en execución

1020

211

383,41%

Mapas da web municipal e do portal de transparencia

1019

186

447,85%

Oferta Pública de Emprego do Concello

1000

256

290,63%

Modificacións dos contratos formalizados

988

225

339,11%

Modificacións, reformados e complementarios dos proxectos das obras máis importantes

980

204

380,39%

Buscador interno na web do Concello e no portal de transparencia

977

201

386,07%

Obras de infraestrutura realizadas, e/ou as aprobadas pendentes de execución

969

239

305,44%

Empresas que concorreron á licitación das obras públicas

964

225

328,44%

Catálogo actualizado dos procedementos administrativos

962

176

446,59%

Datos sobre as preguntas recibidas dos cidadáns ou organizacións

946

178

431,46%

Estatísticas do portal de transparencia

944

124

661,29%

Espazo para que expresen as súas opinións e propostas os Grupos políticos municipais

937

191

390,58%

Empresas que realizaron as obras públicas máis importantes

935

210

345,24%

Resultados de enquisas do valedor do cidadán sobre prestación dos servizos municipais

872

199

338,19%

Informes internos definitivos dos órganos de asesoramento xurídico e de intervención

857

167

413,17%

Documentación e regulamentos de RRHH

841

222

278,83%

Estatísticas sobre o dereito de acceso de información pública

813

107

659,81%

Estudos de impacto ambiental, paisaxísticos e avaliacións do risco relativos a elementos medioambientais

807

154

424,03%

Enderezos electrónicos do Alcalde/sa e de cada un dos Concelleiros/as

803

156

414,74%

Normativa de aplicación

799

187

327,27%

Compatibilidades que afecten aos empregados públicos

794

198

301,01%

Información sobre a situación medioambiental

783

136

475,74%

Contas anuais do Concello

719

159

352,20%
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Documentos sometidos a período de información pública

682

117

482,91%

Indicadores de investimento e ingresos

677

60

1028,33%

Políticas e programas do Concello relativos ao medioambiente

664

148

348,65%

Informes de Auditoría de contas e/ou os de Fiscalización

647

111

482,88%

Normativa vixente en materia de xestión urbanística do Concello

634

154

311,69%

Importe da débeda pública municipal consolidada e a súa evolución en comparación con exercicios anteriores

629

104

504,81%

Outros órganos representativos

602

139

333,09%

Modificacións orzamentarias aprobadas polo Pleno municipal, ou pola Xunta de Goberno, Alcalde ou Concelleiro

600

104

476,92%

Indemnizacións percibidas con ocasión do abandono dos cargos.

598

127

370,87%

Capacidade ou necesidade de financiamento en términos de estabilidade orzamentaria (superávit ou déficit)

590

140

321,43%

Autonomía fiscal

572

112

410,71%

Relación de Inmobles, propios, en réxime de arrendamento, ocupados e/ou adscritos ao Concello

561

111

405,41%

Relación de vehículos oficiais adscritos ao Concello

521

187

178,61%

Grupos Municipais

477

112

325,89%

Período medio de pago a provedores

409

71

476,06%

Canles de denuncias para os cidadáns

382

121

215,70%

Gasto por habitante

354

59

500,00%

Transferencias de financiamento

342

-

-

Ingresos fiscais por habitante

341

52

555,77%

Investimento por habitante

328

99

231,31%

Información vías para a participación cidadá na elaboración dos plans económicos, sobre políticas, orzamentos,...

321

-

-

Seguimento da tramitación da solicitude de acceso por parte do interesado

321

53

505,66%

Orzamentos do Concello

309

66

368,18%

Procedemento administrativo de acceso á información pública

303

52

482,69%

Ingresos fiscais por habitante e investimento por habitante

302

55

449,09%

Período medio de cobro

296

51

480,39%

Política para a xestión, conservación e eliminación dos documentos e arquivos do Concello

294

57

415,79%

Orzamentos da entidade local, estados consolidados e dos organismos autónomos administrativos

292

53

450,94%

Informes trimestrais de medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais de pagamento a provedores

291

43

576,74%

Tipos de identificación do interesado permitidos para o acceso

290

59

391,53%

Informes en relación coa estabilidade orzamentaria emitidos polo órgano fiscalizador interno

288

44

554,55%

Canle electrónico para solicitudes de acceso á información pública

278

51

445,10%

Información estatística sobre solicitudes e reclamacións de acceso á información pública

276

79

249,37%
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Órgano independente de recursos contractuais do Concello de Vigo

276

-

-

Orzamento xeral do Concello e Organismos Autónomos

276

54

411,11%

Queixas e suxestións en relación co acceso á información pública

276

65

324,62%

Seccións para difundir o dereito á información e facilitar o acceso ao proceso administrativo

269

53

407,55%

Área ou entidade municipal responsable ante a cal presentar reclamacións

265

109

143,12%

Asignacións económicas que se conceden a cada un dos grupos políticos municipais

260

55

372,73%

Reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información

258

69

273,91%

Infórmase da publicación dos contratos na Plataforma Central do Sector Público (PCSP)

256

48

433,33%

Ámbito medioambiental: a) Políticas e programas do Concello. b) Estudos de impacto ambiental, paisaxísticos,...

251

98

156,12%

Axenda Local 21

247

142

73,94%

Infórmase da rendición de contas ao Tribunal de Contas

224

92

143,48%

Orzamentos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais

211

58

263,79%

Actuacións administrativas automatizadas, código CSV e copias auténticas

174

-

-

Ordes do día das Xuntas de Goberno

78

-

-

Xestión documental e arquivo lonxevo

76

-

-

Directrices, instrucións, acordos, circulares ou respostas a consultas expostas que supoñan unha interpretación...

70

-

-

Actas do Consello da Xerencia de Urbanismo

63

-

-

Condicións de accesibilidade

62

-

-

Relación de contratos adxudicados a través de centrais de contratación

56

-

-

Relación de encargos a medios propios

56

-

-

Encomendas de xestión

50

-

-

1

-

-

Plataforma Vigo Cidade Intelixente VCI+
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II. ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA

A publicidade activa é sen dúbida vital para fornecer a transparencia
como unha autoesixencia e boa práctica de difusión da propia
actividade. Porén, as obrigas que a Lei 19/2019, de 9 de decembro, de
Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno (LTBG) nos seus artigos 6
a 8 poden resultar en certo modo limitadas ou limitantes e o resto da información
queda supeditada á vontade da administración.
Por isto, para garantir que a cidadanía poida ter acceso a aqueles datos e información
que inicialmente non son de carácter público, existe tamén na LTBG un procedemento
de publicidade pasiva, que garante o exercicio do dereito de acceso á información
pública, constitucionalmente recoñecido.
Este procedemento ten a vantaxe de que permite á persoa solicitante pedir acceso a
calquera tipo de información que desexe e que se atope en poder da administración. O
feito de estar artellada nun procedemento de seu, ofrece garantías adicionais coa
posibilidade de presentar, no seu caso, reclamación ante un órgano de control externo
e independente, sen perxuízo do recurso ás respectivas instancias xudiciais.
Para a Administración tamén resulta positivo porque permite detectar aquela
información que poida ser desexada e non estar exposta ou non ser todo o
necesariamente accesible ou comprensible. Ademais, permite dar unha difusión
controlada de datos ou documentos para os que se requira un control e ponderacións
previas ao estar involucrados intereses de terceiros tamén dignos de protección, como
a existencia de datos persoais.
A nivel interno, o Grupo de Traballo do Esquema Nacional de Interoperabilidade
detectou a necesidade de instruír para estas solicitudes unha nova guía de tramitación
no programa de xestión de expedientes do Concello de Vigo. Esta guía recolle todos os
pasos necesarios para guiar ao persoal empregado nun procedemento que polo seu
curto prazo de resolución (1 mes) debe resultar moi áxil e preciso, ademais de recoller
as moitas casuísticas posibles. Inclúe, á fin de dar
coñecemento ao Grupo de Transparencia, unha remisión
de tódalas solicitudes entrantes e de todas as resolucións
saíntes para fomentar a cooperación e transversalidade
entre os servizos municipais.
Aínda que xa tiñamos configurada unha sección no Portal
Web a este efecto, detectouse a necesidade dunha
importante remodelación con incorporación de moita
información nova que axude a facer efectivo este dereito.
Tamén engadimos a publicación de estatísticas que poñan
de manifesto a forma na que a veciñanza o exerce, con
indicación de como dende a administración respondemos,
en en que forma.

A. Dereito á Información
O dereito de acceso á información pública está ordenado nas 6 subseccións que se
ven no gráfico á marxe e que recolle a ampla variedade de necesidades as que unha
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persoa visitante se pode enfrontar, dende unha inicial sen coñecemento sobre a
materia que precise ampla información ata unha persoa que xa teña exercido o seu
dereito e desexe coñecer o estado da solicitude ou validar o código dunha resolución.
Ao primeiro temos a subsección DEREITO DE ACCESO configurada como un espazo xeral de
benvida e acollida. Propón un repaso exhaustivo e con ampla información do que
supón este dereito, a través dun sistema de preguntas e respostas (13 en total) que
permite dixerir e localizar dun modo mais ameno as dúbidas pretendidas ou que
puideran xurdir. O seu carácter iniciático non rifa co detallado da exposición, que
comprende dende unha explicación inicial do dereito, ata o acceso directo das
resolucións polas que se designa o responsable para a súa resolución, pasando polas
ligazóns aos órganos externos encargados de resolver as reclamacións.
Que é información pública?
Quen pode solicitar información?
Pódese pedir calquera información?
Pódese conceder un acceso só a parte da información?
Como se exerce o Dereito de Acceso á Información Pública?
Quen é o órgano competente para resolver no Concello de Vigo?
Deberá identificarse o cidadán que pida información?
Por que causas pódese inadmitir unha solicitude?
Que ocorre se non é clara a petición de información do cidadán?
Como pode o cidadán coñecer o estado da súa solicitude?
Se a información solicitada afectase a dereitos de terceiros?
Cal é o prazo para conceder ou denegar o acceso á información?
Como podo reclamar contra a resolución o a falta de resolución?

A sección de SOLICITUDES DE ACCESO é a porta a través da cal iniciar o expediente para
exercer este dereito. Tras unha breve
explicación inicial, da pasarela á Sede
Electrónica do Concello onde se permite facer o
trámite directamente a través de Internet ou
informa do modo no que facelo dunha forma
presencial.
ESTADO DA MIÑA SOLICITUDE abunda no anterior e
concede varias formas en que as persoas
solicitantes poden exercer o seu dereito a
coñecer o estado no que se atopa a súa
solicitude, ben identificándose na “Carpeta
Cidadá”, que contén os seus expedientes, ou
ben a través de sistemas que non obrigan a
acreditación, como é a través do número de
rexistro ou do código de rexistro.
En consonancia co anterior, o apartado
VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS ten utilidade para poder
verificar as sinaturas dos documentos asinados
e expedidos electronicamente polo Concello de
Vigo, de modo que queda acreditada a
autenticidade e identificación das copias. Faise
a través dun código seguro de verificación
(CSV) que ao introducilo en formulario nos
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devolve se recoñece a concordancia, ferramenta útil para as resolucións de acceso á
información pública.
O apartado de RECLAMACIÓNS é importante de cara a ofrecer maiores garantías cando as
persoas solicitantes non están conformes coas resolucións das solicitudes de acceso.
Explica que as reclamacións a estas resolucións deben ir derivadas a un órgano
externo de carácter autonómico (a Comisión de Transparencia do Valedor do Pobo de
Galicia), a documentación necesaria para elo, o prazo e modos para exercelo,
facilitando enderezo postal, web, caixa de correo electrónico ou formulario para
descarga e impresión. Finalmente, tamén colgamos neste apartado as resolucións
desta Comisión de Transparencia ante as reclamacións que ante ela se presentan.

