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Documento asinado

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 extraordinaria e
urxente do 18 de agosto de 2020, adoptou o seguinte acordo:
2.PROPOSTA DE ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL NOS CONCELLEIROS/AS
DELEGADOS DE ÁREA. EXPTE. 601/1102.
Dáse conta da proposta de data 17/08/2020, da Alcaldía-Presidencia, cuxo contido é
o que segue:
“A Xunta de Goberno Local en sesión de data 20.06.2019 e posterior de data 4.07.2019,
11.07.2019 e 5.09.2019 adoptou acordo de delegación de determinadas atribucións nas
Concellerías Delegadas dás Áreas delimitadas por Resolución desta Alcaldía de data 18 de
xuño de 2019.
As dinámicas de funcionamento municipal, a necesidade de imprimir axilidade na tramitación
e, no seu caso, na resolución dos expedientes administrativos, fan aconsellable ampliar en
materia de contratación a delegación en órganos de xestión unipersonal -os concelleiros
delegados- unha serie de competencias en aras dunha mellor eficacia na organización e
optimización dos recursos empregados, de tal xeito 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
Primeiro.- Modificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data data 20.06.2019 e
posterior de data 4.07.2019, 11.07.2019 e 5.09.2019 respecto do segundo punto da parte
resolutiva e apartados 5 e 6 nos seguintes termos
Segundo.-Así mesmo todos os concelleiros delegados das Áreas mencionadas na
Resolución da Alcaldía do 18 de xuño de 2019 e posterior de data 17 de agosto de 2020
exercerán, por delegación desta Xunta de Goberno Local e con carácter xenérico, as
seguintes atribucións:
(...)
5. A tramitación e adxudicación dos contratos menores no ámbito das concellerías delegadas conforme a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do Sector Públicos conlevando
a autorización e/ou disposición de gasto. Dita competencia abarcará a resolución de calquera incidencias respectos dos efectos, cumprimento e extinción de ditos contratos.
6. A iniciación dos expedientes de contratación que se tramiten nas súas respectivas áreas
delegadas así como a resolución de calquera incidencia que xurda durante a súa tramitación con carácter previo a aprobación do expediente e apertura do procedemento de adxudicación pola Xunta de Goberno Local
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Segundo .- Notificar a presente resolución a todos/as os/as Concelleiros/as afectados/as
para o seu coñecemento e efectos.
Terceiro.- 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.
Cuarto.- 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.
Quinto.- 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 aproba a precedente proposta asinada en data
17/08/2020 polo alcalde-presidente.

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.
SGF/rs

V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 31/08/2020 12:34

Páxina 2 de 2

Expediente 601/1102
CSV: 2DE387-AAE9DF-EC8922-MAB9BU-DTYN3F-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

