ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 24 de xuño de 2019
ASISTENTES:
Membros :
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
Dª Elena Espinosa Mangana
D. Carlos López Font
D. Abel Losada Álvarez
Dª Yolanda Aguiar Castro
Dª Patricia Rodríguez Calviño

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª Mª José Caride Estévez
D. Jaime Aneiros Pereira

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e dez minutos do día vinte e catro de
xuño do dous mil dezanove e baixo a Presidencia do Segundo Tte. de Alcalde, D.
Francisco Javier Pardo Espiñeira (RA 17/06/2019), coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra.
Aguiar Castro, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto
de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día
remitida a todos os membros coa antelación legal precisa.
Está tamén presente por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sra. Campos Acuña.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(555).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno Local ratifica a urxencia da sesión.
2(556).PROXECTO DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 67/2019,
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. EXPTE.
63/142.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
24/06/19, dáse conta do informe-proposta asinado polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
Segundo se fai constar no expediente, os servizos de Emprego e Turismo, por distintas causas,
unha por estar en fase de preparación o expediente de promoción da Cidade e noutro caso, por
terse recibida a renuncia dos organizadores da Feira CONXEMAR á tramitación da axuda que
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figura nominativa nos Orzamentos do ano 2019, as devanditas Concellerías puxeron a
disposición da Concellería de Orzamentos e Facenda os recursos non aplicados a finalidade
prevista para empregos alternativos.
Así mesmo, por parte da Concellería de Festas, tense comunicado unha insuficiencia de
recursos para facer fronte a totalidade dos compromisos adquiridos para o desenvolvemento
das festas do verán, polo que se fará a aplicación dos devanditos recursos ao programa 3380,
Festas populares e festexos.
O servizo de Turismo non ten previsto ningún outro contrato e dispón de crédito pendente de
emprego na aplicación 4320.2279902, que pode ser transferido a outra finalidade sin que
perturbe o funcionamento normal do resto do Servizo de Turismo.
XUSTIFICACIÓN
O Orzamento de gastos ten un carácter limitativo e vinculante, tendo estes a condición de
máximos en canto ás obrigas que como máximo se poden recoñecer durante o ano, polo que
as insuficiencias que se producen nun programa orzamentario deben e teñen que se atendidas
con créditos que non son executados en outras áreas ou programas de gasto.
Neste caso, hai un exceso de recursos que estaban asociados ao contrato de promoción da
cidade nos soportes aéreos, e que a esta data, o contrato non está en vigor, polo que o
recursos pola primeira parte do ano, poden ser destinados a outra finalidade.
En relación ao saldo da aplicación 2410.4700003 e a tramitación do convenio, mediante
notificación con Rexistro de Saída nº 9865 do 25/03/2019 e, co obxecto de proceder á
tramitación do convenio de subvención nominativa prevista nos vixentes orzamentos do
Concello de Vigo, requiriuse á Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores
y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR) (G36636819), a
achega á maior brevidade da documentación necesaria para tramitar o procedemento,
advertindo que de non achegar a devandita documentación no prazo outorgado, teríaselle por
desistido de acordo co disposto no art. 68 da LPAC, logo da correspondente resolución que
deberá ditarse nos termos do previsto no artigo 21 da citada Lei.
Con data 26/03/2019, CONXEMAR
achega escrito a través do Rexistro Electrónico do
Concello de Vigo (Código de solicitude: W333414-2244), comunicando que o pasado
16/02/2019 a Xunta Directiva de CONXEMAR decidiu por unanimidade deixar de recibir
subvencións para a feira, motivo polo cal non poden asinar o convenio. Agradecen o interese
do Concello polas axudas prestadas en edicións anteriores a CONXEMAR e as atencións e
cordialidade que manteñen con dita asociación.
A teor do anterior, e previa proposta do Servizo, a Xunta de Goberno Local, na sesión
ordinaria do 6 de xuño de 2019, adoptou o acordo de aceptación do escrito de
(CONXEMAR) de desestimento da subvención nominativa para a organización da feira.
Ao tratarse dunha subvención nominativa aprobada polo Pleno, tamén corresponde a este
órgano o cambio de destino dos recursos e a súa desvinculación do beneficiario nominativo.
As modificacións orzamentarias constitúen o mecanismo legal polo cal se axustan os créditos
segundo as necesidades funcionais e a natureza económica dos mesmos.