B. Estatísticas de solicitudes de acceso
Coa remodelación e ampliación da sección sobre as solicitudes de acceso á
información pública e o uso cada vez mais popular deste dereito, tornou necesario
desenvolver un seguimento e fiscalización da axeitada tramitación e resolución destas
solicitudes, en aras de garantir e fomentar o exercicio deste dereito entre a veciñanza.
Este seguimento faise público pola lóxica intrínseca da transparencia, de modo que se
obtén unha retroalimentación sobre as demandas informativas e en cales campos
debemos mellorar a información dispoñible ou a claridade coa que se expón, ademais
de involucrar a tódolos departamentos e servizos da entidade nas políticas de
transparencia.
Para conformar mellor a forma na que a veciñanza subscribe este acceso e o modo en
que no concello respondemos, para poder identificar as oportunidades de mellora,
considerouse oportuno a creación de estatísticas coas solicitudes de acceso á
información, revelándoas neste apartado en formatos PDF e ODS (ambos abertos un
editable e outro non editable).
Nos seguintes cadros se mostra a información estatística das solicitudes de acceso á
información pública para os anos 2017 e 2018, apreciando a data, unha breve
referencia á temática da consulta, se foron resoltas en prazo, se se enviou a
notificación en prazo e o sentido da resolución, toda a información a data do
31.12.2018.
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2017
Consulta

Resolución

Envío da
Notificación

Solicitante

Data

JVL

09.04.17

Información tributaria IVTM

Estimada parcialmente
16.05.2017

Fóra de prazo
17.05.2017

CCC

10.04.17

Información sobre custo de
Instalacións infantís

Estimada
05.05.2017

En prazo
08.05.2017

SJM

29.04.17

Estatísticas de usuarios e
utilización do Portal de
Transparencia

Estimada
07.06.2017

Fóra de prazo
08.06.2017

PVN

29.04.17

Información sobre custos de
Publicidade

Estimada parcialmente
23.05.2017
(Información dispoñible no
Portal de Transparencia)

En prazo
25.05.2017

CCC

21/05/17
26/09/17

Actuacións do concello en
materia de Administración
Electrónica

Estimada
30.05.2017

En prazo
08.06.2017

ALR

30.05.17

Medidas e custos no acceso á
Información pública

Estimada
13.06.2017

En prazo
14.06.2017

JMRA

07.08.17

Información sobre contrato de
servizo de seguridade no baño
En areais

Estimada parcialmente
03.09.2017
(Información dispoñible no
Portal de Transparencia)

Fóra de prazo

MGG

17.12.17

Información sobre as condicións
contractuais e de seguridade da
Tarxeta PassVigo

Estimada
08.01.2017

En prazo
12.01.2017

Chama a atención a tendencia crecente no número de solicitudes, que gardando unha
progresión xeométrica nos indica que cada vez é un dereito máis coñecido e exercido
pola cidadanía. Lonxe dos números que manexa o Portal de Transparencia da
Administración General del Estado, loxico dada a diferente entidade de ambas
administracións, responde á unha semellante dispersión lineal.
En canto ao sentido das resolucións, as solicitudes estimadas na súa totalidade ou
parcialmente por estar a información xa dispoñible no Portal de Transparencia son
maioría fronte aquelas en sentido negativo (17 contra 4). De estas, hai un gran
número de estimacións parciais por estar a información dispoñible no Portal de
Transparencia. Disto inferimos que aínda que temos un bo banco de datos no Portal
de Transparencia, algunhas persoas poden non ser quen de aproveitar toda esta
información e non dan chegado aos contidos obxecto do seu desexo. Por isto, é
necesario replantexar e mellorar as formas de accesibilidade da información ao Portal
e tamén darlle un maior protagonismo nas políticas de publicidade municipal,
buscando aumentar o número de persoas visitantes e que acaden dun xeito rápido e
simple aquelo que procuran, sen necesidade de ter que solicitado.
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2018
Solicitante

Data

Consulta

Resolución

Envío da
Notificación

CCC

Ferramentas que emprega o
concello para a tramitación
13.02.18
electrónica de solicitudes e
Expedientes

Estimada
09.03.2018

En prazo
09.03.2018

CVR

Contía anual das retribucións do
28.02.18 Presidente da Autoridade
Portuaria de Vigo

Resolución de inadmisión e
Traslado 09.03.18
(A información non obra en
Poder do concello (art. 18.d)

En prazo
12.03.2018

PCV

Documentación administrativa
14.04.18 Sobre aplicación de disposición
Terceira da lei 4/2007.

Desestimación por silencio

Fóra de prazo

XACR
et alli.

Solicita acceso á documentación
12.04.18
Do expediente OPE 2015 e 2016.

Estimada parcialmente
25.05.2018
(Información dispoñible no
Portal de Transparencia)

Fóra de prazo
28.05.2018

JARC

26.04.18

Estimada
22.06.2018

Fóra de prazo
09.11.18

GMPP

Solicitude de acceso á información
Relativa ao imposto sobre o
23.05.18
Incremento do valor dos terreos
De natureza urbana.

Estimada
21.06.2018

En prazo
22.06.2018

DAFS

13.08.18 Solicita copia de convenio

Estimada
14.09.2018

Fóra de prazo
18.09.2018

DAFS

Solicita copias de comunicacións
Con outras autoridades, informes
16.08.18
E actas de estado sobre
Infraestrutura.

Resolución de inadmisión e
traslado
14.09.18
(A información non obra en
Poder do concello (art. 18.d)

Fóra de prazo
18.09.18

ABJM

13.09.18

Solicita custo de instalación
Elementos decorativos

En trámite
Resolución de ampliación de
Prazo (11.10.18)

Fóra de prazo

AKRM

25.09.18

Solicitude de información sobre o
Servizo de transporte

Estimada 24.10.18

En prazo
25.10.18

FNR

05.10.18

Solicitude de importe de
Actividades festivas

Estimada parcialmente
15.10.18
(Información dispoñible no
Portal de Transparencia)

Envío de correo
electrónico
05.11.18
Fóra de prazo

RAF

Solicita copia do orzamento e da
14.12.18 Execución orzamentaria en formato
Excel.

En trámite

En trámite

HPS

20.12.18

En trámite

En trámite

Información da RPT e
Complementos específicos

Solicita información sobre os
gastos da Cabalgata de Reis
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Das solicitudes que foron desestimadas, dúas o foron por traslado a outro órgano que
se entendeu que era o responsable da información demandada e que nos non
tiñamos. Outras dúas o foron por silencio negativo, perversa fórmula que aínda
minoritaria, acadamos a súa tendencia á baixa.
En canto ao cumprimento de prazos, a tendencia común é a resolver en tempo. A
parte negativa ven das notificacións, que non sempre se realizan puntuais, polo que
parece necesario mellorar nesta área. As dificultades iniciais tanto para a
Administración como para as persoas interesadas en canto á xestión das notificacións
electrónicas, preferentes para o exercicio deste dereito, poden ser a principal causa
desta situación. Proporcionar mellores ferramentas e formación aos empregados
municipais e tamén ao público xeral, debería mitigar esta realidade.

INFORMACIÓN ESTATÍSTICA
13

Número de solicitudes
2016

3

2017

8

2018

13

8

3

Estado de tramitación

Prazo de resolución

Resoltas:

22

En prazo:

13

En trámite:

2

Fóra de prazo:

10

Total:

24

10
Tipo de resolución
Estimadas

10

Estimadas parcialmente

7

Desestimadas

2

Inadmitidas de pleno

0

Inadmitidas por traslado

2

Desistidas

0

7

2

2
0

0

Estimadas parcialmente Inadmitidas de pleno
Desistidas
Estimadas
Desestimadas
Inadmitidas por traslado
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III. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS 2017

O “Índice de Transparencia de los Ayuntamientos” (ITA) é un sistema de avaliación
ideado pola ONG Transparencia Internacional á fin de medir a calidade e cantidade de
datos que os concellos aportan no seu portal de transparencia. Coas notas obtidas en
varias cualificacións, elabórase un ranking, unha listaxe ordenada de 0 a 100 onde
maior puntuación implica maior nivel de transparencia.
Con inicio no 2008, ao decorrer dos anos foi aumentando o número de concellos do
programa e actualmente son avaliados os 110 mais grandes de España máis algúns
poucos que se adheriron voluntariamente.
No ano 2017 produciuse a derradeira avaliación e por este motivo e tamén para
incrementar a publicidade activa que ofertamos no concello, creouse un Grupo Técnico
de Traballo de Transparencia e Acceso á Información Pública do Concello de Vigo
(Expediente 66/1102). A labor deste grupo foi preparar o Portal de Transparencia e a
Sede Electrónica para este exame coa incorporación de novos contidos e revisión dos
anteriores de acordo coas directrices previas e aumentando os nosos niveis de
transparencia e publicidade o máximo posible.
A avaliación levada a cabo por esta organización consiste na utilización dun total de
80 índices que son puntuados de acordo a seguinte maneira: se son desestimados por
incumprimento, se lles outorga 0 puntos, se son estimados pero só parcialmente, se
outorga una puntuación de 0,5 puntos, e se se supera, 1 punto.
Estes 80 índices están repartidos en 5 grandes áreas repartidas a súa vez en subáreas
de modo que seguen a seguinte estrutura:
A) TRANSPARENCIA ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL
(21)
1. Publicidade activa sobre cargos, persoal e retribucións do concello (8)
2. Publicidade activa sobre a planificación, organización e patrimonio do
concello (6)
3. Publicidade activa sobre os órganos de goberno municipais, informes e
resolucións xudiciais (7)
B) PÁXINA WEB, RELACIÓNS COS CIDADÁNS E A SOCIEDADE, E PARTICIPACIÓN
CIDADÁ (15)
1. Páxina web do concello e servizos municipais (8)
2. Participación cidadá e información de interese para o cidadán (7)
C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA (11)
1. Información contable e orzamentaria (6)
2. Transparencia nos ingresos, gastos e débedas municipais (5)
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D) TRANSPARENCIA NAS CONTRATACIONS, CONVENIOS, SUBVENCIÓNS
CUSTOS DOS SERVIZOS (12)
1. Contratacións (7)
2. Convenios, encomendas de gastos e subvencións (3)
3. Subministradores e custos dos servizos (2)
E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS
MEDIOAMBIENTE (12)
1. Plans de ordenación urbana e convenios urbanísticos (5)
2. información sobre licitacións de obras públicas (4)
3. Urbanismo e obras de infraestrutura (3)
F) DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN (9)
1. Visibilidade, canais e características do acceso á información pública (6)
2. Reclamacións e avaliación do dereito de acceso á información pública (3)

E

E

Tras varios meses de traballo, o 07.07.2017 fanse públicos os datos do Índice de
Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) para o ano 2017, nos que o Concello de
Vigo acada unha puntuación de 98,8 puntos sobre 100, o que o sitúa en terceiro lugar
no ranking nacional, e, novamente, o primeiro en toda Galicia.
Empatados no primeiro lugar un total de 25 concellos cunha puntuación perfecta:
Alcobendas, Alacant, Barakaldo, Barcelona, Bilbao, Gasteiz, Getxo, Gijón, Girona,
Huelva, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Las Rozas, León, Lleida,
Logroño, Madrid, Manresa, Oviedo, Pozuelo de Alarcón, San Cristóbal de La Laguna,
Soria, Terrassa, Torrejón de Ardoz, Torrent e Vitoria-Gasteiz.
Empatados no segundo lugar cunha puntuación de 99,4: Cornellá de Llobregat e
Guadalajara.
E no terceiro lugar da
lista
de
tódolos
municipios de España
atópase o Concello de
Vigo, cunha puntuación
de 98,8, empatado con:
Cáceres,
Palma
de
Mallorca e Valladolid.
A puntuación é sen
dúbida moi próxima ao
10 e representa o
cumio dunha tendencia
alcista que avanza cara
a perfección, obxectivo
que cada vez é mais
complicado
ao
aumentar tamén en
cada
avaliación
as
esixencias
de
Transparencia
Internacional, tanto en
número
como
en
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calidade. As puntuacións do Concello de Vigo sempre foron altas pero a serie temporal
desprende unha vontade de mellora continua e un afán liderar e representar a
vangarda no eido local e administrativo.

