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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 04 de
xullo de 2019, adoptou o seguinte acordo:
26.- AMPLIACIÓN DA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL NOS CONCELLEIROS-DELEGADOS DE ÁREA E NOS
DEMAIS DELEGADOS DE COMPETENCIAS. EXPTE. 601/1102.
Vista a proposta de Alcaldía do 01/07/19, asinada pola Secretaria do Goberno Local
e polo Alcalde, que di o seguinte:
O Concello de Vigo, pola súa poboación e entidade como cidade configúrase como un
municipio de gran poboación dende a entrada en vigor da Lei 57/2003, do 16 de decembro,
de Medidas para a Modernización do Goberno Local.
Dito marco normativo distingue unha especial estrutura de goberno para este tipo de
Concellos, atribuíndo á Xunta de Goberno Local, fronte aos de réxime común, a natureza de
órgano colexiado executivo que, baixo a presidencia do Alcalde, colabora de xeito colexiado
na función de dirección política que a este lle corresponde, exerce as funcións executivas e
administrativas que se sinalan no artigo 127 da citada Lei e calquera outras que lle sexan
delegadas. A dita atribución normativa deriva na asignación dun relevante núcleo de
competencias propias recollido no artigo 127 LRBRL, cun claro impacto na xestión diaria dos
asuntos de interese municipal.
As dinámicas de funcionamento municipal, a necesidade de imprimir axilidade na tramitación
e, no seu caso, na resolución dos expedientes administrativos, fan aconsellable delegar en
órganos de xestión unipersoal -os concelleiros delegados- unha serie de competencias en
aras dunha mellor eficacia na organización e optimización dos recursos empregados, de tal
xeito que, constituida unha nova Corporación o día 15 de xuño de 2019, para o mandato
2019-2023, a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente de data 20 de
xuño de 2019 adoptou acordo de delegación de competencias nos Concelleiros/as
Delegados/as de Área e nos demáis Delegados/as de competencias.
Con posterioridade, polas Áreas e Servizos municipais trasladouse á Secretaría de Goberno
Local a conveniencia, a efectos organizativos, e en termos de eficiencia e eficacia de
ampliar dito acordo, efectuando novas delegacións en determinadas Concellerías
Delegadas, polo que de conformidade coas competencias atribuídas a esta Alcaldía polo
artigo 124 LRBRL e demais normativa de aplicación, formulo á Xunta de Goberno Local a
seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO:
Primeiro.- Modificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de xuño de 2019 de
delegación de competencias da Xunta de Goberno Local nos concelleiros-delegados de
área e nos demais delegados de competencias, no tocante ao apartado IV.- NA
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CONCELLERÍA DELEGADA DA ÁREA DE EMPRESA, ECONOMÍA, SEGURIDADE E
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL,
En materia de Recursos Humanos, que quedará redactado do seguinte xeito:
1. Conceder os permisos e licenzas de todo o persoal municipal mesmo naqueles
supostos que impliquen redución ou diminución de xornada e permisos sen dereito a
retribucións, previo informe do concelleiro delegado de área, dando conta, neste
último suposto á Xunta de Goberno Local.
2. Recoñecemento do grao persoal e trienios.
3. Aprobación dos devengos retributivos derivados dos supostos de encomendas de
funcións, acumulacións de tarefas, acumulación temporal de postos de traballo,
produtividade e gratificacións por servizos especiais e extraordinarios, nocturnidade
e festividade, nos termos do disposto nos actos administrativos de autorización ou
aprobación dos ditos conceptos.
4. Determinación dos criterios obxectivos de asignación do complemento de
produtividade, dando conta ao órgano delegante.
5. Autorización das atribucións provisionais de funcións, dando conta ao órgano
delegante.
6. A declaración de situacións administrativas e xubilación do persoal municipal,
autorización do reingreso ao servizo activo e a rehabilitación na condición de
funcionario.
7. Acordar a incoación de dilixencias previas, informativas e informacións reservadas
en materia disciplinaria; a incoación de expedientes disciplinarios e a elevación da
proposta de acordo, no seu caso, de imposición de sanción disciplinaria á Xunta de
Goberno Local, agás no que se refire á Policía Local e ao Servizo de Extinción de
Incendios, materia esta competencia da área de Seguridade.
8. A aprobación e autorización de gastos en materia de persoal con cargo ao Capítulo I
de gastos dos orzamentos municipais, así como dos gastos e indemnizacións que se
tramiten pola Área de Recursos Humanos e Formación como centro xestor, excepto
aqueles gastos que se correspondan coa selección, nomeamento, contratación ou
prórroga de vínculo de servizo ou laboral de efectivos ao servizo do Concello de
Vigo, cuxa autorización será competencia da Xunta de Goberno Local.
9. A execución de sentenzas, autos e demais resolucións xudiciais, provisionais ou
firmes, en materia de persoal, incluídas as que xeren autorizacións de gasto en
materia retributiva e/ou indemnizatoria.
10. Execución dos requirimentos efectuados pola Inspección de Traballo e polas
Entidades xestoras e Administración da Seguridade Social en materia laboral, en
materia de Seguridade Social e no que respecta á actividade de Prevención de
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Riscos Laborais, incluídas as que xeren autorizacións de gasto en materia retributiva
e/ou indemnizatoria.
