ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 16 de marzo de 2012
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Raquel Díaz Vázquez
D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
Invitado:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás 9.20 horas do día dezaseis de marzo de dous mil
doce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, 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(337).-

RATIFICACIÓN DA URXENCIA.

Ratifícase a urxencia por todos os presentes.

2(338).APROBACIÓN DO PROXECTO DE ORZAMENTO XERAL DO
CONCELLO DE VIGO PARA O ANO 2012. EXPTE. 101937/140.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da
concelleira delegada da área de Economía e Facenda, do 15.03.2012, e co informe
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do Interventor Xeral do 15.03.2012, a Xunta de Goberno local acorda prestar a súa
aprobación ó proxecto de Orzamentos Municipais 2012 coa seguinte:
P R O P O S T A
O Proxecto de Orzamentos do ano 2012, escomenzou o proceso de formación como tódolos
anos, coa elaboración das normas e criterios que se deberían ter en conta para a súa
formación. Non entanto o anterior, ao non ter información sobre o contido da prórroga dos
Orzamentos Xerais do Estado ata a aprobación do Real Decreto Lei 20/2011, de 30 de
decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a
corrección do déficit público, que prorrogou a Lei 39/2010, de 22 de decembro, de Presupostos
Xerais do Estado para o ano 2012, non foi posible cerrar a cifra total dos orzamentos de ingreso,
xa que quedaban pendentes aspectos tan importantes como o tratamento que se establecía para
a devolución da liquidación negativa das entregas a conta pola cesión dos Tributos do Estado e
do Fondo Complementario de Finaciamento do ano 2009, que finalmente non estableceu prazos
distintos de compensación cos que inicialmente contemplaba a Lei 39/2010, de 22 de decembro,
no seu artigo 99, aínda que está anunciado, entendo, para a tramitación da Lei dos Orzamentos
Xerais do Estado para o ano 2012, un prazo de devolución maior, que haberá que estar o
tratamento que se lle de as compensacións que se fagan ata a entrada en vigor da devandita
Lei.
Tampouco se tiñan noticias, aínda que foran para manter as contías do ano anterior,
sobre os ingresos a conta que se recibirían no ano 2012, o cal tendo en conta que estes
recursos representan entorno ao 30 por 100 dos recursos ordinarios por operación non
financeiras, isto daba lugar a unha situación de incertidume, que tan só nun acto de
irresponsabilidade podíase pechar un orzamento.
Tamén e como se puxo de manifesto, o precitado Real Decreto Lei, introduciu cámbeos
impositivos no Imposto sobre Bens Inmobles, o cal tamén permitiu compensar a merma nos
ingresos do Estado.
En canto o control do gasto, nestes últimos anos, véñense adoptando medidas de
contención do gasto voluntario e operativo, manténdose os programas e as dotacións que teñen
o seu emprego en programas sociais, educación, benestar social e emprego. Os criterios de
gasto neste ano, tiveron como obxectivo a redución do gasto voluntario e a aplicación destes
excedentes foron a garantir a cobertura das prestacións que se consideran esenciais na
situación económica actual. Tamén se adoptaron medidas de contención do gasto nos contratos
de prestación de servizos, en algún dos casos pola vía de modificación do contrato e noutros
casos, pola cooperación voluntaria das empresas prestadoras renunciando voluntariamente a
revisión do prezo por aplicación dos índices que establece en cada caso o Prego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
O Proxecto está artellado nun contexto económico difícil, onde os recursos non
financeiros locais apenas teñen variación positiva en relación co ano anterior, coa excepción
evidente do incremento que supuxo no Imposto Sobre Bens Inmobles, a aplicación obrigatoria do
Real Decreto Lexislativo 20/2011, de 30 de decembro. En canto os impostos e taxas asociados a
actividade inmobiliaria decrecen.
En canto a cesión dos tributos do Estado e o Fondo Complementario de Financiamento
se manteñen as previsións do ano anterior en términos netos, xa que a esta data, unha vez que
xa está aprobada a prórroga dos orzamentos xerais do Estado para o ano 2012, non foi
comunicada alteración algunha pola Dirección Xeral de coordinanción financeira coas
Comunidades Autónomas e Entidades Locais, polo que se prorrogan as previsións do ano
anterior, reducindo estas na contía que hai que devolver por compensación coa liquidación
negativa pola participación nos tributos do Estado dos anos 2008 e 2009.
Si unha vez que se tramite e aprobe si fose o caso, a Lei de Orzamentos Xerais do
Estado para o ano 2012, e esta introducise cambios en relación coas entregas a conta, co
diferimento a un maior prazo nas devolucións polas liquidacións negativas das entregas a conta
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correspondentes aos anos 2008-2009, ou pola Liquidación do ano 2010, adoptaranse as
medidas correctoras oportunas, ben modificando o orzamento por maiores ingresos xerando
crédito ou diminuindo segundo os casos.
A evolución conxunta dos ingresos correntes non financeiros foi case imperceptible,
representou unha variación positiva en relación co orzamento do ano 2011 do 0,68 por 100.
A evolución do gasto non financeiro está dentro dos límites previstos no Real Decretolei 8/2011, de un xullo, que non seu artigo 3 introduce modificacións ao Real Decreto lexislativo
2/2007, de 28 de decembro, incorporando un artigo 8 bis (Regra de gasto) ao precitado corpo
legal, no que se establecen uns límites cuantitativos ao crecemento do gasto que unha vez
calculado, resulta unha taxa de variación que non pode superar o 3,23 por 100 para os
empregos non financeiros en relación co orzamento do ano anterior.
Concept
o

