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Dª. YOLANDA AGUIAR CASTRO, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 4 de febreiro
de 2021, adoptou o seguinte acordo:
12.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DA “MEMORIA DE TRANSPARENCIA E BO
GOBERNO DO CONCELLO DE VIGO – 2020”. EXPTE. 904/1102.
Dáse conta do informe-proposta do 01/02/21, asinado pola secretaria do Goberno Local e
pola concelleira-delegada de Xestión Municipal, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES
A entrada en vigor da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información
Pública e Bo Goberno supuxo un cambio de paradigma no funcionamento da administración
pública, representando unha transformación no modelo na xestión, na súa apertura á cidadanía,
pois tal e como sinala a propia norma:
“Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden
conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué
criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes
públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los
poderes públicos.”
Cambio ao que o Concello de Vigo se sumou con rapidez, pois máis aló de prescricións legais, a
xestión municipal apostou por desenvolver amplamente as políticas de transparencia e goberno
aberto, reforzando os medios e recursos municipais asignados a tal fin, tanto persoais como
tecnolóxicos para acadar unha mellora continua dos estándares de transparencia. A dita liña de
actuación foi seguida polo conxunto das áreas e servizos municipais que, dun xeito colaborativo,
contribuíron a executar os traballos para garantir maiores niveles de transparencia, interiorizando
o cambio cultural que se producía.
Á vista desta situación, e como unha práctica de reforzo ás políticas públicas municipais en
materia de transparencia e integridade, a Concellería-Delegada de Xestión Municipal considerou
conveniente implantar unha nova práctica mediante a aprobación dunha Memoria de
Transparencia e Bo Goberno do Concello de Vigo, na que se puxese en valor todo o traballo
realizado e se ofrecese á cidadanía toda a información sobre a xestión municipal nesta materia
dun xeito claro, sistemático e estruturado, nun exercicio de rendición de contas, no cumprimento
do Código de Bo Goberno Local subscrito polo Concello de Vigo, mediante acordo plenario de
data 30.11.2015.
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Nesta liña, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria do 31/01/2019, acordou aprobar a
Memoria de Transparencia e Bo Goberno do Concello de Vigo, 2017-2018. Expte· 270/1102, e a
súa remisión á “Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana” da
FEMP, nomeando instrutora do mesmo á secretaria de Goberno Local, en canto responsable
administrativa do Código de Goberno Local.
Como continuación da práctica anterior, por Resolución da Concellería-Delegada de Xestión
Municipal de data 17.11.2020 acordouse incoar expediente administrativo para a elaboración e
aprobación dunha nova “Memoria de Transparencia e Bo Goberno do Concello de Vigo”
correspondente ao ano 2020 e así mesmo a súa remisión á “Red de Entidades Locales por la
Transparencia y Participación Ciudadana” da FEMP, nomeando instrutora do mesmo á secretaria
de Goberno Local, en canto responsable administrativa do Código de Goberno Local, memoria
cuxa aprobación se propón no presente informe.
Neste exercicio de rendición de contas tívose en conta un feito determinante da xestión municipal
no ano 2020, como é que con data 11 de marzo do 2020 a Organización Mundial da Saúde (OMS)
declarou o brote de SARS-CoV 2 como pandemia e por Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo,
declarouse, para o conxunto do Estado, o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, con efectos dende a súa data, situación que rematou en
data 21 de xuño, en virtude do disposto no Real Decreto 555/2020, do 5 de xuño. Estado de
alarma que foi novamente declarado por Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se
declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.
A pesares de dita circunstancias, para o período ao que a Memoria fai referencia, ano 2020, o
Concello de Vigo seguiu, adaptando os medios e recursos á situación xerada pola pandemia, coa
práctica dos plans e previsións de traballo aprobados nos últimos anos, continuando co obxectivo
preciso de adaptar esta administración municipal ao novo escenario de administración electrónica
e difusión de información por transparencia institucional. O ambicioso obxectivo segue sendo o de
ir máis aló das esixencias legais, superando os estándares esixidos para avanzar cara 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 todos os actores e departamentos administrativos e
executivos, pilotándose a mesma dende a Alcaldía-Presidencia, coa execución asignada das
accións políticas á Concellería-Delegada de Xestión Municipal e das accións administrativas á
Secretaría do Goberno Local, en estreita colaboración co Servizo de Administración Electrónica, e
as demais 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 multidepartamentais
de apoio aos servizos, responsables da súa propia transparencia, no modelo descrito.
II.- ESTRUTURA E CONTIDO DA MEMORIA
A memoria de Transparencia do Concello de Vigo correspondente ao ano 2020, estrutúrase
conforme co seguinte índice
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Introdución
Antecedentes
1. PUBLICIDADE ACTIVA..................................................................................................................
1.1

