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Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

DE

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 2 de marzo
de 2017, adoptou o seguinte acordo:
17.- PROPOSTA PARA A APERTURA DO TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PARA
A APROBACIÓN DA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO
CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 88/1102.
Dáse conta do informe-proposta do 27/02/17, asinado pola secretaria do Goberno Local,
polo xefe de Administración Electrónica e polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal,
que di o seguinte:
I. A Xunta de Goberno Local en sesión de data 4 de novembro de 2016 adoptou o
seguinte acordo:
Primeiro.- Impulsar a elaboración do Plan de Transformación Integral da administración
municipal do Concello de Vigo, coa finalidade de deseñar un marco de actuación estratéxico na
aliñación das diferentes obrigas legais no desenvolvemento da utilización das tecnoloxías da
información e da comunicación.
Segundo.- A dirección política do Plan corresponderalle ao Concelleiro Delegado de Xestión
Municipal, Persoal, Patrimonio e Administración Electrónica, D. Francisco Javier Pardo Espiñeira,
quedando facultado para a adopción das medidas executivas e de desenvolvemento que resulten
precisas.
Terceiro.- Constituír, a efectos de garantir a realización dos traballos materiais precisos, a
Comisión Técnica do Plan, que se integrará por:
O Xefe do Servizo de Administración Electrónica, D. Antonio Villanueva Guimeráns
A Titular da Asesoría Xurídica Municipal, Dna. Margarita Parajó Calvo
A Secretaría do Goberno Local, Dna. Mª Concepción Campos Acuña
O Tesoureiro Municipal, D. Luis García Álvarez
A Xefa de Servizo de Inspección de Tributos, Dna. Mª del Carmen Pazos Area
que poderá propoñer ao órgano competente a adopción das medidas necesarias para garantizar
a consecución dos obxectivos previstos no Plan.
Cuarto.- Todas as áreas e servizos municipais deberán colaborar no desenvolvemento dos
traballos de elaboración, desenvolvemento e execución do Plan, e cando así resulte oportuno, a
Comisión Técnica proporá ao Concelleiro responsable a constitución, mediante a respectiva
resolución, de Grupos de Traballo Sectoriais nos que deberán integrarse, alomenos, os
responsables das áreas e servizos municipais afectados, aos que corresponderá a
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responsabilidade na tramitación dos expediente que afecten ao seu ámbito competencial que se
deriven do Plan, coa correspondente emisión de informe-proposta e seguimento na súa
execución.
Quinto.- De resultar necesario, para a concreción deste Plan, o despregue de produción
normativa local á que resulte de aplicación o tramite de consulta pública previsto no artigo 133 da
Lei 39/2015, esta desenvolverase, con carácter previo á redacción do texto normativo, a través
de https://consulta.vigo.org/, durante un prazo de 20 días hábiles.
Sexto.- 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 do conxunto da organización municipal.

II. Tras a posta en marcha da Comisión Técnica e no marco do desenvolvemento dos
seus traballos resulta precisa a aprobación dunha Ordenanza de Administración
Electrónica do Concello de Vigo, e a tal fin, abrir o trámite de consulta pública para
recollido no apartado Quinto di dito acordo, en consonancia co establecido no artigo 133
LPAC en relación coa participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de
normas con rango de Lei e regulamentos, conforme ao que:
1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la
que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
–a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
–b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
–c) Los objetivos de la norma.
–d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma
afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente
publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras
personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas
cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden
relación directa con su objeto.
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán realizarse de
forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella
tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los
documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para
poder pronunciarse sobre la materia.
4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en
este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones
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dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo
justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no
imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia,
podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del
ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la
tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta
circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.

