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Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, 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 22 de marzo
de 2018, adoptou o seguinte acordo:
18.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DAS MEDIDAS DE DESENVOLVEMENTO DO
“PLAN DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DA TRANSPARENCIA E O BO GOBERNO
MUNICIPAL”. EXPTE. 289/1102.
Dáse conta do informe-proposta do 19/03/18, asinado pola secretaria do Goberno Local e
o concelleiro-delegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
A entrada en vigor da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información
Pública e Bo Goberno supuxo o establecemento dunha serie de novas obrigas en materia de
transparencia, tanto no eido da publicidade activa como da publicidade pasiva, e bo goberno para
as Entidades Locais, e polo tanto para o Concello de Vigo, que xa con anterioridade viña
desenvolvendo liñas de traballo en prol da publicidade activa a través da utilización das novas
tecnoloxías.
Seguindo co mandato legal, e cumprindo co prazo de dous anos que prevía a Lei para que as
Administracións Locais se adaptasen ao seu contido, en decembro de 2015 púxose en
funcionamento o Portal de Transparencia do Concello de Vigo recollendo a publicidade activa de
todos os indicadores establecidos nos artigos 6 a 8 da Lei de Transparencia, así como unha
grande cantidade de información a disposición do conxunto da cidadanía, dende a consideración
de que a transparencia, o acceso á información pública e as normas de bo goberno deben ser os
principios fundamentais de toda acción política, reforzando así a confianza da cidadanía mediante
o acceso á información relativa á actividade da Administración; información que será máis valiosa
canto máis actualizada se presente.
Deste xeito a través do Portal de Transparencia (http://transparencia.vigo.org) o Concello de Vigo
dá cumprimento das obrigas en materia de publicidade activa derivadas da entrada en vigor da Lei
19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, ao
tempo que se configura como un portal para o exercicio do dereito de acceso á información
pública, e canle de información en relación co funcionamento ordinario do Concello e todos os
aspectos relativos á xestión municipal, acollendo as obrigas sectoriais procedentes doutras
normativas, así como as derivadas da lexislación básica en materia de réxime local.
Pero o Concello de Vigo, non limita o seu compromiso coa sociedade á mera execución das
obrigas legais, senón que somete a súa actividade a unha análise continua na procura de melloras
que repercutan na cidadanía, facilitando o seu achegamento no marco da xestión baseada en
políticas de goberno aberto. Como mostra deste compromiso, ademais de na súa xestión diaria, o
Concello de Vigo adoptou unha serie de acordos co obxectivo de darlle maior soporte ao seu
modelo de goberno íntegro, innovador e en avance permanente. Os acordos máis salientables
nesta liña foron:
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•

•

•

A avaliación da Transparencia a través do Índice de Transparencia de concellos de
Transparencia Internacional, obtendo destacados resultados nos procedementos
periódicos de avaliación.
A adhesión do Concello de Vigo á Rede de Entidades Locais pola Transparencia e a
Participación Cidadá, da Federación Española de Municipios e Provincias, adoptada por
acordo do Pleno do Concello de Vigo o 28 de abril de 2015.
A adhesión ao Código de Bo Goberno Local da FEMP acordada por unanimidade do Pleno
do Concello de Vigo en acordo de data de 30 de novembro de 2015.