Ampliación contidos publicados...................................................................................

1.2

Ampliación contidos de acceso directo.........................................................................

1.3

Outras novidades.............................................................................................................

1.4

Análise de resultados......................................................................................................

2. PUBLICIDADE PASIVA...................................................................................................................
2.1

Solicitudes de acceso á información pública 2020......................................................

2.2

Datos estatísticos............................................................................................................

3. BO GOBERNO E INTEGRIDADE...................................................................................................
3.1

Boas prácticas.................................................................................................................

3.1.1Boas prácticas recoñecidas ano 2020.............................................................................
3.1.2Catálogo boas prácticas municipais................................................................................
3.2
Elaboración e aprobación do Catálogo de procedementos do Concello de Vigo....
3.3

Plan de Integridade na Contratación.............................................................................

4. PLAN DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DA TRANSPARENCIA E O BO GOBERNO............
5. TRANSPARENCIA MUNICIPAL NA CONTORNA DA COVID-19..................................................
6. CONCLUSIÓNS.............................................................................................................................

Nesta memoria compílanse e avalíanse os traballos na materia, en torno aos seguintes eixos:
•

No primeiro punto “1. Publicidade Activa” expóñense as principais tarefas en canto a
difusión da información municipal. O dito labor realízase a través da canle principal coa
que se conta para este propósito, a plataforma electrónica de datos formada polo Portal de
Transparencia co apoio do Portal Web e Sede Electrónica.

•

No segundo punto “2. Acceso á Información Pública” contémplanse todas as novidades
que presenta o novo espazo dixital creado para a difusión e coñecemento deste dereito,
así como a experiencia no exercicio do dito dereito pola cidadanía.
Ademais dos contidos agregados, achéganse as estatísticas recollidas en base ás
solicitudes de acceso á información pública recibidas ao longo do 2020 e as resolucións
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que as contestan para poder apreciar o nivel de reacción deste Concello ante as peticións
específicas da veciñanza.
•

O terceiro punto “3.- Bo Goberno e Integridade” 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 LTBG. O contido artéllase en torno ás boas prácticas municipais que foron recoñecidas
como tal pola “Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación
Ciudadana” da FEMP, boas prácticas que no seu conxunto se recollen no catálogo
exposto. Pecha este apartado coa información relativa ao Plan de Integridade na
Contratación Pública (PIC VIgo) e que constitúe unha iniciativa pioneira para alcanzar os
máis elevados estándares de integridade na xestión da contratación municipal, así como
de eficacia e eficiencia mediante a súa racionalización.

•

No cuarto punto “4,- Desenvolvemento Plan de seguimento e avaliación da
Transparencia e o Bo Goberno municipal”, abórdase a execución, durante o ano 2020,
do plan, despregando toda a súa actividade .

•

No quinto punto “5,- Transparencia municipal na contorna da crise sanitaria Covid19”, abórdase o impacto da pandemia na transparencia e no acceso á información sobre
a xestión pública.

Conclúe a memoria cunha análise en datos da relevancia das informacións publicadas no Portal
de Transparencia, así como coa proxección para o ano 2021 de accións futuras de seguimento e
desenvolvemento do labor reflectido.