Cadro comparativo da avaliación de transparencia ITA para o Concello de
Vigo
Evolución comparativa das avaliacións do Concello de Vigo fronte a outros concellos:
2008

2009

2010

2012

2014

2017

Vigo

80,0

85,0

83,8

65,0

95,0

98,8

Coruña

56,3

86,3

82,5

81,3

81,3

83,1

Ourense

48,6

46,3

56,3

75,0

75,0

71,9

Lugo

61,9

87,5

87,5

86,3

86,3

71,9

Compostela

79,4

88,8

86,3

80,0

80,0

91,9

Pontevedra

69,4

68,8

57,5

61,3

61,3

78,1

Ferrol

25,0

66,3

67,5

78,8

78,8

86,3

Media galega

60,1

75,6

74,4

75,4

79,7

83,1

Media española

52,1

64,0

70,2

70,9

85,2

89,7

100
90
80
70
60
50
2008

2009

Vigo
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IV. BO GOBERNO

A dimensión da transparencia que configurou a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de
Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno abarca, tal e como o seu
nome indica, tres grandes bloques.
Xa analizada a labor desenvolta en canto á publicidade activa e á publicidade pasiva
(acceso á información pública), cabe analizar todas aquelas políticas e accións
encamiñadas cara unha estrutura administrativa encadrada no Bo Goberno. Se ven
todas as políticas de transparencia teñen unha impronta altamente etérea, baseada
nun clima social que é necesario materializar a través de medidas concretas e
adaptadas á realidade, o Bo Goberno é especialmente abstracto, e vincúlase
estreitamente coa interiorización da dimensión ética na xestión pública. De ahí que,
maiores deberán ser os esforzos para dotalo dunha aplicación terreal, para que
cidadáns e persoal poidan integrarse nas grandes liñas desta política institucional, e o
protagonismo que, dende o comezo, ten adoptado no marco das políticas municipais
de transparencia.
Non se trata tanto dunha claridade na xestión pública habitual da Administración,
como na conduta transparente e de acordo coa ética pública dos gobernantes
municipais, respectando a igualdade, a eficiencia, a non discriminación, a dilixencia, a
responsabilidade, a dedicación e o respecto á lei e ao interese xeral, conforme aos
principios rectores de funcionamento recollidos no marco normativo.
No eido desta materialización podemos identificar dúas esferas, a primeira sobre o Bo
Goberno en si, e as Boas Prácticas Municipais.
A. Bo Goberno
O Bo Goberno, abrangue a política xeral da actuación municipal. Son as liñas e
directrices que marcan o decurso de toda a xestión municipal tanto ad extra, como ad
intra. O seu ser e a forma na que se relaciona co resto de entidades e persoas, polo
que compete a súa propia esencia.
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Adhesión ao Código de Bo Goberno Local da FEMP
A falta de recursos da administración local é unha constante a
moitos niveis cando se presentan cambios de grande
envergadura derivados de novidades normativas. O salto dos
últimos anos cara unha administración totalmente electrónica,
participada e aberta está supoñendo un descomunal esforzo para
as entidades dun tamaño mais modesto.
Na busca da creación de ferramentas que faciliten esta labor, a
Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) elabora e
proporciona directrices, documentos e recursos para as entidades adscritas que poden
así avanzar baixo unha liña homoxénea de consenso.
Unha destas utilidades foi o modelo de Código de Bo Goberno do aprobado o 24 de
marzo de 2015, en cuio procedemento de revisión participou activamente o Concello
de Vigo, mediante a coordinación dos traballos dende a Secretaría de Goberno Local.
Este documento contempla entre o seu articulado de como a adopción polo Pleno
dunha entidade local supón a aprobación do Código de Bo Goberno desa entidade,
facilitando a subscrición dos principios e valores nel contidos así como a
responsabilidade administrativa e política, para efectos de garantir o cumprimento dos
seus obxectivos.
O pleno do Concello de Vigo, por unha unanimidade, adheriuse ao Código de Bo
Goberno Local da FEMP en acordo de data de 30 de novembro de 2015, incorporando
esta expresión ao ordenamento xurídico municipal e buscando a satisfacción das
demandas éticas e democráticas na xestión municipal. Con isto, fai seu os seguintes
obxectivos:
•
•
•
•
•

A integración da dimensión ética no funcionamento das entidades locais.
Incorporar as estratexias de actuación para a consecución dunha democracia
real e efectiva, a través da participación cidadá e no goberno aberto.
Definir as liñas básicas que deben presidir a xestión pública local.
Reforzar os estándares de conduta no exercicio das responsabilidades públicas.
Delimitar as pautas para as axeitadas relacións entre os ámbitos de goberno e
administración, normalizando as relacións persoais internas.

E ademais de asumir o resto das seccións do Código de Bo Goberno da FEMP:
Principios do bo goberno local
Estándares de conduta para a mellora da democracia localidade
Compromisos éticos en materia de conflitos de intereses
Réxime de incompatibilidades e retribucións
Goberno e administración. Relacións entre cargos electos e
empregados públicos.
Medidas para a mellora da democracia participativa
Marco para a participación cidadá 2.0
Aprobación do Código de bo goberno, avaliación e seguimento
Pódese consultar o Código de Bo Goberno na sección xa enlazada ou premendo na
seguinte icona:
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Adhesión á Rede de Entidades Locais pola Transparencia

A aplicación da transparencia na actividade administrativa contén a necesidade de
integrala no mais profundo do ser orgánico administrativo. Por elo, tal e como
promulga o preámbulo da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á
Información Pública e Bo Goberno, a transparencia debe ser o eixo fundamental de
toda actuación política e inicio dun proceso de resposta a unha sociedade crítica,
esixente e que demanda participación.

Os municipios como canle inmediata de participación cidadá dos asuntos públicos
deben vertebrarse para facer efectivo o cumprimento da súa natureza intrínseca de
proximidade á cidadanía.
As dificultades que teñen estas entidades para conxeniar este enorme peso
competencial coa limitación dos recursos dispoñibles, enfrontándose aos retos e
aproveitando as oportunidades asociadas, motivou a FEMP para iniciar actuacións. Así,
na Junta de Gobierno do 24.02.205, constituíuse pola FEMP a “Red de Entidades
Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana”.
A data non é simbólica, pois se antecedía á entrada en vigor da LTBG e á constatación
das moitas necesidades que os gobernos locais terían para a súa posta en práctica,
fornecendo unha rede compartida de recursos, instrumento colaborativo de traballo
onde compartir experiencias, proxectos e apoiarse mutuamente na aprendizaxe e
desenvolvemento dunha resposta ás necesidades de participación cidadá.
Esta “Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana”
nace coa misión de velar pola innovación e a mellora permanente nas relacións entre
os gobernos locais e os seus cidadáns, poñéndose como obxectivos alcanzar tanto aos
gobernos locais como á cidadanía. Para os primeiros, busca promover para e con eles
o avance da transparencia, a participación e a colaboración cidadá, para a sociedade,
céntrase en facilitar o exercicio dos seus dereitos á información e á participación. Por
último, e como enlace dos dous, vela por reforzar o valor das relacións entre a
Administración e as persoas, con maior compromiso e confianza baseados nas
prácticas exemplares.
O Concello de Vigo, como entidade local pertencente á FEMP e que mantén dende hai
anos un insoldable compromiso coa transparencia e o bo goberno, mostrou a súa
vontade de unirse e intercambiar coñecementos e traballo no alcance destes
obxectivos. Así, o 28.04.2015 o Pleno do Concello de Vigo aprobou o acordo de
adhesión á “Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación
Ciudadana”, desenvolvendo unha intensa actividade como membro da mesma.
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Coordinación do Grupo de traballo de
Integridade na Contratación Pública

