ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 17 de xullo de 2017
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
D. Cayetano Rodríguez Escudero.

Invitados
D. Javier Pardo Espiñeira
D. José Manuel Fernández Pérez
Dª. Ana Laura Iglesias González
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e quince minutos do día dezasete de
xullo de dous mil dezasete e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Alonso Suárez, 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, o secretario de Admón. Municipal, Sr. Lorenzo
Penela, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, a
interventora xeral adxunta, Sr. Gómez Corbal, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra.
Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(720).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(721).PROPOSTA
DE
APROBACIÓN
DA
MODIFICACIÓN
ORZAMENTARIA Nº 41/2017, CRÉDITO EXTRAORDINARIO. EXPTE. 44/142.
Vistos os informes de fiscalización do 14/07/17 e a Resolución da mesma data do
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, Persoal, Patrimonio e Admon.
Electrónica, dáse conta do informe-proposta do 12/07/17, do concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda:
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Expediente: 44/142
Modificación orzamentaria num. (41/2017), Crédito Extraordinario
Destino: Investimentos non xeradores de gasto, artigo artigo 32 e DA Sexta da
LOEOeSF.
Financiamento: Superávit orzamentario, Liquidación ano 2016 e utilización de
Remanente de Tesourería.
Cualificación da Modificación orzamentaria: Crédito Extraordinario
Importe total: 18.158.512,38 euros
Superávit Liquidación 2016, SEC2010: 10 millóns, humanización rúas, parques e
xardíns.
Sentenzas, Xustiprezos firmes e Convenios: 8.158.512,38 euros.
Órgano competente: Pleno da Corporación, previo acordo Xunta Goberno Local e
Ditame da Comisión Informativa.
Antecedentes
A Disposición Adicional decimosexta introducida pola Disposición Final primeira do R.D.-lei
2/2014, de 21 de febreiro ao Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), ven a delimitar os
requisitos que debe ter o Investimento financeiramente sustentable.
A Disposición adicional nonagésima sexta da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos
Xerais do Estado para o ano 2017, regula o destino do superávit das entidades locais
correspondente á Liquidación dos orzamentos do ano 2016, prorrogándose para o ano
2017 a aplicación das regras contidas na disposición adicional sexta da Lei Orgánica
2/2012.
Expediente que se tramita
En execución do Decreto do Sr. Alcalde-Presidente da data que se reflicte na sinatura
electrónica, instrumentouse o expediente de modificación orzamentaria nº (41/2017), que
está conformado da seguinte documentación:
Informe xustificativo dá Área de Fomento e do Servizo de xardíns en relación co destino do
superávit, que afecta a proxectos de Fomento e Parques e Xardíns, que os investimentos
son sustentables financeiramente e por tanto non poñen en perigo a estabilidade
orzamentaria nin a curto nin a longo prazo, relación de Proxectos e Investimentos que son
obxecto da modificación orzamentaria, informe da necesidades, acreditación de que os
investimentos financiados co superávit SEC-2010, teñen unha vida útil superior a cinco
anos, e Resolución de incoación do expediente da data indicada na Resolución.
Expedientes: 4763/440 e 9642/446.
Xustificación da Área de Seguridade e mobilidade: Sentenza Aparkisa e atrasos en relación
coas revisións de prezos abril 2011-marzo 2017 ante o recurso de lesividade presentado
polo Concello e a posible imputación da incompatibilidade da concorrencia de dous custes
(alugueiro do terreo e anualidade técnica e financeira do préstamo para a adquisición do
inmoble).
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Expediente nº:10092/111.
Xustificación do Servizo de Contratación, Sentenza INMIGA
Expediente nº:4946/241.
Xustificación Xerencia de Urbanismo; Xustiprezo firme dos terreos Universidade
Comunidade de Montes en Man Común de Zamáns.
Sentenza expropiación á Comunidade de Montes en Man Común de Beade
(sentenza nº 41/2017).
Expediente nº: 9868/407.
Sentenza nº 286/2017, retaxación dos terreos expropiados para ampliación da cidade
universitaria, 2ª fase, parcela nº 2. Expropiado: Entidade Menor de Bembrive,
Expediente Nº9891/407.
Convenio en desenvolvemento dos protocolos do ano 1997 e 2007 en relación co
Parque Tecnolóxico e Loxístico. (Dotación para compensación IBIs e ICIO dos anos 20082017 para dar cumprimento aos protocolos asinados)
Expediente nº: 45/142.
En canto ao cumprimento dos requisitos para a utilización do superávit avaliado en termos
do SEC2010 correspondente a Liquidación consolidada do ano 2016, así como os destinos
do mesmo e o financiamento con cargo ao Remanente Líquido de Tesourería que conforman
os restantes empregos, estarase ao informe que emita o Sr. Interventor Xeral en exercicio
das súas funcións.
Para a aplicación do superávit, o Concello de Vigo ten que cumprir todos e cada un dos