III. Por Resolución desta Concellería de data 23 de febreiro de 2017, acordouse
encomendar ao Secretario do Pleno a instrución do expediente administrativo para a
elaboración e aprobación do Plan Anual Normativo do Concello de Vigo, que conlevará a
instrución para o expediente de avaliación normativa, recollido no artigo 132 LPAC, e que
deberá recoller, entre as normas a incluír, a aprobación Ordenanza de Administración
Electrónica do Concello de Vigo, sen prexuízo da vinculación do dito instrumento á
posterior avaliación normativa recollida no artigo 130 LPAC.
IV. Polo exposto, e conforme á Resolución de delegación de competencias da Alcaldía de
data 19 de xuño de 2015 corresponden á Concellería Delegada de Xestión Municipal e
Administración Electrónica as competencias en materia de Administración Electrónica,
sinaladamente, entre outras, a de propor e coordinar a política municipal TIC dunha forma
transversal, integrando os intereses das distintas áreas ou servizos, polo que, de
conformidade coas mesmas, e o acordo da Xunta de Goberno Local de 4 de novembro,
citado nos antecedentes, e conforme á delegación de competencias efectuada pola
Alcaldía por Resolución de data 10 de xuño de 2015 de “aprobación de calquera
programa, plan, proxecto, campaña ou promoción de actividades e/ou servizos de
competencia municipal, mesmo as que se realicen para a dirección e impulso dos
servizos” formúlase á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO
Primeiro.- Abrir o trámite de consulta pública previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, para
a aprobación dunha Ordenanza de Administración Electrónica do Concello de Vigo, a
través de https://consulta.vigo.org/, durante un prazo de 20 días hábiles, para que a
cidadanía, organizacións e asociacións que así o consideren poidan facer chegar as súas
opinións acerca dos aspectos que figuran recollidos no Anexo I ao presente acordo.
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Servizo de Administración Electrónica
para a posta en marcha do trámite de consulta a través da sede electrónica municipal.
Terceiro.- Notificar o presente acordo aos membros da Comisión Técnica do Plan, aos
Grupos de Traballo, e dar publicidade do mesmo a través da Intranet municipal, sede
electrónica e Portal de Transparencia
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ANEXO I.- Consulta pública
Antecedentes
da norma

A aprobación e entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e da
Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público,
deseñan un novo escenario normativo tanto en materia de procedemento
como de organización e funcionamento das AA PP, sobre a base da
implantación da administración electrónica.
A posta en marcha das súas previsións puxo de relevo a necesidade, así
como a conveniencia de desenvolver as mesmas e proceder á súa
adecuación para garantir unha maior seguridade xurídica na súa
aplicación.

Problemas
Concretar a aplicación e trasladar as normas sobre administración
que
se electrónica, de carácter básico e de aplicación ao conxunto das AA PP, ás
pretenden
especialidades organizativas e de funcionamento desta administración
solucionar coa municipal.
norma
Necesidade e
oportunidade
da
súa
aprobación

A Lei 39/2015 e a Lei 40/2015 recollen o marco xeral e básico en materia
de administración electrónica que debe cumprir o Concello de Vigo e os
organismos a el vinculados, tanto nas súas relacións cos veciños e coas
veciñas, como coas demais administracións públicas.
A súa natureza normativa conleva un contido xenérico e de carácter básico
que require do desenvolvemento concreto a través dunha norma
regulamentaria local.

Obxectivos da Coa norma preténdese ofrecer un marco de maior seguridade xurídica nas
norma
relacións electrónicas de cidadáns e empresas co Concello de Vigo e os
organismos a el vinculados, concretando determinadas previsións das
Leis, así como unha mellora na eficiencia e eficacia no funcionamento
electrónicos nos servizos públicos municipais, mediante a simplificación e
redución de cargas administrativas e custes de xestión.
Posibles
A alternativa consistiría en non acometer ningún desenvolvemento
solucións
regulamentario municipal, pero o establecemento dunha Ordenanza que
alternativas
concrete e desenvolva as normas citadas resulta máis conveniente e
regulatorias e mesmo necesario para a aplicación práctica de determinados aspectos.
non
Asemade, esta necesidade tamén resulta aconsellada polo espírito e
regulatorias
finalidade das novas leis, e para acadar unha maior seguridade xurídica,
sen prexuízo de que esta norma que se propón poida, no seu caso,
complementarse con outras solucións regulatorias.

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 a data da sinatura
dixital.
CCA/me
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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