2011
Entidad

OP.GNF

Consolidad
o

2012
Entidad

%
% v.
v.entidade consolidado

Consolidad
o

208.033.013, 212.520.112 205.481.001 205.493.845
04
,73
,90
,90

-1,23

-3,31

A variación é negativa, na Entidade Local nun 1,23 por 100 e nos estados consolidados,
que e sobre os que hai que facelo cálculo, a baixa é dun 3,31 por 100, dándose por cumprido o
previsto no RD-lei 8/2011.
Artellado o expediente que conforma o Orzamento Xeral para o ano 2012, que está
integrado polo da propia Entidade e os Organismos Autónomos Administrativos dependentes, e
visto, que o mesmo está completo e axústase o regulamentado nos artigos 165 a 167 do texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, comprobado que a súa elaboración axústase as directrices dadas,
comprobado que as dotacións que nel figuran cobren tódolos contratos e prestacións necesarias
para o bo funcionamento dos servizos, en uso das competencias que me foron delegadas pola
Resolución da Alcaldía de 13 de xuño de 2011, proponse ao Pleno da Corporación, previo
acordo da Xunta de Goberno Local e Ditame da Comisión Informativa de Economía e Facenda, a
adopción do seguinte ACORDO:
a) Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2012,
integrado por:
- Orzamento da Entidade Local.
- Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Instituto Municipal do Deportes.
- Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Escola Municipal de Artes e
Oficios.
- Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.
- Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Parque das Ciencias Vigo-Zoo
Coa seguinte clasificación e ordenación dos recursos e empregos:

Orzamentos por áreas de Gasto
Área

Orzamento daEntidade
Local

Orzamentos consolidados
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0

11.587.785,97

11.587.785,97

1

108.899.684,26

105.978.312,68

2

17.047.551,89

17.047.551,89

3

32.460.638,29

35.485.924,38

4

14.322.237,15

14.322.237,15

9

33.363.890,28

33.363.890,28

Total

217.681.787,84

217.785.702,35

Orzamento de gastos da Entidade Local e Estados Consolidados clasificado
economicamente1
Orzamento de gastos
Capítulo
I
II