ESTABILIDADE E REGRA DE GASTO
A modificación de crédito que se tramita, non incrementa a contía do orzamento, polo que non
afecta ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade e da regra de gasto previstos para o ano
2019, non alterando as proxeccións contidas no Plan Económico Financeiro en vigor, non
requirindo por elo, informe sobre o cumprimento dos obxectivos das regras fiscais.
ÓRGANO COMPENTE
O artigo 179 do TRLRFL, regula o réxime das transferencias de crédito, no seu apartado 1),
establece que as entidades locais regularán nas bases de execución do orzamento o réxime de
transferencias establecendo, en cada caso, o órgano competente para autorizalas.
No apartado 2), establece que a aprobación das transferencias de crédito entre distintos
grupos de función corresponderá ao Pleno da corporación salvo cando as baixas e as altas
afecten a créditos de persoal
A Base 9ª das de Execución do Orzamento vixente regula o réxime destas modificación
orzamentarias, establece que será competencia do Pleno, a aprobación de transferencias entre
distintas Áreas de Gasto do orzamento, agás aquelas que afecten a créditos de persoal.
Nos expedientes de transferencias de créditos, dos que a súa aprobación sexa competencia do
Pleno, seguirase a tramitación prevista nos artigos 169 e 171 do TRLRFL, aprobado polo RDL.
2/2004, de 5 de marzo.
A vista a documentación incorporada, 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 (LBRL) e artigo 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, formúlase ao Pleno da
Corporación, previo acordo da Xunta de Goberno Local e Ditame da Comisión Informativa de
Orzamentos e Facenda, a adopción do seguinte acordo:
PROPOSTA
PRIMEIRO.- Aprobar a modificación orzamentaria nº 67/2019, transferencia de créditos entre
distintas Áreas de Gasto do Orzamento correspondente ao expediente nº 63/142, cos seguintes
recursos e empregos:
Concepto

Recursos
Programa

Partida

4320

2279902

1.000.000,00 3380

4700001

100.000,00

Emprego 2410

4700003

100.000,00 3380

2260906

1.000.000,00

Turismo
Total

Proxecto

Empregos
Importe

1.100.000,00

Programa

Partida

Proxecto

Importe

1.100.000,00

SEGUNDO.- Unha vez aprobada inicialmente a modificación orzamentaria nº 67/2019, en
cumprimento do previsto no art. 169 do TRLRFL, o expediente someterase a exposición
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pública, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por un período de 15 días hábiles,
durante os cales os interesados poderán interpoñer reclamacións.
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, RD 500/1990).
CUARTO.- Unha vez co crédito sexa executivo, procederase a tramitar os expedientes de
acordo a finalidade dos empregos dos recursos.
No entanto o anterior, a Base 29ª das de Execución do Orzamento, ao abeiro do previsto no
artigo 117.2 da Lei de Contratos do Sector Público (LCSP), de 8 de novembro, establece que
poderán tramitarse anticipadamente expedientes de gasto, cando estea presentado na
Intervención Xeral o proxecto de orzamento xeral para o exercicio seguinte ao actual, así como
no caso de modificacións de créditos.
QUINTO.- Ao amparo do previsto no artigo 171 do TRLRFL, contra a aprobación definitiva
da modificación de crédito, 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 da modificación
de crédito.

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 sendo as
catorce horas e quince minutos. Como secretaria dou fé.
rs.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