A publicidade e a transparencia na contratación administrativa son unha das frontes
nas que o concello exerceu maior esforzo a través dun enfoque múltiple publicidade
activa e da integración na “Red de Entidades Locales por la Transparencia y la
Participación Ciudadana”.
Nestes últimos anos dende a lexislación se fomentou un reforzo e ampliación deste
compromiso e en especial coa integridade na contratación, tanto a través das
Directivas europeas en materia de contratación (Directiva 2014/24/UE, sobre
contratación pública, a Directiva 2014/25/UE, relativa á contratación por entidades
que operan nos sectores do auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, e a
Directiva 2014/23/UE, relativa á adxudicación de contratos de concesión) como coa
Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
Esta última inclúe a integridade no seu artigo 1, como un dos principios reitores da
contratación pública, e que no seu artigo 64.11 impón aos órganos de contratación o
deber de adoptar as medidas axeitadas para loitar contra o fraude, o favoritismo e a
corrupción, e previr, detectar e solucionar de modo efectivo os conflitos de intereses
que poidan xurdir nos procedementos de licitación co fin de evitar calquera distorsión
da competencia e garantir a transparencia no procedemento e a igualdade de trato a
todos os candidatos e licitadores.
Así, sen desbotar o anterior pero avanzando cara maiores compromisos legais e
sociais, a integridade é o novo eixo no modelo de contratación estratéxica, apostando
pola transparencia na licitación, a apertura e reutilización dos datos e o accountability,
mecanismos de prevención e control de conflitos de intereses.
De ahí que o Concello de Vigo promovera a creación, no seo da Red de Entidades
Locais pola Transparencia e a Participación Cidadá, dun Grupo de Traballo na
Contratación Pública que, coordinado pola Secretaría de Goberno Local, e integrado
por expertos en contratación de entidades locais de todo o Estado, promove accións
para impulsar a cultura de integridade e transparencia na contratación pública.
Reforzando esta aposta municipal, a nivel interno, en concordancia con este obxectivo
con data 02.10.2018, por resolución do concelleiro delegado de Xestión Municipal,
ditouse resolución de incoación de expediente administrativo para a coordinación e
seguimento dos mecanismos municipais de integridade na contratación pública.
Creouse así o “Programa de Integridade na Contratación Pública” para coordinar,
implantar e facer seguimento das ferramentas e mecanismos adoitados, integrando
todo o conxunto nesta nova estratexia global enfocada á integridade na contratación
en sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do 22.11.2018.
Este programa de carácter multidisciplinar estará coordinado polo Grupo de Traballo
adicado a esta labor, integrado por:
• A Titular da Asesoría Xurídica Municipal, en atención ás competencias
legalmente atribuídas en materia de informe nos procedementos de
contratación municipal
• O Interventor Xeral Municipal, en atención ás competencias legalmente
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atribuídas en materia de control e fiscalización da contratación municipal
• O Tesoureiro Municipal, en atención ás funcións de Responsable da Dirección
Superior Contable e Orzamentaria da contratación municipal
• A xefa do Servizo de Contratación, en atención ás funcións de Responsable da
xestión e tramitación da contratación municipal
• A Secretaría do Goberno Local, en atención ás competencias legalmente
atribuídas en materia de transparencia e acceso á información pública da
contratación municipal
O xefe de Administración Electrónica, en atención as funcións de responsable
das tramitación electrónica en materia de contratación municipal.
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B. Boas Prácticas Municipais
Como administración innovadora, transparente e conforme aos principios de eficacia e
eficiencia na xestión, son moitas as prácticas que se introducen no marco da xestión
diaria do Concello de Vigo.
Ao longo dos anos 2017 e 2018,
algunhas destas medidas foron
obxecto de recoñecemento como
boas prácticas e como tales se
incorporaron ao banco de boas
prácticas da “Red de Entidades
Locales por la Transparencia y la
Participación Ciudadana” da FEMP.
Este banco é de acceso público e
libre, de modo que calquera
persoa pode coñecer dende unha
óptica neutral e homoxénea, que
melloras e plans se adoitan na súa
localidade.
A
inevitable
comparación con outras entidades
e as súas boas prácticas fomenta
unha competencia positiva e unha
difusión
prolongada
dos
coñecementos,
ideas
e
innovacións, creando sinerxias de
calidade e perfección na xestión. O
repositorio de boas prácticas da
FEMP é de acceso libre a través deste enlace:
Para por en práctica as grandes liñas mestras e todas as medidas delimitadas no
Código de Bo Goberno, avanzando cara a consecución dos compromisos nel
establecidos, é preciso determinar medidas concretas en todos os ámbitos posibles.
Estas actuacións de formato transversal atopan nas Boas Prácticas Municipais a
posibilidade de xerar novas dinámicas de transparencia e goberno aberto en sectores
de diversos tamaños, pero que axudan a xerar unha tendencia positiva.
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1. Rexistro Electrónico de Convenios do Concello de Vigo
Na execución das políticas públicas de transparencia e goberno aberto, o Concello de
Vigo non só pretende limitarse a un cumprimento estrito das imposicións normativas
senón que entende como actividade prioritaria e positiva espallar as capacidades e
ferramentas desenvoltas a novos contextos e ámbitos. A dixitalización que as novas
leis de procedemento e réxime xurídico impoñen nunha visión electrónica da
administración, fortalecen e recompensan estes novos escenarios de funcionamento.
Ao abeiro dos traballos para aumentar a
transparencia nos contratos administrativos
e nas subvencións, nos topamos con
ferramentas xa desenvoltas que se podían
empregar
en
ámbitos
similares.
Os
convenios foron a seguinte peza elixida a
partires do Plan de Transformación Integral
da Administración Municipal do Concello de
Vigo. A nivel material e procedimental
manteñen características similares nunha
sorte de híbrido entre subvención e
contrato e a súa xestión se facía dun modo
manual con base electrónica. A creación
dun Rexistro Electrónico de Convenios do
Concello de Vigo foi o paso seguinte para
poder dar o salto definitivo no tratamento
destes instrumentos bilaterais fundados na
consecución dun interese público a través
da colaboración entre administracións ou entre a administración e particulares.
A Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público estableceu
novidades no réxime xurídico dos convenios, dende o contido mínimo, clases,
duración e extinción que foron incorporados nunha nova guía de tramitación
electrónica para recoller un a un os pasos legais no seu procedemento. Para facilitar
aínda mais a labor do persoal empregado municipal, creouse o Libro Electrónico no
que se fai efectivo o Rexistro Electrónico dos novos convenios, e ao que se van
incorporando os novos documentos asinados sucesivamente outorgándolles un
número correlativo e inscribíndoos nunha folla rexistral con tódolos datos
identificativos.
Compleméntase a actuación cunha publicación automática de todos e cada un dos
convenios rexistrados no Portal de Transparencia. Organizados por área temática,
relaciónanse por data e título e se pode ampliar información escollendo calquera deles
e accedendo a unha ficha
explicativa cos datos principais
mais
característicos
e
posibilidade de consultar o
documento asinado con todo o
texto do convenio en formato
PDF.
A
creación
do
Rexistro
Electrónico de Convenios do
Concello de Vigo aprobouse pola
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da Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data 27.09.18, así como as
directrices da súa organización, logrando con isto renovar o tratamento e aproveitar
sinerxías coas novas tecnoloxías, ampliando a difusión e facilitando o acceso dos
cidadáns a contidos de interese público e fiscalización social.
Os convenios do Concello de Vigo se poden consultar aquí:
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2. Transparencia no control xudicial da actividade municipal
O equilibrio entre o poder administrativo e o poder xudicial que vela pola legalidade
das súas actuacións e ben antigo e destacado dende a asimilación dos estados da
separación de poderes. A Constitución Española de 1978, consciente desta
necesidade, adica numerosos artigos a verificar este control e suxeición ao dereito. O
artigo 106.1 sobre de como os tribunais controlan a potestade regulamentaria e a
legalidade da actuación administrativa, con sometemento aos fins ca xustifican, o
artigo 117.1 sobre a independencia xudicial, o artigo 117.3 limitando aos xulgados e
tribunais a potestade para exercer en exclusiva a xustiza.
Dado o anterior resulta necesario facilitar o coñecemento público deste control e
proporcionar á cidadanía toda a información posible sobre como e en que forma se
exerce, polo que se promoveu esta iniciativa dende a Asesoría Xurídica Municipal e o
Servizo de Administración Electrónica co conforme da Concellería Dda. De Xestión
Municipal, por canto redunda nun incremento da seguridade xurídica, tanto para a
veciñanza, como para os profesionais ou outras administracións que poden consultar e
interesarse desta actividade.
Unha das medidas que se integran no Plan de avaliación e seguimento da
Transparencia e o Bo Goberno municipal é a elaboración de fichas de indicadores de
transparencia e dentro das fichas técnicas aprobadas pola Xunta de Goberno Local en
sesión ordinaria do 12.07.2018 (acordo), inclúese unha específica para o indicador
“Resolucións xudiciais firmes que afecten á Corporación” (indicador 33), como práctica
de mellora nos estándares de calidade da información obxecto de publicación no Portal
de Transparencia e en execución das políticas municipais de goberno aberto e como
elemento de reforzo da integridade institucional seguindo o Código de Bo Goberno
local subscrito polo Concello de Vigo, mediante acordo plenario de data 30 de
novembro de 2015.
Para acadar isto, configurouse como un sistema de difusión activa a publicación no
Portal de Transparencia de tódalas resolucións xudiciais nas que o concello fora parte,
independentemente da orde xurisdicional. Este proceso mecanizouse de forma que de
acordo co uso cada vez mais masivo das novas tecnolóxicas, permite introducir novas
dilixencias na guía de tramitación dos procedementos de modo que na xestión
habitual dos expedientes se produce a captación automática dos datos e a subida ao
Portal de Transparencia.
Ademais da automatización que evita un uso manipulado, tamén se atende con
especial coidado e respecto á lexislación sobre os datos persoais, suprimindo
referencias identificativas mediante ferramentas de anonimización e disociación dos
datos. Agrégase a utilización de estándares abertos, garantindo a reutilización e
tamén a súa trazabilidade e ponse énfase nunha organización temática de acordo coas
áreas de xestión.
Esta información se atopa dispoñible na seguinte ligazón:
E o recoñecemento da FEMP como boa práctica se atopa no seguinte documento:
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3. Grupo Técnico de Traballo de Transparencia e
Acceso á Información Pública
Para avanzar firmemente na implantación das políticas públicas de transparencia e bo
goberno que o Concello de Vigo desenvolvendo dende hai anos, configúranse diversas
estratexias e activos. A pesar da óptica transversal coa que no concello se opera,
considerouse apropiado a creación dun órgano de apoio na xestión municipal da
publicidade pasiva e garantía cidadá no exercicio do dereito de acceso á información
pública.
Por isto e como apoio á Concellería competente, de Xestión Municipal, Persoal,
Patrimonio e Administración Electrónica, creouse o este órgano de apoio na
tramitación e resolución das solicitudes de acceso á información pública así como para
a encomenda das funcións seguintes:
–

–

–

–

–

Estudo, análise e debate sobre os aspectos técnicos, xurídicos e operativos na
aplicación da normativa en materia de transparencia, en particular, a
integración dos procedementos administrativos na xestión de expedientes e o
desenvolvemento das aplicacións electrónicas necesarias para tal fin.
Estudo, análise e articulación de solucións instrumentais para a adecuación das
estruturas organizativas municipais ás necesidades derivadas da tramitación de
expedientes afectados polas obrigas legais en materia de transparencia, tanto
directa como indirectamente.
Ditame sobre criterios xerais en relación coa aplicación da normativa en materia
de transparencia. No caso de que o referido ditame deba ser elevado ao órgano
competente para a adopción formal de resolucións para os ditos efectos,
encoméndaselle á secretaría do Goberno a formulación do correspondente
informe-proposta.
Impulso, no marco das directrices da concellería de Xestión Municipal, as
políticas municipais en materia de transparencia e acceso á información pública,
prestando, cando sexa requirido para tal fin, asesoramento aos servizos e áreas
municipais no marco da competencia material asignada.
Cantas outras lle resulten atribuídas pola Concellería delegada de Xestión
Municipal en garantía do cumprimento das prescricións normativas que, en
cada momento, se vaian aprobando e da execución das decisións organizativas
municipais.

Ante o éxito e satisfacción na operatividade deste grupo, por resolución da concellería
de 27.10.2017 acordouse a incoación de expediente administrativo de aprobación de
boa práctica municipal e a súa remisión á Red de Entidades Locales por la
Transparencia y la Participación Ciudadana da FEMP.
No marco do desenvolvemento dunha cultura de transparencia resulta fundamental
facilitar o exercicio do dereito de acceso á información pública nos termos recollidos
nos artigos 12 e seguintes da Lei de Transparencia. Nese senso o Concello de Vigo,
publica no Portal de Transparencia en relación con esta materia un número relevante
de indicadores non esixidos pola normativa segundo os establecidos como
recomendables no Índice de Transparencia da ONG Transparencia Internacional
España, apartado no que o Concello obtivo na última avaliación obtivo un 98,8 sobre
100 (2017).
A normativa non contempla requirimentos de carácter organizativo, máis aló da obriga
de establecer sistemas para integrar a xestión de solicitudes de información da
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cidadanía no funcionamento da organización interna, polo que a tal fin, e para
garantir o mellor e máis axeitado tratamento das solicitudes de acceso á información,
por Resolución da concellería de Xestión Municipal de data 17.02.2016 o Grupo
Técnico de Traballo de Transparencia e Acceso á Información Pública como unha
fórmula organizativa novedosa de carácter transversal de interese no
desenvolvemento das políticas públicas municipais en materia de transparencia e
integridade, en cumprimento do Código de Bo Goberno local subscrito polo Concello
de Vigo, mediante acordo plenario de data 30.11.2015.
O recoñecemento da FEMP como boa práctica se atopa no seguinte documento:

4.

Transparencia nos contratos menores

As esixencias legais en materia de transparencia na contratación administrativa son
cada vez superiores e pouco a pouco deixan pouca marxe ao escurantismo. Porén, no
que respecta aos contratos considerados menores por razón de contía, aínda se
permite gran liberdade para a súa xestión e tramitación. Esta tipoloxía contractual é a
mais empregada no eido local con moita diferencia e dado o carácter local das
empresas adxudicatarias, é lóxico entender o interese social que esperta na
veciñanza.
Pouco a pouco a lexislación vai sendo mais consciente deste problema e a LTAIBG
iniciou o camiño dunha publicación trimestral que se consolidou coa nova Lei 9/2017,
de 8 de novembro, de Contratos
do Sector Público.
No Concello de Vigo, á vangarda
en difusión de información deste
tipo de contratos e ao fin de
avanzar
nas
medidas
de
transparencia nesta materia,
puxéronse en marcha iniciativas
para poñer fin a esta situación e
superar
a
intensidade
na
transparencia
das
nosas
actuacións
neste
eido,
considerando a súa grande
sensibilidade de acordo coa
OCDE e o libro “La integridad en
la contratación pública. Buenas prácticas de la A a la Z”.
A primeira destas medidas foi estender a publicación no Perfil do Contratante aos
contratos menores. Dado o volume de expedientes de tramitación destas
características e co gallo de reducir a carga de traballo do persoal que os xestiona, así
como suprimir calquera posibilidade de intervención humana, automatizouse o
proceso integrando a publicación na ferramenta municipal de xestión dos expedientes.
De xeito adicional, polo carácter mais técnico do Perfil do Contratante, buscouse unha
fórmula sinxela e accesible para a difusión da información sobre estes contratos para
a cidadanía, menos orientada aos licitadores.
Con esta premisa, implantamos neste ano a ferramenta de xeración de informes
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automáticos sobre os contratos administrativos, mediante a plataforma VCI+ (Vigo
Cidade Intelixente). Esta operativa permite xerar informes de forma desatendida e
mecanizada, cunha actualización mínima diaria a través da sincronización desta
plataforma coa aplicación de xestión de pagamentos, contabilidade e xestión de
expedientes. En todo caso, se sinala con claridade o día e hora na que a información
foi recollida.
Este proceso autónomo exclúe calquera posibilidade de intervención, sendo imposible
a agregación ou eliminación intencionada dos datos e xera un informe asimilado con
todos os contratos adxudicados no ano en vigor, estando dispoñibles tamén para anos
anteriores. Os datos aparecen diferenciados por servizo, con expresión para cada
contrato da súa data, o adxudicatario e o importe.
Verificado o bo funcionamento da iniciativa e a satisfacción cidadá, en resolución da
concellería de data 26.10.2017 acordouse a incoación de expediente administrativo de
aprobación de boa práctica municipal e a súa remisión á Red de Entidades Locales por
la Transparencia y la Participación Ciudadana da FEMP.
O recoñecemento da FEMP como boa práctica se atopa no seguinte documento:

5.