11. Decisión sobre a interposición de recurso xudicial fronte a resolucións xudiciais non
firmes en materia de persoal, previo informe sobre viabilidade xurídica do recurso
que se emita pola Asesoría Xurídica Municipal.
12. Adoptar as medidas necesarias para a reasignación e redistribución de efectivos,
provisión extraordinaria e urxente de postos de traballo existentes na Relación de
Postos de Traballo municipal, traslados, cambios de adscrición e remoción do
persoal.
Segundo- Modificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de xuño de 2019 de
delegación de competencias da Xunta de Goberno Local nos concelleiros-delegados de
área e nos demais delegados de competencias, no tocante ao apartado V.- NA
CONCELLERÍA DELEGADA DA ÁREA DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E XESTIÓN
MUNICIPAL,
En materia de Patrimonio, que quedará redactado do seguinte xeito:
1. A xestión económica para tramitación e abono das cotas das Comunidades de
Propietarios as que pertenza o Concello de Vigo, agás as correspondentes á XMU.
2. A xestión e aprobación das operacións rexistrais de agrupación, división, agregación,
e segregación de fincas de titularidade municipal; así como o inicio e resolución dos
procedementos administrativos para a reanudación do trato sucesivo interrompido,
supostos de dobre inmatriculación, excesos de cabida, cancelacións ou rectificacións
de asentos, e demais procedementos de modificacións rexistrais, de acordo coa
lexislación hipotecaria, e referente aos bens e dereitos municipais inscritos.
Exceptúanse, os bens pertencentes ao Patrimonio Público do Solo e, no seu
conxunto, todas aquelas operacións ou procedementos rexistrais que resulten da
actividade urbanística exercida pola Xerencia Municipal de Urbanismo, no ámbito
das súas competencias.
3. A aprobación e autorización dos expedientes de gastos derivados da competencia
desta Concellería en relación coa xestión do Pazo de Congresos Mar de Vigo.
Terceiro.- Modificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de xuño de 2019 de
delegación de competencias da Xunta de Goberno Local nos concelleiros-delegados de
área e nos demais delegados de competencias, no tocante ao apartado VIII.- NA
CONCELLERÍA DELEGADA DA ÁREA DE PARQUES E XARDÍNS, COMERCIO,
DISTRITOS E FESTAS ESPECIAIS, engadindo o subapartado “En materia de parques e
xardíns que quedará redactado do seguinte xeito:
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1. A dirección e coordinación do Plan municipal de prevención e defensa contra
incendios forestais, facultado para a adopción de cantas medidas de impulso,
desenvolvemento e execución resulten precisas.
2. A competencia para iniciar os expedientes de contratación que se tramiten en
relación coas competencias municipais en materia de prevención e defensa contra
os incendios forestais, a supervisión e o seguimento dos contratos administrativos
en dito ámbito, así como a tramitación e adxudicación dos contratos menores, na
contía establecida en cada momento pola lexislación vixente e nas bases de
execución do orzamento, dando conta á Xunta de Goberno Local das adxudicacións
acordadas.
Cuarto.- Modificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de xuño de 2019 de
delegación de competencias da Xunta de Goberno Local nos concelleiros-delegados de
área e nos demais delegados de competencias, engadindo o apartado IX.- NA
CONCELLERÍA DELEGADA DA ÁREA DE IGUALDADE E NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA,
En materia de Igualdade, que quedará redactado do seguinte xeito:
1. Concesión das axudas económicas a favor das vítimas de violencia de xénero,
sempre que exista acordo previo da Xunta de Goberno Local de aprobación dos
respectivos programas e a correspondente autorización do gasto.
Quinto.- Modificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de xuño de 2019 de
delegación de competencias da Xunta de Goberno Local nos concelleiros-delegados de
área e nos demais delegados de competencias, engadindo o apartado X.- NA
CONCELLERÍA DELEGADA DA ÁREA DE POLÍTICA DE BENESTAR SOCIAL E CÍES
PATRIMONIO DA HUMANIDADE,
En materia de Política de Benestar social, que quedará redactado do seguinte xeito:
1. Concesión das axudas para atención a persoas físicas, familias e unidades de
convivencia, sempre e cando estas non excedan de 12.000 euros ano a cada
beneficiario,sempre que exista acordo previo da Xunta de Goberno Local de
aprobación dos respectivos programas e a correspondente autorización do gasto
2. Resolver as solicitudes de prestación dos servizos de teleasistencia domiciliaria
municipal e axuda no fogar e demais solicitudes de prestacións individuais para a
prevención, asistencia e promoción social, para aqueles gastos previamente
autorizados e comprometidos pola Xunta de Goberno Local.
Sexto.- Notificar a presente resolución a todos/as os/as Concelleiros/as afectados/as para o
seu coñecemento e efectos.
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Sétimo.- Comunicar a presente resolución aos responsables dos diferentes servizos e áreas
municipais para o seu coñecemento e efectos mediante a súa inserción na Intranet
municipal.
Oitavo.- O presente acordo entrará en vigor no mesmo momento da súa sinatura sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, publicándose así mesmo na
Sede Electrónica municipal aos efectos do disposto no artigo 6 da Lei 19/2013, de 9 de
decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo goberno.
Noveno.- Deste acordo darase conta de forma individualizada ao Pleno da Corporación
para os efectos de que quede informado da mesma, ao abeiro do disposto no artigo 38 do
Real Decreto 2568/1986.

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