requisitos esixidos pola modificación que incorporou a Lei Orgánica 9/2013, de 20 de
decembro, á DA sexta da Lei Orgánica 2/2012: que a Conta 413 do PGCP adaptado a
entidade local, non teña contías pendentes de aplicar ao orzamento, así como non ter
préstamos concertados para facer fronte ao financiamento de pago a provedores FFPP.
Nese caso, o destino do superávit, sempre dando cumprimento ao obxectivo de
estabilidade orzamentaria previsto para a Liquidación do Orzamento do ano 2017, pódese
destinar a facer fronte a novos investimentos non xeradores de gasto. Polo tanto, de acordo
aos informes que figuran no expediente, estes empregos, non van a por en perigo a
estabilidade orzamentaria nin a sustentabilidade financeira nin a curto nin a longo prazo.
Asi mesmo, o expediente está a incorporar as continxencias que se produciron en relación
con distintas expropiacións e ocupacións dos terreos da 2ª fase da Universidade de Vigo,
sentenza sobre Prazas Elípitica e sentenza sobre a discrepancia de imputación de custes
que se mantiña sobre o contrato e a revisión de prezos do servizo de retirada e custodia de
vehículos coa grúa, servizo adxudicado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 8 de
xaneiro de 2007, e que afecta as revisións de prezos do período abril 2011 a marzo de 2017,
habendo sido presentado recurso de declaración de lesividade con carácter previo.
Dáse cumprimento a todos os requisitos esixidos pola DA decimosexta do TRLRFL, tanto en
relación co endebedamento, Remanente de Tesourería, Período medio de pago,
Estabilidade orzamentaria e Regra de gasto. Así mesmo, coa execución dos proxectos
financiados co superávit, tamén se da cumprimento ao obxectivo de Estabilidade
Orzamentaria na Liquidación prevista do ano 2017 e seguintes tal e como se fai constar no
documento de proxección de ingresos e gastos para o período 2017-2020.
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En relación co anterior, achégase ao expediente memoria da proxección dos gastos e
ingresos ao peche do ano 2017, que permite a avaliación do cumprimento do obxectivo de
estabilidade e da regra de gasto para o período 2017-2020.
Faise constar, que en relación co endebedamento, a esta data, nin ao peche do ano 2016
non hai endebedamento financeiro, polo cal, o coeficiente de endebedamento calculado nos
termos previstos no TRLRFL e do 0%.
É importante resaltar ao respecto, a redacción dada pola DA nonagésima sexta da Lei
3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais o Estado para o ano 2017 ao segundo
parágrafo do apartado 5 da DA décimo sexta do TRLRFL, “A los efectos del apartado 5 de la
disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse
íntegramente en 2017, la parte restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer
y reconocer en el ejercicio 2018, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2017
que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir
en déficit al final del ejercicio 2018”.
En relación cos empregos distintos da aplicación de superávit da Liquidación do ano 2016
en termos do SEC-2010, están destinados a facer fronte a necesidades inaprazables, sendo
basicamente os empregos aqueles que teñen por finalidade o de facer fronte a sentenzas ou
xustiprezos firmes, tendo causa nos casos antes referencidos.
Achégase o estado de Remanente de Tesourería así como o seguimento do Remanente de
Tesourería para gastos xerais dispoñible.
A vista da documentación, para que prosiga a tramitación e conclusión do expediente, en
cumprimento do previsto no artigo 123.h da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local e art. 177.1 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais
(TRLRFL), aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, previo informe do
Sr. Interventor Xeral Municipal, formulase ao Pleno da Corporación, previo acordo da Xunta
de Goberno Local e Ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo:
Proposta
PRIMEIRO.- Aprobar a modificación orzamentaria nº 41/2017,Crédito Extraordinario,
correspondente ao expediente 44/142 por unha contía de 18.158.512,38 euros, para facer
fronte aos empregos que mais abaixo se relacionan
A modificación orzamentaria nº 41/2017 incorporada ao expediente 44/142, conforma un
Crédito Extraordinario pola devandita contía
A xustificación da súa tramitación está motivada na memoria e no Decreto do Sr. AlcaldePresidente da data da sinatura electrónica que figura na Resolución.
A modificación orzamentaria financiarase con cargo ao superávit SEC-2010, co límite do
Remanente Líquido de Tesourería, cuxo informe de seguimento figura no expediente, por
unha contía de 10.000.000,00 euros e 8.158.512,38 euros, para facer fronte as
continxencias que teñen orixe en sentenzas, xustiprezos firmes e o convenio a asinar co
Consorcio da Zona Franca de Vigo .
As orixes e aplicación de fondos (recursos e empregos) que conforman a modificación
orzamentaria son os seguintes:
Aplicación do superávit, Liquidación do Orzamento do ano 2016.
Empregos