En canto ao ámbito material de xestión e a execución das decisións ordinarias para avanzar nesta
materia, a Concellería-Delegada de Xestión Municipal ten delegadas, por Resolución da Alcaldía
de data 19 de xuño de 2015 as seguintes competencias:
• Impulsar o desenvolvemento da política municipal en materia de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, velando pola adecuada difusión da información pública,
mediante a publicidade activa no Portal de Transparencia e a publicidade pasiva,
integrando os procedementos administrativos correspondentes.
• Planificar, deseñar e executar a estratexia municipal para garantir a implantación das
obrigas legais en materia de transparencia, implicando e coordinando a totalidade da
organización municipal no marco das súas áreas funcionais.
A configuración legal das obrigas en materia de transparencia esixe a continua revisión e
avaliación da información dispoñible no Portal de Transparencia, nun proceso de carácter
transversal que abrangue a toda a Corporación, avaliación e seguimento que ven esixida tamén
polo Código de Bo Goberno da FEMP, de aí que na execución da citada competencia ditouse en
data 30.11.2015 Circular desta Concellería en relación co Portal de Transparencia do Concello de
Vigo que sinalaba no seu apartado segundo que:
“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 a
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”
Con data 6 de marzo de 2018 ditouse polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal resolución
de incoación de expediente administrativo para a aprobación do “Plan de seguimento e avaliación
da transparencia e o bo goberno municipal”, no marco das obrigas legalmente establecidas e do
Código de Bo Goberno. Na dita resolución designouse instrutora do mencionado expediente á
secretaria de Goberno Local, Dª Mª Concepción Campos Acuña.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
No Código de Bo Goberno do Concello de Vigo en relación coa avaliación e seguimento do
Código, establécese a obriga de determinar as estratexias para o seu desenvolvemento,
avaliación e seguimento no ámbito da administración municipal, seguindo as recomendacións da
propia normativa sobre transparencia e dos órganos de control, labores de avaliación e
seguimento ás que obedece a proposta de aprobación do “Plan de seguimento e avaliación da
transparencia e o bo goberno municipal”, que se estrutura sobre catro liñas estratéxicas:
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1. Elaboración da Memoria de Transparencia e Bo Goberno do Concello de Vigo, de carácter
anual.
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.
3. Establecer unha periodicidade mensual para a elaboración e a correspondente publicación
no Portal de Transparencia do Concello de Vigo das estatísticas relativas ao uso do Portal.
4. Establecer unha periodicidade trimestral para a elaboración e a correspondente
publicación no Portal de Transparencia do Concello de Vigo das estatísticas relativas ás
solicitudes de acceso á información pública.
Co gallo de levar a cabo a dita avaliación, e tras dous anos de funcionamento do Portal de
Transparencia, xa se conta con suficientes datos relativos aos seus resultados en termos de
eficacia e utilidade, datos que poden ser estudados cun fin informativo e para que sirvan de
instrumento cara a, no seu caso, redeseñar, potenciar ou ampliar a información que se está
publicando, así como o seu tratamento ou forma de presentación. A elaboración da Memoria de
Transparencia do ano 2017 preséntase como a ferramenta idónea para cumprir esta dobre función
de documento informativo e de guía de referencia no que basear as futuras accións no ámbito da
Transparencia e o Bo Goberno.
Tendo sempre presentes os principios xerais recollidos na Lei 19/2013, de actualización periódica,
comprensibilidade e acceso sinxelo á información obxecto de publicidade activa, e coa intención
de simplificar e sistematizar a subministración da información que se publica no Portal de
Transparencia, así como de redeseñar e incluír novos indicadores na procura de mellorar e
ampliar a información á que ten acceso a cidadanía, elaboráronse unhas fichas técnicas de uso
interno que individualizan de forma precisa a información que se debe subministrar, quen é o
responsable desta tarefa, a periodicidade coa que se debe presentar e os límites de
confidencialidade aos que estea suxeita, no seu caso.
A evolución e mellora do Portal nútrese da información que se pode extraer dos datos estatísticos,
tanto do uso xeral do mesmo, analizando que datos son os máis consultados, como das
solicitudes de acceso á información, permitindo unha axeitada rendición de contas da xestión. Por
este motivo considérase relevante aprobar de maneira individualizada a periodicidade da
publicación destes dous indicadores, que se teñen amosado como instrumentos de gran utilidade
para facilitar un maior coñecemento sobre as distintas liñas de actuación municipais.
Polo exposto, esta proposta constitúe un compromiso deste goberno coa transparencia e o bo
goberno moi superior aos estándares legalmente esixidos, continuando, deste xeito, na evolución
das políticas públicas de transparencia que xa foron obxecto de recoñecemento como boas
prácticas municipais, polo que, conforme coa Resolución de delegación de competencias da
Alcaldía de data 19 de xuño de 2015, e posteriores modificacións, formúlase á Xunta de Goberno
Local a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO:
Primeiro.- Aprobar o “Plan de seguimento e avaliación da transparencia e o bo goberno
municipal”, no marco das obrigas legalmente establecidas e do Código de Bo Goberno,
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conformado polas seguintes medidas de desenvolvemento do dito Plan, sen prexuízo doutras que
se poidan aprobar no mesmo ámbito:
1. Elaboración da Memoria de Transparencia e Bo Goberno do Concello de Vigo, de carácter
anual
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.
3. Establecer unha periodicidade mensual para a elaboración e a correspondente publicación
no Portal de Transparencia do Concello de Vigo das estatísticas relativas ao uso do Portal.
4. Establecer unha periodicidade trimestral para a elaboración e a correspondente
publicación no Portal de Transparencia do Concello de Vigo das estatísticas relativas ás
solicitudes de acceso á información pública.
Segundo.- Delegar no concelleiro-delegado de Xestión Municipal, Persoal, Patrimonio e
Administración Electrónica, D. Francisco Javier Pardo Espiñeira, o desenvolvemento e execución
do Plan, quedando facultado para a adopción de cantas medidas executivas e de
desenvolvemento resulten precisas, dando conta das mesmas á Xunta de Goberno Local con
carácter anual.
Terceiro.- Encomendar á Secretaría de Goberno Local a coordinación do “Plan de seguimento e
avaliación da transparencia e o bo goberno municipal” que contará, para os ditos efectos, coa
colaboración de todas as áreas e servizos municipais cara a garantir a correcta execución das
medidas aprobadas na contorna do desenvolvemento do Plan.
Cuarto.- Dar traslado do presente acordo aos afectados, notificar individualmente a todos os xefes
de Área e de Servizo e ordenar a súa publicación na Intranet municipal, na Sede Electrónica
municipal e no Portal de Transparencia do Concello de Vigo, para asegurar o xeral coñecemento
do mesmo pola cidadanía e polo conxunto da organización municipal.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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/me
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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