Comité Técnico do Esquema Nacional de Interoperabilidade

En seguimento do Plan de Transformación Integral da Administración Municipal do
Concello de Vigo que deseña o marco de actuación estratéxico de adaptación ás novas
tecnoloxías da información, considerouse prioritario constituír o Grupo de Traballo
Sectorial de Interoperabilidade á fin de desenvolver os traballos de adaptación ao
disposto no Esquema Nacional de Interoperabilidade e normativa derivada. O obxecto
é avaliar e facer un seguimento do seu cumprimento, propoñer a aprobación dos
requisitos, medios e normas técnicas para a súa aplicación, e tomar as medidas
adecuadas para a correcta implantación desta Política e o seu desenvolvemento.
O 16.03.2017 por acordo da Xunta de Goberno Local aprobouse a Normativa Técnica
do ENS que inclúe un grupo de
normas de aplicación municipal
sobre
diversos
aspectos
de
tecnoloxías informáticas referidas á
administración.
Cos traballos asignados finalizados
satisfactoriamente, en maio de 2017
disolveuse o grupo e aprobouse o
documento de “Política de Xestión
Documental” xa considerado no
primeiro punto desta memoria.
A medida que se detectaron necesidades no marco do Plan de Transformación dixital e
en canto a aplicación do disposto neste documento de xestión documental, decidiuse a
constitución dun novo Grupo de Traballo Sectorial do Esquema Nacional de
Interoperabilidade. Este grupo, pola variada natureza dos traballos a abordar e o a
especial vixilancia nas novidades en materia contractual, requiriu unha composición
multidisciplinar integranda por:
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–

Como responsable da Dirección do Procedemento Administrativo con
responsabilidades na da Política de Xestión Documental Municipal o ConcelleiroDelegado de Xestión Municipal, Persoal, Patrimonio e Administración
Electrónica.

–

Como responsables da Planificación e Procesos, responsables dos procesos de
Xestión da Política de Xestión Documental Municipal:
A Xefa do Servizo de Contratación
A Interventora Adxunta
A Letrada-Xefa do Servizo de Asesoramento, Asesoría Xurídica
A Xefa de Área de Recursos Humanos e Formación

•
•
•
•
–
•
•
•

Como responsables da área técnica, responsables da planificación, implantación
e administración do Programa de Tratamento de Documentos:
O Xefe do Servizo de Administración Electrónica
A Xefa do Arquivo da Xerencia Municipal de Urbanismo
O Técnico Responsable de Administración Electrónica

E tamén requiriu a asistencia na súa labor pola Comisión Técnica do Plan de
Transformación Integral da Administración Municipal do Concello de Vigo e de tódolos
departamentos implicados.
Na actualidade, se encarga de tomar parte e satisfacer os retos sobre Administración
Electrónica aos que se enfronta o concello dende o deseño de guías de tramitación,
ata novos modelos de documentos, sistemas de sinatura, fórmulas de intercambio de
datos e por suposto, garantir e avanzar na interoperabilidade e sinerxías entre as
distintas administracións e dentro do propio concello.

6. Sistema de Acceso Electrónico Inmediato aos Expedientes da Xunta de
Goberno Local polos membros da Corporación
No Concello de Vigo, a Xunta de Goberno Local é o órgano que baixo a presidencia do
Alcalde colabora de forma colexiada nas funcións de dirección básica do concello, en
exercicio de accións executivas e administrativas.
Dada a amplitude das súas competencias en relación coa xestión municipal a
información relativa ás súas sesións preséntase como unha das áreas máis sensibles
da integridade na xestión pública é por iso mesmo compre facilitar o acceso á
información aos membros da Corporación, con independencia do seu grupo político,
para garantir o seu coñecemento da xestión municipal, e facilitar desta maneira, a súa
labor de fiscalización e control da acción de Goberno.
Para facer efectivas estas funcións, estableceuse un sistema de acceso electrónico,
inmediato e libre a tódolos expedientes aprobados pola Xunta de Goberno Local para
os membros da Corporación, que teñen o dereito a acceder aos expedientes obxecto
de tratamento nas sesións tanto ordinarias, extraordinarias e extraordinarias
urxentes.
Para alcanzar este obxectivo, desde a Secretaría de Goberno local deseñouse, en
colaboración co Servizo de Administración Electrónica, un sistema que permite o
acceso electrónico aos membros da Corporación, a tódolos expedientes aprobados
pola Xunta de Goberno Local.. Este acceso se practica á totalidade da información

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 01/02/2019 13:31

Páxina 63 de 79

Aprobado en Xunta de Goberno do 31/01/2019
CSV: 2EEB57-E1E431-BCDCC4-K51QR5-MAE7Z4-H1
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

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2019-01-25T13:49:19+01:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2019-01-25T15:53:12+01:00
- APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2019-01-31T12:32:33+01:00 -

Documento asinado

existente no expediente administrativo, nos termos legalmente definidos, sen
ningunha limitación en canto aos documentos que o integran e por un período de 24
horas seguintes ao remate de cada sesión, con posibilidade de reprodución e copia.
Para facer efectivo este acceso, non é necesaria a presentación
de solicitude algunha, nin tampouco esperar un prazo de
resolución da mesma (5 días segundo a lexislación vixente), polo
que se leva a cabo dunha maneira simplificada que reducindo as
cargas administrativas. Dito acceso permítese con independencia
de que o/a concelleiro/a, forme parte do órgano colexiado, a
Xunta de Goberno Local, e ao marxe do grupo político de
pertenza do membro da Corporación.
Como garantía de protección, se restrinxe este acceso mediante usuario e contrasinal,
identificación de carácter persoal e intransferible, facilitado polo Servizo de
Administración Electrónica, no Marco Municipais de Seguridade da Información e
quedando constancia acreditada mediante a obrigada trazabilidade.
O acceso leva tamén a responsabilidade de gardar reserva e dar cumprimento ao
disposto no Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Esquema
Nacional de Seguridade da Información e tamén a normativa en materia de protección
de datos persoais.
O recoñecemento da FEMP como boa práctica se atopa no seguinte documento:

7. Indicadores de Transparencia
Froito da exposición da análise dos datos e estatísticas sobre accesos ao Portal de
Transparencia comprendemos a importancia da accesibilidade e da forma na que os
datos se expoñen. Dende a Administración Pública debemos entender que a
diversidade funcional e psicolóxica dos nosos usuarios vai en aumento ao tempo que o
uso de Internet e as redes se estandariza coa popularización dos dispositivos móbiles.
Ademais do anterior, as obrigas legais en materia de transparencia e o Código de Bo
Goberno da FEMP, que este concello subscribiu tamén esixen unha constante revisión
e avaliación dos contidos que ofrecemos. Por isto, o 30.11.2015 ditouse circular da
Concellería de Xestión Municipal (e competente en materia de transparencia)
sinalando no seu apartado segundo:
“A información que debe constar no Portal de Transparencia do Concello deberá estar
debidamente actualizada, polo que os responsables dos Servizos deberán garantir a
súa calidade, actualización e a implementación de mecanismos de seguimento que
permitan dar cumprimento á dita obriga legal, procurando, na medida do posible, a
automatización do envío da información ao Portal en colaboración co Servizo Municipal
de Administración Electrónica, da que en todo caso serán responsables nas súas
respectivas áreas”
En evolución desta instrución, reforzando e propulsando aínda mais forte esta
tendencia, o 06.03.2018 o concelleiro-delegado de Xestión Municipal ditou resolución
de incoación de expediente para aprobación do “PLAN DE SEGUIMENTO E
AVALIACIÓN DA TRANSPARENCIA E O BO GOBERNO MUNICIPAL” (expediente
289/1102) que finalmente foi adoptada pola Xunta de Goberno Local en sesión
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ordinaria de 22.03.2018.
O texto faculta ao concelleiro
para a adopción das medidas
necesarias para facer efectivo o
plan
e
encomenda
a
súa
coordinación á Secretaria do
Goberno
Local.
Entre
unha
diversidade de actuacións, o
punto segundo deste plan recolle:
“2. Elaboración das fichas de
indicadores
de
transparencia
como instrumento para garantir a
actualización e a subministración
da
información
destinada á
Publicación
no
Portal
de
Transparencia.”
Con toda a información estatística
e
datos
relativos
cos
que
contamos tras mais de dous anos
de
vixencia
do
Portal
de
Transparencia decatámonos que
existen certos contidos que son
de
importancia
clave
e
estratéxica, tanto por consultas
cidadás como por representar
mais amplamente a realidade da administración. O grande volume de datos que
manexamos tanto no Portal de Transparencia como no Portal Web/Sede Electrónica
pode supor dificultades para facer un seguimento óptimo e a actualización que a
cidadanía nos demanda, polo que a constitución dun sistema de fichas con indicadores
clave é a ferramenta mais axeitada para poñer o foco nos elementos de difusión
primordiais.
En proveito desta nova dimensión que esta estrutura da información involucra e para
darlle continuidade ao obxectivo de impulsar a Lei 19/2013, de transparencia, acceso
á información pública e bo goberno que no seu artigo 6 avoga pola publicación da
información en formato reutilizable e en desenvolvemento da política municipal na
materia, resulta o momento idóneo para que desde a administración municipal se
promova a apertura dos datos (Open Data) publicados. Trátase dunha apertura en
forma libre, sen restricións de copyright ou outros mecanismos de control, para que
calquera cidadán ou entidade sexa libre de utilizar, reutilizar e redistribuír. Deste
modo, permitimos a terceiros operar cos mesmas cifras, datos e documentos cos que
o fai a administración, nun importante incremento do feed-back e das iteracións
persoa vs administración, especialmente a nivel de rendición de contas.
Como parte do labor de deseño das fichas técnicas de transparencia realizouse unha
análise da información actualmente publicada no Portal de Transparencia municipal
(http://transparencia.vigo.org), así como dos formatos na que se atopa dispoñible
para os usuarios. De dita avaliación comprobouse que unha maioría significativa dos
documentos publicados están en formato PDF, formato aberto e reproducible
mediante diferentes lectores gratuítos, pero con restricións para a súa edición, o que
reduce considerablemente as posibilidades do seu tratamento e reutilización por parte
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dos usuarios do Portal.
Na búsqueda de avanzar na reutilización da información nos termos sinalados pola Lei
37/2007, do 16 de novembro, de Reutilización da Información do Sector Público e á
Directiva 2013/37/UE, do Parlamento e do Consello, do 26 de xuño de 2013, pola que
se modifica a Directiva 2003/98/CE relativa á reutilización da información do sector
público, efectuouse un estudio sobre a base dos datos estatísticos extraídos dos
accesos ao Portal de Transparencia e aos que se recollen no Observatorio de
Administración electrónica da Sede electrónica do Concello de Vigo. No mesmo
atendeuse ás especiais condicións de utilidade que presenta a posibilidade de
reutilizar determinada información pública para a cidadanía, e, en consecuencia,
iniciouse un proceso de definición dunha serie de datos obxecto de publicación activa
no Portal de Transparencia para que sexan accesibles en formatos complementarios
aos que xa están dispoñibles, co gallo de diminuír as barreiras á reutilización da
información, favorecendo a creación de novos contidos, diminuíndo as inversións
necesarias para o desenvolvemento de aplicacións e en xeral proporcionando unha
información fiable sobre la que traballar.
En dito proceso, asemade, tívose en conta a Norma Técnica UNE 178301:2015
“Ciudades Inteligentes". Datos Abiertos (Open Data), elaborada polo Comité Técnico
AEN/CNT 178, referencia para a publicación de datos abertos no ámbito das entidades
municipais, impulsado pola Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a
Sociedade da Información (SETSI).Esta Norma identifica un conxunto de datos que se
consideran prioritarios nas iniciativas de datos abertos, acompañados dunha serie de
vocabularios recomendados para ser utilizados na súa publicación.
A principal innovación que levará este proceso virá de engadir información en formato
XML, como estándar para o intercambio de contidos de bases de datos, xerando valor
público, na liña apuntada pola citada normativa, sen prexuízo do debido cumprimento
da marco vixente en materia de protección de datos. Esta linguaxe representa a
información estruturada na web de modo que esta información poida ser almacenada,
transmitida, procesada, visualizada e impresa, por moi diversos tipos de aplicacións e
dispositivos, aumentando así decididamente as garantías de accesibilidade e
reutilización da información xerada pola xestión pública. Engádese tamén o formato
ODT/ODS tamén de carácter libre e capacitado para a súa lectura e modificación nas
suites ofimáticas tanto libres e de balde como privativas.
Este impulso para a distribución da información en formatos abertos e reutilizables
aproveita o pulo dos indicadores de modo que adoitamos un compromiso explícito
para un elevado número deles, un compromiso que se mantén para cada
actualización.
Con isto non só garantimos unha versión mellorada do noso Portal de Transparencia
con información de calidade, senón que tamén axudamos ao persoal empregado a
xestionar mellor a súa responsabilidade, integrándoa como labor habitual de fluxo
continuo informativo.
Porén, estes indicadores non supoñen unha ruptura co sistema e datos anteriores que
por suposto deben seguir estando actualizados e mellorar continuamente en canto a
extensión e contidos, polo contrario establece un sistema a dúas velocidades na que
cada departamento se focaliza nuns elementos sen perder de vista o resto.
Así tras un período de alegacións dos servizos aprobouse o sistema de indicadores que
contén, para cada un deles, unha ficha na que se designa a área, servizo e