Entidade

Orzamento ingresos

Consolidad
o

58.911.357,9 67.027.054,3
2
5
96.264.572,9 103.835.755,
1
51

III

Capitulo

35.868.959,9 20.194.924,9
3
3

V

100.599.34 100.599.348,2
8,22
2

II

7.730.740,0
0

34.996.439,
68 39.462.554,75

IV

60.913.605,
94 59.083.559,26

V

3.141.654,0
0

192.900.816, 192.913.690,
53
56

TOTAL
I.Co.Op.NF

VI

12.645.308,1 13.514.192,4
2
7

VI

TOTAL
G.Cp.Op.NF

1.790.802,99

921.918,64

VIII

VII

14.436.111,1 14.436.111,1 TOTAL I.Cp.ONF
1
1

TOTAL G.Op.NF 207.336.927, 207.349.801,
64
67
601.000,00

692.040,48

7.730.740,00

III

TOTAL
G.Co.Op.NF

VII

Consolidado
s

I

1.855.925,77 1.855.955,77
IV

Entidade

TOAL I.Op.NF
VIII

3.232.660,38

207.381.78 210.108.862,6
7,84
1

,00

,00

,00

,00

207.381.78 210.108.862,6
7,84
1
600.000,00

691.040,48

1 Os axustes nos estados consolidados afectan as operacións internas imputadas os artículos 40, 41, 70 e 71 dos
estados de gastos e ingresos, eliminándose as transferencias correntes e de capital que a Entidade fai os
OO.AA, e os ingresos que estos fan a Entidade. Asi mesmo, o axuste faise nos OO.AA seguindo o mesmo
criterio.
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IX

IX

9.700.000,0
0

9.743.860,20 9.743.860,20
TOTAL
G.Op.Cp.F

10.344.860,2
0

TOTAL
G.Op.Cp.

10.435.900,6
8

TOTAL
I.Op.Cp.F

10.300.000,
00 10.391.040,48

24.780.971,3 24.872.011,7 TOTAL I.Op.Cp.
1
9

T.XERAL
GASTOS

9.700.000,00

217.681.787, 217.785.702, T.XERAL
84
35 INGRESO

10.300.000,
00 10.391.040,48
217.681.78 220.499.903,0
7,84
9

Orzamento dos Organismos Autónomos Administrativos
Capit
ulo

IMD
Gastos

Xerencia Urbanismo

Ingresos

Gastos

Ingresos

EMAO
Gastos

P.Ciencias Vigo
Zoo

Ingresos

Gastos Ingresos

I

2.345.764,
46

3.811.314
,55

1.064.777,
67

870.464
,23

II

5.437.645,
32

1.243.807
,73

254.489,56

654.115,
51

III
,00
IV
29.164,52

2.530.940
,00

1.561.669,
06

,00

6,01

30,00

373.500,
00

5.241.634 1.884.906 8.085.493,
,30
,16
86

,00

1.309.249,
20

27.000,
00

1.144.18
1,64

,00

10.012,02

,00

33.928,1
0

,00

V
,00 40.000,00
VI
75.000,00
VII

,00

,00 75.000,00

7.066,26
793.884,3
5
,00 793.884,35

,00

,00

,00

,00

VIII
12.000,00

30.000,
00

30.000,0
0

7.911.614, 7.911.614, 7.758.912 10.473.113 1.331.267, 1.331.267,
78
78
,79
,53
23
23

1.581.6
09,74

1.581.60
9,74

24.040,48 24.040,48 25.000,00
TOTA
L

25.000,00

12.000,00

b) Aproba-las 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.
c) Aproba-las Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.
d) Aproba-lo cadro de persoal e plantilla da Entidade Local e dos seus Organismos
Autónomos Administrativos relacionados no paragrafo a).
e) Somete-lo expediente ós requisitos de publicidade e exposición pública que regula o
artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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De non terse presentado alegación ou reclamación algunha, o acordo de aprobación
inicial elevarase a definitivo, entrando en vigor unha vez publicado na forma prevista no
parágrafo 3 do artigo 169 do TRLRFL.
En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o presuposto
definitivo que se aprobe para o ano 2012, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os
créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais.
Si 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 interés xeral.
Si a Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2012, aprobase un diferimento
nas entregas a conta das devolucións correspondentes ao exercicio 2008-2009, ou aprobase
outras contías nas entregas para o ano 2012, así como se notificase unha liquidación definitiva
do exercicio 2010, se fose o caso, procederase a facer os axustes positivos de maior ingreso por
xeneración de créditos no estado de gastos ou a facer un axuste no estado de gastos para facer
frente os cambios introducidos polo devandito corpo legal si estas tivesen unha repercusión
negativa.
O Pleno da Corporación pronunciarase, previo acordo da Xunta de Goberno Local e
dictame da Comisión Informativa, a proposta da Concellería Delegada de Facenda previo
informe da Intervención Xeral Municipal.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás 9.25
h. Como secretaria dou fe.
am.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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