ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 10 de xuño de 2014
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª. Raquel Díaz Vázquez
D. Cayetano Rodríguez Escudero
D. José Manuel Fernández Pérez

Invitados:
D. David Regades Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e trinta minutos do día dez de xuño
de dous mil catorce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de
acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. García Alvarez, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(580).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(581).PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE ECONOMÍA E
FACENDA PARA A APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO CONCELLO
DE VIGO E OS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, EXERCIZO 2014. EXPTE.
27/142.
Dáse conta da proposta do concelleiro delegado de Economía e Facenda para a
aprobación definitiva do orzamento do Concello de Vigo e os seus organismos
autónomos para o ano 2014, que di o seguinte:
O Pleno do Concello de Vigo en sesión extraordinaria celebrada o 2 de maio de 2014, aprobou
inicialmente o Orzamento Xeral da Entidade Local e os dos seus Organismos Autónomos
Administrativos dependentes, para o ano 2014.
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En cumprimento do previsto nos arts. 169 e 170 do texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais (TRLRHL), aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o
expediente someteuse a exposición pública por un prazo de 15 días hábiles contados a partires
do día seguinte o da súa publicación, sendo publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 88 do
día 9 de maio, comezando a súa exposición o día 10, e rematando o prazo da mesma o 28 do
mesmo mes.
No citado período, e consonte a certificación que se adxunta de data 2 de xuño emitido pola Titular
do Órgano de Apoio a Xunta de Goberno Local, presentáronse polos interesados once alegacións e
reclamacións que forman parte da documentación que conforma o expediente do Orzamento Xeral
para o ano 2014, e que están todas e cada unha delas resoltas, pronunciándose sobre a estimación
ou desestimación das mesmas de acordo aos motivos que en cada caso se expresan nos informes
que se achegan, dando así cumprimento ao previsto no art. 54 da Lei 30/1992. Tódalas alegacións
teñen sido resoltas de maneira xustificada, incluso naqueles casos, que a reclamación non está en
algún dos supostos previstos no TRLRFL como causas obxectivas para entablar alegacións ou
reclamacións ao Orzamento.
Referenciase en cada un dos apartados que conforman esta proposta para o Pleno o número de
Rexistro Xeral que ten cada unha das alegacións, aínda que as mesmas forman parte do
expediente, e ademais, a contestación que en cada caso motiva a estimación ou desestimación,
vai unida a propia alegación que leva incorporado o número de Rexistro. Faise a identificación e
analízase a lexitimación en cada caso de quen a presenta, e cal ou cales son os fundamentos da
alegación presentada.
En consecuencia co anterior, tendo en conta os informes que figuran no expediente identificado
como de Alegacións e Emendas, proponse ao Pleno da Corporación, previo acordo da Xunta de
Goberno e logo do Ditame da Comisión Informativa de Xestión Municipal, a adopción do seguinte
ACORDO:
a) Desestimar as tres alegacións presentadas por D. Antonio Collazo, en calidade de
Presidente da Asociación Veciñal de Teis, rexistradas cos números 140059037,
140059040 e 1400590044, de data 19/05/2014, por non estar nos supostos previstos no
artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL),
sendo o informe da intervención de desestimación.
b) Desestimar Alegación presentada co número de rexistro 140059069, de data
19/05/2014, contra o orzamento do Instituto Municipal dos Deportes de Vigo, por D.
Enrique Pérez Rego, delegado da sección sindical da FSP-UXT, xa que, de acordo ao
informe de intervención, non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios
especificamente taxados polo artigo 170.2 do TRLRFL, dado que a configuración,
denominación e retribucións dos postos de traballo corresponde á Xunta de Goberno
Local, ou órgano competente de acordo aos Estatutos, no marco das súas
competencias en canto á xestión do persoal municipal (artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do
2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, en redacción dada pola Lei
57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local, non
sendo unha competencia do Pleno, nin ser un dos supostos previstos para entablar
unha alegación ao orzamento.
c) Desestimar a alegación presentada por D. Ruben Pérez Correa, rexistrada co número
140064407 de data 28/05/2014, xa que mesma, de acordo ao informe de intervención,
non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados
polo artigo 170.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
d) Desestimar a Alegación presentada por D. Francisco Javier Stepa Riveiro, rexistrada co
número 140064437 de data 28/05/2014, xa que mesma, de acordo ao informe de
intervención, non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios
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especificamente taxados polo artigo 170.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
e) Desestimar a Alegación presentada por correo 28/05/2014 pola Sra. Presidenta da
Federación Veciñal Eduardo Chao (sen acreditar), rexistrada co número 140066726 de
data 02/06/2014, xa que mesma, de acordo ao informe de intervención, non se atopa
encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo
170.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
f)