III.- CONCLUSIÓNS DA MEMORIA
A análise e exposición do desenvolvemento das políticas municipais en materia de transparencia e
bo goberno ao longo do ano 2020 require tomar en consideración un factor disruptivo e exóxeno
como foi a a aparición da pandemia polo virus COVID-19 e o impacto que a dita circunstancia tivo
no desenvolvemento da actividade municipal e nas relacións coa cidadanía, marcadas por situacións inéditas e extraordinarias, como a declaración do estado de alarma, a suspensión dos prazos administrativos e o confinamento, e a configuración dunha nova realidade marcada polo distanciamento social e un reequilibrio nas prioridades de información por parte da cidadanía.
Cómpre, no obstante, sinalar que por mor desta situación resulta difícil valorar os datos estadísticos postos de manifesto nesta memoria en relación coa serie histórica previa, dada a necesidade
de coñecer o impacto que as extraordinarias circunstancias tiveron no conxunto da cidadanía e
nos posibles cambios conductuais derivados das mesmas. Será, polo tanto, preciso esperar a
analizar os rexistros dos próximos anos para comprobar a evolución nas tendencias.
A pesares do impacto que a dita situación tivo no conxunto dos medios persoais e materiais para
continuar atendendo as ditas obrigas, non se observa impacto negativo, ao contrario, ponse de
manifesto unha xestión áxil e eficaz que permitiu o seguimento da liña de traballo, tanto dende 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 as areas de goberno, seguindo o mandato da Alcaldía-Presidencia.
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Coa presentación desta memoria, que será obxecto de publicación no Portal de Transparencia
unha vez aprobada polo órgano competente, e a pesares das dificultades que se presentaron
durante o ano 2020 dase seguimento, sin interrupción, ao 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, debendo sinalar a relevancia da ferramenta do Plan de Avalación e Seguimento da
Transparencia o Bo Goberno, que, neste ano 2020 obtivo o Premio a Práctica Municipal
Exitosa outorgado polo CEMCI na súa IV edición, recoñecendo así o traballo destacado, en
termos de transparencia municipal que se leva a cabo mediante esta ferramenta.
No exercicio 2021 o Concello asume novos retos derivados da finalización do programa temporal
de Transparencia, no que tocará comprobar o grado de madurez da organización en canto á
interiorización das obrigas municipais en materia de transparencia e bo goberno. É precisamente
dito nivel de calidade o que esixe valorar o redimensionamento dos efectivos persoais da
Secretaría de Goberno Local e Administración Electrónica, sinaladamente, para seguir mantendo
o mesmo, e continuar na senda de mellora continua que se ten instaurada dende a aprobación da
normativa en materia de transparencia.
Polo exposto, e á vista da memoria presentada pola Secretaría de Goberno Local, na execución
das competencias atribuídas por delegación a esta Concellería por Resolución de Alcaldía do 18 e
26 de xuño de 2019, e posteriores modificacións, formúlase á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO:
Primeiro.- Aprobar a Memoria de Transparencia do Concello de Vigo, correspondente ao ano
2020 elaborada pola Secretaria de Goberno Local, coa colaboración do conxunto das áreas e
servizos municipais, e sinaladamente polo Servizo de Administración Electrónica, coa
conformidade da Concellería-Delegada de Xestión Municipal.
Segundo.- Dar publicidade ao documento aprobado a través da súa publicación na Intranet
municipal, a súa inserción no Portal de Transparencia do Concello de Vigo e a súa comunicación á
totalidade das concellerías-delegadas de Goberno, así como ás xefaturas de áreas e servizos
municipais.
Terceiro.- No cumprimento das previsións do Código de Bo Goberno Local subscrito polo
Concello de Vigo, mediante acordo plenario de data 30.11.2015, remitir a Memoria de
Transparencia do Concello de Vigo, correspondente ao ano 2020 á “Red de Entidades Locales
por la Transparencia y Participación Ciudadana” da FEMP.

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura
dixital.
CCA/me.
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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