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 01/02/2019 13:31

Páxina 66 de 79

Aprobado en Xunta de Goberno do 31/01/2019
CSV: 2EEB57-E1E431-BCDCC4-K51QR5-MAE7Z4-H1
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

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2019-01-25T13:49:19+01:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espiñeira) 2019-01-25T15:53:12+01:00
- APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2019-01-31T12:32:33+01:00 -

Documento asinado

departamento ou departamentos responsables, os formatos nos que se publicarán os
contidos (pdf, odt, xml,...), a orixe da información, límites da información e a
periodicidade coa que ese contido debe actualizarse. Debe asignarse cada un deles a
un ou varios empregados para que se responsabilicen da súa xestión.
Son un total de 131 indicadores que atenden á seguinte estrutura conformada
en 9 grandes áreas temáticas:
ÍNDICE DE INDICADORES DE TRANSPARENCIA
1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1.1. Organigrama e funcións
1. Organigrama. R.I. Secretaría Goberno Loca. R.I. Área de Recursos Humanos e Formación
2. Funcións competencias do Alcalde e restantes membros da Corporación. R.I. Secretaría
Goberno Local
3. Relación de entidades públicas e privadas nas que ten participación a Corporación. R.I.
Secretaría Goberno Local
4. Normativa xeral aplicable ao Réxime Local. R.I. Secretaría Goberno Local
5. Nomes e retribucións dos máximos responsables de entidades dependentes e participadas
R.I. Secretaría Goberno Local/Alcaldía
1.2. Curriculums do alcalde e concelleiros
6. Datos biográficos e adscrición política do alcalde e restantes membros da Corporación R.I.
Alcaldía/Grupos Políticos/Secretaría Goberno Local
7. Enderezos electrónicos e outros datos de interese do alcalde e restantes membros da
Corporación R.I. Alcaldía/Grupos Políticos/Secretaría Goberno Local
8. Réxime de dedicación dos cargos electos R.I. Área de Recursos Humanos e
Formación/Secretaría Goberno Local/Secretaría Xeral do Pleno
9. Retribucións dos cargos electos R.I. Área de Recursos Humanos e Formación/Secretaría
Xeral do Pleno
1.3. Funcionamento dos órganos de goberno
10. Relación de órganos colexiados da Corporación R.I. Secretaría Xeral do Pleno/Secretaría
Goberno Local
11. Ordes do día dos Plenos da Corporación R.I. Secretaría Xeral do Pleno
12. Actas ou acordos íntegros dos Plenos da Corporación R.I. Secretaría Xeral do Pleno
13. Ordes do día das Xuntas de Goberno Local R.I. Secretaría de Goberno Local
14. Actas ou acordos íntegros das Xuntas de Goberno Local R.I. Secretaría de Goberno Local
15. Ordes do día das sesións do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo R.I. Xerencia
Municipal de Urbanismo
16. Actas ou acordos íntegros das sesións do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo
R.I. Xerencia Municipal de Urbanismo
17. Regulamento Orgánico Municipal. R.I. Secretaria Xeral do Pleno
1.4. Altos Cargos
18. Relación de postos de persoal eventual da Corporación R.I. Area Recursos Humanos e
Formacion
1.5. Persoal
19. Relación de Postos de Traballo (RPT) R.I. Area Recursos Humanos e Formacion
20. Relación de órganos de representación de persoal. R.I. Area de Recursos Humanos e
Formacion
21. Relación de Postos de Traballo dos Entes dependentes R.I. Area Recursos Humanos e
Formacion
22. Relación de Postos de Traballo cubertos para a execución de plans ou programas. R.I.
Area de Recursos Humanos e Formacion
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23. Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo e convenios colectivos vixentes.
R.I. Area Recursos Humanos e Formacion
24. Oferta de Emprego Público. R.I. Area Recursos Humanos e Formacion
25. Convocatorias de procesos selectivos de provisión de postos de traballo. R.I. Area
Recursos Humanos e Formacion
26. Masa salarial do persoal laboral, nos termos previstos polo artigo 103 bis da LRBRL R.I.
Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
27. Masa salarial do persoal funcionario, nos termos previstos polo artigo 7 do RD 861/1986
R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
2. NORMATIVA
2.1. Proxectos en tramitación
28. Proxectos de Ordenanzas e Regulamento Locais. R.I. Servizo xestor
29. Achegas na fase de consulta pública, con indicación da súa incorporación posterior (no seu
caso) ao Proxecto de Regulamentos. R.I. Servizo xestor/Secretaria de Goberno Local
30. Achegas na fase de audiencia e información pública, con indicación da súa incorporación
(no seu caso) aos Regulamentos ou Ordenanzas. R.I. Secretaria de Goberno Local
2.2. Ordenanzas e Regulamentos
31. Ordenanzas e Regulamentos Municipais. R.I. Servizo xestor
2.3. Outras disposicións
32. Directrices, instrucións, acordos, circulares ou respostas a consultas expostas que
supoñan unha interpretación do Dereito ou produzan efectos xurídicos. R.I. Asesoría Xurídica/
Servizo consultante
2.4. Resolucións xudiciais
33. Resolucións xudiciais firmes que afecten á Corporación R.I. Asesoría Xurídica
3. INFORMACIÓN ECONÓMICA
3.1. Información orzamentaria
34. Orzamento Municipal R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
35. Alegacións formuladas aos Orzamentos. R.I. Dirección Superior Contable e
Orzamentaria/Intervención
36. Informes de execución orzamentaria. R.I. Dirección Superior Contable e
Orzamentaria/Intervención
37.
Modificacións
orzamentarias
aprobadas
Dirección
Superior
Contable
e
Orzamentaria/Intervención
38. Estudos sobre custes/rendementos dos servizos públicos prestados. R.I. Dirección
Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
39. Obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gastos e límite de débeda. R.I. Dirección
Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
3.2. Morosidade
40. Informes de morosidade aprobados polo Pleno R.I. Dirección Superior Contable e
Orzamentaria/Intervención
41. Período medio de pagamento a provedores R.I. Dirección Superior Contable
e
Orzamentaria/Intervención
3.3. Liquidación do último exercicio e Conta Xeral
42.
Liquidación
do
último
exercicio.
R.I.
Dirección
Superior
Contable
e
Orzamentaria/Intervención
43. Informes de Auditoría de Contas e de Fiscalización R.I. Intervención
44. Indicadores de eficiencia e/ou eficacia do gasto na prestación dos servizos públicos. R.I.
Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
45. Informe sobre o subministro de información da Lei Orgánica de Estabilidade. R.I. Dirección
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Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
46. Autonomía fiscal R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
47. Ingresos e gastos fiscais por habitante R.I. Dirección Superior Contable e
Orzamentaria/Intervención
48. Endebedamento por habitante (Pasivo esixible (financeiro)/Nº habitantes)) R.I. Dirección
Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
49.
Contas
Anuais
e
Conta
Xeral.
R.I.
Dirección
Superior
Contable
e
Orzamentaria/Intervención
4. AXUDAS E SUBVENCIÓNS
4.1. Axudas e subvencións
50. Subvencións e axudas públicas R.I. Servizo xestor
5. PATRIMONIO
5.1. Inventario de Bens e Dereitos da Entidade
51. Inventario de bens e dereitos R.I. Patrimonio
5.2. Vehículos oficiais adscritos á entidade
52. Relación de vehículos oficiais R.I. Fomento/Parque móbil
6. CONTRATOS URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS E MEDIO AMBIENTE
6.1. Contratos
53. Composición de las mesas contratación R.I. Contratacion
54. Relación de contratos públicos formalizados pola Corporación. R.I. Contratacion
55. Relación de contratos menores realizados R.I. Servizo xestor
56. Modificacións dos contratos públicos formalizados R.I. Contratacion
57. Desistimento e renuncia de contratos públicos R.I. Contratacion
6.2. Datos estatísticos
58. Porcentaxe en volume orzamentario de contratos públicos adxudicados R.I. Contratacion
59. Relación de los contratos adxudicados a través de centrais de contratación R.I.
Contratacion
6.3. Convenios e encomendas de xestión
60. Relación de convenios de colaboración subscritos pola Corporación R.I. Servizo xestor
61. Encomendas de xestión R.I. Servizo xestor
62. Relación de encargos a medios propios R.I. Servizo xestor
63. Relación de obras executadas pola propia administración R.I. Servizos xerais
7. URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS E MEDIO AMBIENTE
7.1. Planeamento urbanístico
64. Plan Xeral Estrutural (texto consolidado) R.I. Xerencia de Urbanismo
65. Análises e diagnóstico territorial (PXE) R.I. Xerencia de Urbanismo
66. Documentación xustificativa (PXE) R.I. Xerencia de Urbanismo
67. Documentación con eficacia normativa (PXE) R.I. Xerencia de Urbanismo
68. Modificacións puntuais do Plan Xeral Estrutural R.I. Xerencia de Urbanismo
69. Plan de Ordenación Pormenorizada (texto consolidado) R.I. Xerencia de Urbanismo
70. Documentos informativos e xustificativos (POP) R.I. Xerencia de Urbanismo
71. Documentos con eficacia normativa (POP) R.I. Xerencia de Urbanismo
72. Plans de Reforma Interior. R.I. Xerencia de Urbanismo
73. Plans Parciais R.I. Xerencia de Urbanismo
74. Estudos de Detalle. R.I. Xerencia de Urbanismo
75. Plans Especiais. R.I. Xerencia de Urbanismo
76. Catálogo de Proteccións. R.I. Xerencia de Urbanismo
77. Identificación das directrices de desenvolvemento territorial. R.I. Xerencia de Urbanismo
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78. Espazos que compoñen la Infraestrutura Verde municipal e urbana. R.I. Xerencia de
Urbanismo
7.2. Normativa urbanística
79. Relación de actuacións suxeitas ao réxime de declaración responsable. R.I. Xerencia de
Urbanismo
80. Relación de actuacións suxeitas a licenza urbanística. R.I. Xerencia de Urbanismo
7.3. Indicadores urbanismo
81. Indicadores de sustentabilidade territorial. R.I. Xerencia de Urbanismo
82. Informes de seguimento dos efectos no medio ambiente e o territorio derivados da
aplicación do plan R.I. Xerencia de Urbanismo/Medio Ambiente
7.4. Xestión urbanística
83. Rexistro Municipal de Soares e Edificios a Rehabilitar. R.I. Xerencia de Urbanismo
84. Relación de Convenios Urbanísticos subscritos R.I. Xerencia de Urbanismo
7.5. Patrimonio Municipal do solo
85. Identificación dos bens, recursos e dereitos integrantes do Patrimonio municipal do Solo.
R.I. Xerencia de Urbanismo
86. Destino dos bens integrantes do Patrimonio Municipal do Solo R.I. Patrimonio/Xerencia de
Urbanismo
8. INFORMACIÓN E ATENCIÓN Á CIDADANÍA
8.1. Catálogo de procedementos
87. Relación de procedementos que poden ser tramitados electronicamente polos cidadáns
R.I. Administración Electrónica
88. Carpeta electrónica para consultar os expedientes tramitados electrónicamente polos
cidadáns. R.I. Administración Electrónica
89. Documentos sometidos a información e/ou exposición pública. R.I. Servizo
xestor/Administración Electrónica
8.2. Participación cidadá
90. Caixa de correos de queixas e/ou suxestións. R.I. Participación cidadá
8.3. Características da páxina web do Concello
91. Mapa da web R.I. Administración Electrónica
92. Motor de procura interno R.I. Administración Electrónica
93. Condicións de accesibilidade R.I. Administración Electrónica
8.4. Asociacións veciñais
94. Rexistro de Asociacións Veciñais R.I. Participación cidadá
95. Indicación dos inmobles cedidos ou arrendados a Asociacións Veciñais. R.I.
Patrimonio/Participación cidadá
96. Indicación de axudas ou subvencións concedidas a Asociacións Veciñais. R.I. Servizo
xestor
8.5. Voluntariado
97. Estatísticas persoas voluntarias R.I. Participación cidadá
98. Estatísticas sobre o programa “Cumprimento das penas en beneficio da comunidade” R.I.
Participación cidadá