Recursos
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Aplicación

Proxecto

Concepto

Importe

Partida Concepto

1532.6190060

17153260

H. Mª Berdiales, Gran Vía-H.Cortes

194.609,70 87000

1532.6190061

17153261

H. P. Saavedra, sjurjo badía e T. Foxos 1

306.096,89

1532.6190062

17153262

H.Rúa Colombia, pra. Isabel Cat. E
C.Piñeiros

483.360,26

1532.6190063

17153263

H. Via Norte, Esc. G. Fernández a Urzaiz

2.301.549,34

1532.6190064

17153264

H. Camilo José Cela, Coruña-C.Piñeiros

667.439,87

1532.6190065

17153265

H. J. Frau, entre L.Mora e A.Cunqueiro

596.545,00

1532.6190066

17153266

H. Rúa Fátima

225.000,00

1532.6190067

17153267

H. S. Jurjo Badía co Barrio das Flores

595.000,00

1532.6190068

17153268

Renovación beirarrúa, Avd. Atlántida,
F.2ª

470.398,94

1532.6190069

17153269

H. Perímetro ext. Alvaro Cunqueiro

1710.6190020

17171020

Parque infantil P. Alvarado

1710.6090001

17171001

Parque infantil en Navia

17106090002

17171002

Parque skate en Navia

1710.6090004

17171004

Parque skate en Barreiro

60.000,00

1710.6190027

17171027

Parque infantil de Bouzas

200.000,00

1710.6190021

17171021

Parque infantil en Barreiro, ampliación

200.000,00

1710.6190026

17171026

Parque infantil Praza Independencia

200.000,00

Rem.T.X

Importe
10.000.000,00

1.600.000,00
500.000,00
1.100.000,00
300.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Outros gastos financiados con Remanente Líquido de Tesourería
Empregos
Aplicación

Proxecto

1330.2279901

Recursos

Concepto

Importe

Sentenza Aparkisa, abril 2011, marzo
2013
Atrasos abril 2013, marzo 2017
Xuros de
31/05/2017

demora,

22/10/2014

a

Convenio CZF, PTL

8.158.512,38

217.669,72

terreos

705.000,00

17151000

Xustiprezo
Zamáns

1510.7000000

17151010

Sentenza CMMC Beade

1510.6000001

17151001

Sentenza E. M. Bembrive

Total

Rem.T.X

2.772.725,19

1510.6000000

9330.2269910

499.617,11 87000

Importe

2.055.438,36

Total
1510.4230000

Partida Concepto

UVIGO,

Sentenza INMIGA, Praza Elíptica

CMMC

1.043.456,28
55.722,67
2.845.859,08
735.749,16
8.158.512,38

8.158.512,38

SEGUNDO.- Unha vez aprobada inicialmente a modificación orzamentaria, en cumprimento
do previsto no art. 169 do TRLRFL, o expediente someterase a exposición pública, previo
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por un período de 15 días hábiles, durante os cales
os interesados poderán interpoñer reclamacións.
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TERCEIRO.- De non presentarse reclamacións no citado prazo, o expediente entenderase
definitivamente aprobado, elevándose a aprobación inicial a definitiva, procedéndose a súa
publicación no BOP, sendo executivos os créditos a partires da súa publicación.
De presentarse reclamacións, en cumprimento do regulamentado no artigo 169 do TRLRFL,
estas serán resoltas polo Pleno da Corporación no prazo dun mes, sometendo a proposta
de resolución das mesmas así como a aprobación definitiva da modificación orzamentaria
ao citado órgano.
As reclamacións consideraranse rexeitadas en calquera caso se non se resolven no acordo
de aprobación definitiva (artigo 20 do RP).
CUARTO.- Unha vez co crédito sexa executivo, procederase a tramitar o expediente de
acordo á relación que conforman os empregos dos recursos. No entanto o anterior, en
aplicación do previsto no artigo 110 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector
Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro e Base 29ª das
de Execución do Orzamento, unha vez aprobada inicialmente a modificación orzamentaria
nº 41/2017, poderán iniciarse a tramitación dos expedientes como anticipados de gastos.
QUINTO.- Ao amparo do previsto no artigo 171 do TRLRFL, contra a aprobación definitiva
da concesión do crédito extraordinario poderá interporse directamente recurso contenciosoadministrativo na forma e prazos que establece o artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,
aínda que a interposición do recurso non suspenderá por se só a aplicación do crédito
extraordinario.
SEXTO.- Conforme á Base 8ª das de Execución do Orzamento municipal vixente, os
compromisos de crédito deberán facerse no propio exercicio no que se acordou o crédito
extraordinario, coas excepcións previstas no segundo paragrafo do apartado 5 da DA
decimosexta do TRLRFL pola modificación operada pola Disposición adicional nonagésima
sexta da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 en
relación coa aplicación do superávit, que posibilita que os empregos poidan quedar en fase
de autorización de gasto ao peche do ano 2017, que serán incorporados ao Orzamento do
ano 2018 polos saldos de autorizacións e de compromisos, sempre e cando o Remanente
Líquido de Tesourería sexa positivo, quedando afectado a esta finalidade.
En todo caso, os empregos financiados con superávit obtido da Liquidación do Orzamento
do ano 2016, teñen que quedar en algunha das situacións de créditos seguintes:
Gasto autorizado. Gasto comprometido ou obriga recoñecida."