Desestimar as alegacións presentadas por: D. Jerónimo Fernández Vicente en
representación de CSI-CSIF (documento nº 140055065), Sección Sindical CIGConcello de Vigo (DOC. Nº 140059264), e D. Xosé Vicente Comesaña Trigo e outros
(DOC. Nº 140064483), por non concorrer os supostos de admisibilidade
contemplados no artigo 170.2 do RD 2/2004, do 5 de marzo.

g) Desestimar a alegación D. Manuel Bueno Heredia, secretario xeral da sección sindical
da UGT no Concello de Vigo (documento nº 140066699), por non concorrer os
supostos de admisibilidade contemplados no artigo 170.2 do RD 2/2004, do 5 de
marzo.
h) Aprobar definitivamente o Orzamento para o ano 2014, tendo en conta a proposta de
resolución das alegación presentadas ao Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o
ano 2014, e as emendas aprobadas polo Pleno na sesión extraordinaria do 2 de maio
de 2014 presentadas en Comisión Informativa polos Grupos Políticos Municipais, tendo
o proxecto que se remite xa incorporadas as emendas aprobadas. O proxecto de
orzamento está integrado por:
Orzamento dá Entidade Local.
Orzamento do OO.AA. Instituto Municipal do Deportes (IMD).
Orzamento do OO.AA. Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO).
Orzamento do OO.AA. Xerencia Municipal de Urbanismo.
Orzamento do OO.AA. Parque dás Ciencias Vigo-Zoo.
Os Resumos que se axuntan, recollen xa o resultado da totalidade das alegacións cuxa resolución
se propón.
A estrutura na que se agrupa a información toma en consideración os gastos e ingresos correntes
por operacións non financeiras, gastos e ingresos de capital por operacións non financeiras e
gastos e ingresos por operacións financeiras.
Orzamento de gastos da Entidade Local e Estados Consolidados clasificado segundo a súa
natureza económica
A estrutura que se presenta axústase ao previsto na orde 3565/2008, de 3 de decembro, pola
que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.
Estado de gastos e ingresos da entidade e consolidados
Proxecto de Orzamento da Entidade Local e Estados Consolidados clasificado economicamente 1
1 Os axustes nos estados consolidados afectan ás operacións internas imputadas aos artigos 40, 41, 70 e 71 dos
estados de gastos e ingresos, eliminándose as transferencias correntes e de capital que a Entidade fai aos
OO.AA, e os ingresos que éstes fan á Entidade. Ase mesmo, o axuste faise nos OO.AA seguindo o mesmo
criterio.
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Estado de gastos do Orzamento
Capítulo

Entidade

I
II

Entidade

I

102.241.340,00

102.241.340,00

II

6.501.120,00

6.501.120,00

III

35.251.477,40

39.221.547,86

IV

71.116.818,09

69.495.611,58

V

3.180.000,00

3.237.323,17

218.290.755,49

220.696.942,61

VII

,00

,00

TOTAL I.Cp.ONF

,00

,00

218.290.755,49

220.696.942,61

VIII

600.000,00

670.040,48

IX

6.800.000,00

6.800.000,00

7.471.395,94

TOTAL I.Op.Cp.F

7.400.000,00

7.470.040,48

19.348.545,58

TOTAL I.Op.Cp.

7.400.000,00

7.470.040,48

225.690.755,49

228.166.983,09

107.054.515,49

114.289.661,15

1.063.719,00

1.063.749,00

39.253.678,62

26.036.072,56

200.000,00

200.000,00

206.478.271,81

208.741.308,89

V

VI

10.846.071,96

11.331.016,22

965.056,26

546.133,42

11.811.128,22

11.877.149,64

218.289.400,03

220.618.458,53

601.000,00

671.040,48

6.800.355,46

6.800.355,46

VII
TOTAL G.Cp.Op.NF

VIII
IX
TOTAL G.Op.Cp.F

7.401.355,46

TOTAL G.Op.Cp.