9. PLANIFICACIÓN, AVALIACIÓN E CALIDADE
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9.1. Planificación estratéxica
99. Plans e Programas R.I. Secretaria de Goberno Local/Servizo xestor
9.2. Avaliación de políticas públicas
100. Indicadores de xestión R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
101. Indicadores financeiros e patrimoniais R.I. Dirección Superior Contable e
Orzamentaria/Intervención
102. Presión Fiscal R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
103. Aforro Neto R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
104. Indicadores de execución do orzamento de gastos e ingresos correntes e pechados. R.I.
Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
105. Superávit ou déficit por habitante R.I. Dirección Superior Contable e
Orzamentaria/Intervención
106. Gasto por habitante R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
107. Inversión por habitante R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
108. Esforzo inversor R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
109. Endebedamento financeiro por habitante R.I. Dirección Superior Contable e
Orzamentaria/Intervención
110. Endebedamento financeiro sobre ingresos correntes R.I. Dirección Superior Contable e
Orzamentaria/Intervención
111. Débeda orzamentaria por habitante R.I. Dirección Superior Contable e
Orzamentaria/Intervención
112. Cobertura gastos correntes R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
113. Autonomía R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
114.
Indicador
de
infraestruturas
R.I.
Dirección
Superior
Contable
e
Orzamentaria/Intervención
115. Fraccionamentos, expedientes, importe e xestión en vía de apremio R.I. Dirección
Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
116.
Indicador
de
ingresos
urbanísticos
R.I.
Dirección
Superior
Contable
e
Orzamentaria/Intervención
117.
Carga
financeira
por
habitante
R.I.
Dirección
Superior
Contable
e
Orzamentaria/Intervención
118.
Coeficiente
de
endebedamento
R.I.
Dirección
Superior
Contable
e
Orzamentaria/Intervención
119. Dependencia financeira e de subvencións R.I. Dirección Superior Contable e
Orzamentaria/Intervención
120. Índice de cobertura R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
121. Índice de financiamento R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
122. Liquidez inmediata R.I. Dirección Superior Contable e Orzamentaria/Intervención
123. Estatísticas do Portal de Transparencia. R.I. Administración Electrónica
9.3. Xestión documental e Arquivo Lonxevo
124. Política de Xestión de Documentos Electrónicos R.I. Administracion Electronica/Rexime
interior
125. Regras y procedementos para a eliminación de documentos electrónicos R.I.
Administración Electrónica/Rexime interior
126. Política de Firma Electrónica. R.I. Administración Electrónica
9.4. Sistemas de transparencia municipal
127. Exercicio do dereito de acceso á información pública R.I. Secretaria de Goberno
Local/Servizo xestor
128. Resolucións das reclamacións interpostas en materia de acceso á información pública R.I.
Area de Xestion Municipal/Servizo xestor
9.5. Calidade dos servizos públicos
129. Cartas de Servizo R.I. Participación cidadá
130. Compromisos de calidade. R.I. Participación cidadá
131. Estatísticas de cumprimento e a calidade dos servizos públicos. R.I. Participación cidadá
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V. GOBERNO ABERTO