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

3(722).PROPOSTA DE ABONAMENTO DE ATRASOS RETRIBUTIVOS,
DERIVADOS DA APLICACIÓN
DA LEI 3/2017, DE 27 DE XUÑO, DE
ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA O ANO 2017. EXPTE. 30330/220.

Dáse conta do informe-proposta da xefa de área de RR HH e Formación,
conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal e Persoal e
fiscalizado polo interventor xeral:
"ANTECEDENTES
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Único.- En data 13/07/2017 recíbese na Área de Recursos Humanos e Formación oficio do
responsable da Dirección Contable e Orzamentaria no cal se sinala que:
“O artigo 18. 2 dá Lei 3/2017, de 27 de Xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano
2017, establece que no ano 2017, as retribucións do persoal ao servizo do sector público
non poderán experimentar un incremento global superior ao 1 por cento respecto das
vixentes a 31 de decembro de 2016, en termos de homoxeneidade para os dous períodos
da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á antigüidade do
mesmo.
A nómina do mes de xullo estase a calcular tendo en conta a actualización contida na Lei de
Orzamentos para o ano 2017, aínda que só, referida a actualización do devandito mes.
En relación cos atrasos para o período xaneiro-xuño, deberase producir un acordo en
relación co mes que se pretende facer o pagamento dos mesmos.
Na data de hoxe, estase a pechar os cálculos da nómina do mes de xullo, polo que, de
producirse algún acordo en relación coa inclusión dos devanditos atrasos, deberá remitirse
con data límite 14/07/2017 (venres). De non remitirse, non sería posible a súa inclusión.”
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.- Artigo 18. 2 da Lei 3/2017, de 27 de Xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano
2017.
II.- Artigo 127.1, apartados g) e h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, en canto ás atribucións da Xunta de Goberno Local no relativo á aprobación
das retribucións do persoal municipal.
III.- Artigos 213 a 223 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en canto á preceptividade da
fiscalización previa do gasto.
IV.- Orzamentos Municipais para o ano 20147, en cuxo Capítulo I de gastos atópase contida
a previsión do incremento do 1% das retribucións do persoal municipal.
En consecuencia, e vistas as competencias que a Xunta de Goberno Local ostenta en
materia de persoal, e coa previa conformidade do Concelleiro-delegado da Área de Xestión
Municipal no exercicio das atribucións delegadas por decretos da Excma. Alcaldía do
19/06/2015 e do 30/12/2016, elévase ao dito órgano colexiado a seguinte proposta de
acordo:
“PRIMEIRO.- Acordar, en cumprimento do requerido en oficio de data 13/07/2017 (doc. nº
170101433) pola Superior Dirección Orzamentaria e Contable a imputación á nomina do
mes de xullo do 2017 dos atrasos correspondentes ao período xaneiro-xuño 2017 derivados
das previsións de incremento retributivo do persoal ao servizo do sector público
contemplado para o 2017 no artigo 18. 2 da Lei 3/2017, de 27 de Xuño, de Orzamentos
Xerais do Estado para o ano 2017.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo á Intervención Xeral Municipal e á Superior
Dirección Orzamentaria e Contable.”
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante
o mesmo órgano que a dictou no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa
notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do
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Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de 2 meses a contar dende o día seguinte ao
da notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos
supostos, termos e condicións do disposto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1198, do 13 de
xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
dezanove minutos. Como secretaria dou fé.
rs/me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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