19.212.483,68

T.XERAL GASTOS

Capitulo

67.151.826,18

IV

TOTAL G.Op.NF

Consolidado

58.906.358,70

III

TOTAL G.Co.Op.NF

Estado de ingresos do Orzamento

225.690.755,49

TOTAL I.Co.Op.NF

Consolidado

VI

TOAL I.Op.NF

228.089.854,47 T.XERAL INGRESO

Orzamentos por áreas de Gasto
Área

Orzamento da Entidade
Local

Orzamentos consolidados

0

7.852.074,46

7.852.074,46

1

115.834.764,14

115.501.193,08

2

19.135.266,68

19.135.266,68

3

33.965.239,56

36.697.909,60

4

15.381.029,28

15.381.029,28

9

33.522.381,37

33.522.381,37

Total

225.690.755,49

228.089.854,47
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Orzamento dos Organismos Autónomos Administrativos
Capit
ulo

IMD
Gastos

Xerencia Urbanismo
Ingresos

Gastos

Ingresos

EMAO
Gastos

P. Ciencias Vigo Zoo
Ingresos

Gastos

Ingresos

I

2.650.400,00

3.700.082,98

991.389,50

903.595,00

II

5.220.881,16

1.201.363,98

244.448,88

568.451,64

III

2.403.421,68

IV

29.164,52 5.564.152,62

V

10.000,00

VI

60.000,00

VII

,00

60.000,00

VIII

24.040,48

24.040,48

7.984.486,16 8.061.614,78

TOTA
L

1.216.624,14

,00

,00

1.677.065,99

5.383.269,44

,00

1.225.826,36

,00

16.870,79

,00

10.012,02

378.251,42

18.922,84

30,00

350.024,64

14.800,00 1.144.181,64
,00

20.440,36

27.770,00

340.000,00

,00

18.922,84

,00

25.000,00

25.000,00

12.000,00

12.000,00

9.000,00

6.981.764,37

6.981.764,37

1.266.761,22

1.266.761,22

9.000,00

1.523.646,64 1.523.646,64

i)

Aprobar as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e os seus
Organismos Autónomos, coa salvidade das Bases específicas que se aproben para a
Xerencia Municipal de Urbanismo.

j)

Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.

k) Aprobar o cadro de persoal da Entidade Local. Aprobar o cadro de persoal dous seus
Organismos Autónomos Administrativos relacionados no apartado e) desta proposta.
l)

Axustar tecnicamente a documentación que conforma o expediente do orzamento no
caso de ser necesario.

m) En cumprimento do preceptuado no art. 169 do TRLRHL, o Orzamento Xeral,
definitivamente aprobado, será inserido no Boletín Oficial da Provincia, resumido por
capítulos de cada un dos orzamentos que o integran.
n) Do Orzamento Xeral definitivamente aprobado, remitirase copia á Administración do
Estado e á Comunidade Autónoma. A remisión realizarase simultaneamente ao envío
o Boletín Oficial ao que se refire o apartado anterior. O procedemento de remisión
axustarase ao contido do previsto na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro.
o) O Orzamento entrará en vigor, no exercicio correspondente, unha vez publicado na
forma prevista no artigo precitado e surtirá os seus efectos dende o un de xaneiro.
p) De acordo o previsto no art. 171 do TRLRHL, contra a aprobación definitiva do
Orzamento poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo, na
forma e prazos que establecen as normas da devandita xurisdición. A interposición
de recursos non suspenderá por si soa a aplicación do Orzamento definitivamente
aprobado pola Corporación Municipal.
q) Se o dereito positivo de aplicación é alterado por modificación das normas citadas,
ou por desenvolvemento da normativa legal ou regulamentaria, polo Pleno da
Corporación acordaranse os axustes orzamentarios ou de liquidación e contables
que procedan mediante o axuste das magnitudes, créditos e conceptos que
corresponda conforme ás normas de aplicación ou ó interese xeral.
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Acordo
A Xunta de Goberno local presta conformidade á precedente proposta que deberá
someterse ao Pleno do Concello.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e
corenta minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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