As políticas de transparencia e bo goberno espallan e consolidan o avance da
implicación da cidadanía na vida e xestión públicas mergullándoas en datos e
rompendo privilexios e asimetrías informativas. O acceso á información pública
consolida o dereito fiscalizador da cidadanía e o bo goberno modifica o
comportamento e autopercepción dos estamentos directivos para co pobo.
Porén é necesario aumentar a aposta e subir un chanzo a implicación da veciñanza no
goberno municipal, non como un factor externo que se asoma puntualmente e botar
un ollo ás accións dos seus representantes políticos e empregados públicos, senón
funcionando como unha peza mais do engrenaxe, capaz de participar e decidir no
mesmo. Esta implicación na creación e mellora dos servizos públicos, no fornecemento
da transparencia, na rendición de contas, esta necesidade de democratizar o poder e
a toma de decisións, en definitiva, de empoderar ás persoas é o fundamento do
Goberno Aberto.
Para avanzar nesta necesidade é imprescindible implementar novos procesos e
servizos públicos que xeren valor público, valor agregado na xestión pública. Isto só é
posible se se fai da man da innovación electrónica continua e empregando as novas
ferramentas de software libre e aberto, que permitan mellorar a eficiencia, a eficacia e
a calidade e incorporen o verdadeiro sentir da veciñanza nas decisións que lles
afectan.
España entrou a formar parte da Alianza para o Goberno Aberto (Open Government
Partnership,OGP
) no ano 2011, para reforzar os vínculos que unen á cidadanía
cos seus gobernantes, establecendo vías para o diálogo e participación no
desenvolvemento das políticas públicas. Trátase dun movemento internacional que
cada vez se estende a un maior número de países pero tamén se espalla
internamente dentro das administracións de cada país, baixando ao nivel local.
O eido local é especialmente permeable a este tipo de políticas pola súa propia
definición xa que os Municipios son “entidades básicas da organización territorial do
Estado e canle inmediata da participación cidadá nos asuntos públicos, que
institucionalizan e xestionan con autonomía os intereses propios das correspondentes
colectividades” (artigo 1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local, LBRL).
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Esta definición ten atribución competencial explícita xa que municipio exercerá en
todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación do Estado e das
Comunidades Autónomas, entre outras materias a promoción no seu termo municipal
da participación dos cidadáns no uso eficiente e sostible das tecnoloxías da
información e comunicacións e ademais, deberá impulsar a utilización interactiva das
tecnoloxías da información e comunicación para facilitar a participación e a
comunicación cos veciños, para a presentación de documentos, para a realización de
trámites administrativos, de enquisas e no seu caso, consultas cidadás.
Pero a normativa básica en materia de réxime local realiza un especial
pronunciamento sobre a participación da cidadanía nos asuntos públicos no Capítulo
IV. “Información e participación cidadáns”, dentro do Título V. “Disposicións comúns
ás Entidades Locais” (artigos 69 a 72). Neste bloque se garante que “as corporacións
locais facilitarán a máis ampla información sobre a súa actividade e a participación de
todos os cidadáns na vida local” e que “deberán establecer e regular en normas de
carácter orgánico os procedementos e órganos adecuados para a efectiva
participación dos veciños nos asuntos da vida pública local”.
Institúese tamén a iniciativa popular, de
modo que os veciños que gocen do
dereito de sufraxio activo nas eleccións
municipais
poderán
exercer
esta
potestade presentando propostas de
acordos ou actuacións ou proxectos de
regulamentos
en
materias
de
competencia municipal.
Estas propostas deberán ser sometidas a
debate e votación no Pleno, sen prexuízo
de que sexan resoltas polo órgano competente por razón de materia e con informe de
legalidade do secretario e do interventor cando supuxera implicacións económicas.
Será necesario que vaian subscritas polo menos por unha porcentaxe de veciños en
función da poboación do concello, que no caso de Vigo é do 10%.
En paralelo co anterior, os Alcaldes tamén poderán iniciar unha consulta popular
cando a maioría absoluta do Pleno o aprobase e o goberno da nación o autorizase de
conformidade coa lexislación estatal e autonómica, sobre asuntos de competencia
propia municipal e de carácter local que teñan especial relevancia para os intereses
veciñais, coa excepción dos relativos á Facenda Local.
A participación cidadá no goberno tamén se manifesta co desenvolvemento de
asociacións para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños, e os
concellos deben facilitar a mais ampla información sobre as súas actividades e o uso
dos medios públicos e o acceso a axudas económicas, con incluso declaración de
utilidade pública.
As precisións anteriores fan moi evidente a necesidade de que a administración local
integre no máximo posible a dimensión do goberno aberto dentro da súa estrutura e
sistema político, tanto a través das canles descritas e como doutras novas que se
poñan de relevo conforme a tecnoloxía permita unha mais fluída interacción entre as
persoas e os gobernos. Esta adopción non sempre é sinxela e leva consigo unha
adaptación e posta en práctica de novos instrumentos capaces de derivar a vontade
popular cara o poder executivo, invertendo o fluxo habitual decisorio.
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No Concello de Vigo avanzamos paseniño pero firmemente na consecución destes
obxectivos, como xa vimos nos apartados I.A.IV. Canles de denuncias cidadás e
I.A.XI. Vías de Participación Cidadá, entregando aos veciños novos sistemas de
interacción para manifestar as súas denuncias cidadáns e mellorar a cidade e tamén
colaborar na redacción dos novos instrumentos normativos, promovendo dun xeito
activo o seu compromiso coa xestión municipal e a súa participación.
Pero tamén temos outras formas de participación cidadá:
Atención Cidadá 010
Reforzando a canle oral e a atención inmediata, temos un servizo adicado á atención e
participación cidadá “010” que fai unha importante labor na recolleita do sentir
cidadán en toda clase de aspectos de impacto municipal. A importancia do primeiro
contacto é determinante para fornecer un clima participativo e por iso desenvolvemos
esta labor a través de múltiples canles (telefónica, avisos sms, correos
electrónicos,...) a comodidade da persoa.
Avaliando e examinando este servizo, facemos informes desglosados das chamadas,
avisos e incidencias recibidas pola cidadanía ou organizacións a través do Portal Web
municipal, correo electrónico ou sistema de xestión de avisos dende o ano 2013 ata o
2017 (e próximamente, 2018), que se poden consultar neste enlace:
Con estes informes, sabemos que no ano 2017 se atenderon un total de 66.176
chamadas telefónicas entrantes, se fixeron 68.124 chamadas informativas saíntes e
se enviaron un total de 144.373 avisos mediante sms.
Regulamento de Participación cidadá
Facendo uso da potestade autoorganizativa e da capacidade de ditar normas de
desenvolvemento local para a lexislación sectorial, o Concello de Vigo elaborou un
regulamento de participación cidadá que contén os preceptos básicos para configurar
as formas na que se instrúen as relacións coa cidadanía.
Esta norma naceu para facer unha regulación básica a nivel local das formas, medios
e procedementos de información e participación dos veciños e entidades cidadás na
xestión municipal e regula as entidades e rexistro municipal de asociacións, a
información municipal, a iniciativa e consulta populares, a participación nos órganos
municipais, a desconcentración administrativa e a participación cidadá nos organismos
autónomos, empresas e servizos públicos.
Pódese consultar a correspondente sección no Portal de Transparencia:
E descargar o documento completo no seguinte enlace:
Foros de discusión ou perfís de redes sociais
Achegar a administración á cidadanía non é unha opción aillada de dispoñer canles e
agardar a que se empreguen, senón que corresponde fomentar esa participación
emprazándose naquelas canles e servizos que son os mais habituais para a
comunicación e interrelacións humana. A evolución nos últimos anos das redes sociais
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foi imparable e a irrupción dos dispositivos móbiles democratizou o seu acceso. É
necesaria unha presenza municipal alí onde residan os intereses cidadáns para facelos
partícipes do goberno municipal e seguilos alí onde vaian.
Estas novas canles de comunicación coa veciñanza se difunden na seguinte sección:
Consellos municipais e/ou outras canles de participación cidadá
Para romper a dinámica reactiva que tende a imporse nos procedementos de
participación cidadá, unha das mellores dinámicas de fomento e impulso son os
consellos municipais. Trátase de fomentar a organización da participación cidadá en
órganos colexiados de ámbito sectorial sobre asuntos que afectan de cheo e moi
directamente aos residentes no concello.
Por isto, e para dar coñecemento da existencia destes órganos e acadar unha maior
participación neles temos unha sección específica no Portal de Transparencia:
Información sobre as vías para a participación cidadá na elaboración dos
plans económicos, sobre políticas específicas e/ou orzamentos municipais
Ademais do anterior, pretendemos achegarnos de moitas e diversas formas á
poboación a través de diferentes fórmulas e métodos atinxidos a campañas concretas.
Para o concello é importante que os veciños sintan a cidade como súa e que as súas
opinións teñen importancia na xestión municipal. A forma máis sinxela de conseguilo é
pulsando o sentir popular mediante a exposición iniciativas municipais dando opcións
de decisións mediante enquisas, propostas libres, etc.
No concello celébranse periodicamente procesos desta naturaleza, normalmente a
través do portal web, pero tamén se aceptan outros medios que a veciñanza desexe
empregar, como correo electrónico ou instancia ante o Rexistro Xeral.
As campañas teñen carácter puntual e atenden a unha grande diversidade de
disciplinas como promoción económica ou turística, mobiliario urbano, ordenación
urbanística, grandes obras da cidade,... das que se expoñen os seguintes exemplos:
• Promoción Illas Cíes
Pon nome á gaivota: O roubo dunha cámara por unha gaivota e o vídeo fortuitamente
gravado por ela son a base da campaña municipal para acadar que a UNESCO distinga
ás Illas Cíes como Patrimonio da Humanidade. Co pulo de tódolos ámbitos municipais,
dende o concello pídese aos cidadáns que escollan un nome para a gaivota como
mascota da campaña.
• Nome do auditorio
Unha das obras mais importantes na cidade nos últimos anos foi o Auditorio Municipal.
Vigo non contaba cun auditorio de seu e pasaron dez anos dende a presentación do
proxecto ata a súa inauguración no ano 2011. Para celebrar a posta en marcha
definitiva, dende o concello instouse á veciñanza para que bautizara o do novo recinto
e habilitou no portal web do concello un formulario para que se presentaran todas as
propostas que se quixera. Neste formulario, cada persoa podía identificarse mediante
o seu correo electrónico, indicar o nome que se propuña e expoñendo, se así se
desexaba, os motivos para escoller a súa opción. Tras o estudo de tódalas propostas
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populares e deliberación definitiva, escolleuse o nome de "Mar de Vigo".
• Ser muller é unha boa idea
A concellería de igualdade do concello de Vigo oferta, anualmente, unha relación de
cursos orientados especifica e preferentemente para mulleres da cidade. Estas accións
formativas son gratuítas e teñen como fin acadar a igualdade real entre mulleres e
homes. Colabórase con varias asociacións promotoras de igualdade por cada barrio, a
fin de acadar unha maior proximidade ás mulleres e unha revitalización local. Estas
asociacións son a canle a través da cal as mulleres (sexan socias ou non da
asociación) participan na elección das accións do seu interese e onde se imparten esas
accións.
• Nome do dinosetiño
O dinoseto converteuse nun dos emblemas mais queridos e é o monumento máis
fotografado de Vigo. A nova estrutura vexetal que o acompaña, co nome provisional
do dinosetiño, virá a converterse noutra referencia para a cidade e por iso se insta aos
veciños para que expresen e propoñan o nome desta nova atracción turística.
• Obras públicas/fomento
As humanizacións de Vigo teñen un grande impacto na vida da veciñanza e na
configuración urbanística dos barrios. Por este motivo, cando se vai a levar ao cabo
unha obra de envergadura nalgunha parroquia ou barrio, propóñense reunións
informais cos veciños da zona, colectivos e asociacións veciñais para que acheguen as
súas propostas e suxestións. A variedade natural das mesmas, dende os mais
humildes elementos ornamentais ou mobiliario urbano, ata as máis grandes, como
orientación na circulación ou trazados, fai necesario este contacto directo coa
poboación. Non existe un procedemento administrativo formal de focalización destas
peticións, pero como primeiro paso faixe unha escoita das propostas das asociacións
veciñais. Tomándoas en consideración, defínese un proxecto polos técnicos municipais
que posteriormente se presenta aos veciños para unha definición final previa a súa
execución.
• Outros órganos representativos
O concello participa e colabora coa veciñanza e cos movementos populares e sociais e
fomenta a súa participación na xestión e dinámica da cidade a través dos diferentes
órganos representativos da cidade, baixo as diferentes formas organizativas posibles
(consorcios, fundacións, padroados, consellos, etc).
Para darlle publicidade a estas vías configuramos unha nova sección que recolle todas
estas vías para que a cidadanía poida participar nas funcións e xestións do concello a
través dos medios que se poñen á súa disposición para tal efecto, de forma que, dun
xeito sinxelo, dar a súa opinión e ser partícipes en determinadas actuacións de
diferente índole.

Vigo App: A cidade nas túas mans
Novamente en relación aos dispositivos móbiles (teléfonos e tabletas intelixentes), o
servizo de Administración Electrónica do Concello de Vigo decidiu aproximarse á
poboación a través dunha aplicación que poña nas súas mans información relevante e
completa estruturándoa en módulos ou "miniapps" e funciona coma se fose un novo
sistema operativo cidade-cidadanía.
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Esta app contén máis de 5.000 elementos cidade (centros e
instalacións, elementos turísticos, servizos de tráfico e
transporte, recursos cidade, rueiro, ...) e acceso a datos en
tempo real (como o estado do tráfico, as cámaras, próximas
chegadas de autobuses ou a temperatura en distintos puntos da
cidade), así como acceso a información actualizada diariamente
como
as
noticias,
avisos,
axenda,
convocatorias,...
A app "Vigo" crea unha canle directa e bidireccional coa
cidadanía. Permite ao usuario subscribirse a notificacións para recibir avisos diarios no
móbil sobre as últimas noticias municipais, cortes de tráfico, eventos culturais, avisos
xerais e de transporte, ofertas de emprego e subvencións e tamén permite facer que
a cidadanía participe de forma directa no avance da cidade facilitando mandar avisos
sobre o estado dos servizos municipais, a cidade ou expor ideas de mellora.
Pódese visualizar a sección correspondente e descargar esta app neste enlace:
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Epílogo
Os análises e estudos realizados co gallo da elaboración desta Memoria arroxaron
resultados moi positivos en termos de avaliación das políticas municipais de
transparencia e bo goberno, tanto o punto de vista da interiorización dunha nova
cultura, pois os avances e as melloras expostas son froito do traballo colaborativo do
conxunto das áreas e servizos municipais e grazas á implicación de todas ás areas de
goberno, seguindo o mandato da Alcaldía-Presidencia.
Deste modo, esta avaliación positiva faise extensiva ao uso do Portal de Transparencia
por parte da cidadanía, reflectindo un aumento de usuarios entre o ano 2017 e o 2018
dun 48,20%, así como incrementos das consultas de cada elemento publicado que
van dende un 70 ata un 1000%. Porén, en números absolutos, os accesos ao Portal
seguen estando por debaixo dos obxectivos de máxima difusión e accesibilidade que
orientan a política municipal en materia de transparencia, polo que de maneira
simultánea á elaboración deste documento fóronse analizando e documentando os
aspectos que presentaban posibilidades mellora.
Coa presentación desta memoria, que será obxecto de publicación no Portal de
Transparencia unha vez aprobada polo órgano competente, cúmprese tamén co
obxectivo de avanzar en materia de rendición de contas, ofrecendo á cidadanía unha
ferramenta holística, ampla e transversal para coñecer polo miúdo a xestión
municipal, dende a obxectividade dos datos e dunha información transparente.
O produto deste traballo de análise unido ao feito de que co motivo da aprobación dos
novos indicadores de transparencia de xestión municipal vaise aumentar
considerablemente o volume de información publicada, concluíuse que era o momento
de levar a cabo una reestruturación do Portal de Transparencia municipal, para facelo
máis accesible e intuitivo para o conxunto da cidadanía. Damos así continuidade ao
obxectivo de impulsar o desenvolvemento da política municipal en materia de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, velando pola adecuada
difusión da información pública, e a súa reutilización.
A devandita reestruturación abranguerá tódolos aspectos do portal, comezando pola
aparencia externa e redeseño, velando por incrementar o impacto visual e a atracción
na navegación, mellorando a claridade expositiva da información e o acceso aos
datos, organizados de acordo coa estrutura dos indicadores de transparencia
aprobados. Tamén comprenderá novidades positivas en canto ao procedemento
interno de xestión das publicacións, a garantía dunha continua actualización e
perfección na información ofertada, cumprindo así co mandato de ofrecer a
información dun xeito claro, estruturado e accesible, co selo da datación e
actualización que engade o valor correspondente á mesma, e coa apertura da mesma
para facilitar a súa reutilización, xerando valor público para o conxunto da cidadanía e
valor económico tamén para iniciativas empresarias.
Este proceso de revisión e adecuación do Portal de Transparencia levarase a cabo ao
longo do ano 2019, habéndose aprobado xa en data 16.01.2019 a orde de inicio do
pertinente expediente administrativo para a reestruturación e adecuación dos contidos
do Portal de Transparencia do Concello de Vigo, de conformidade co Plan de
Seguimento e Avaliación da transparencia e o bo goberno municipal, co compromiso
do conxunto da organización para acadar os obxectivos de mellora contínua en
materia de transparencia e bo goberno municipal.
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Documento asinado

DATA E SINATURA DIXITAL.
A SECRETARIA DO GOBERNO LOCAL-Mª CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA. CONFORME, O
CONCELLEIRO DDO. DE XESTIÓN MUNICIPAL: FRANCISCO JAVIER PARDO ESPIÑEIRO

Esta memoria foi elaborada dende a Secretaría de Goberno Local polo
equipo municipal de transparencia, tanto persoal da Secretaría como
correspondente ao programa, e a colaboración imprescindible do
conxunto das áreas e servizos, con especial intensidade no caso do
Servizo de Administración Electrónica, e a conformidade da Concellería
Dda. De Xestión Municipal.
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