CONCELLLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA
PROPOSTA
DA
CONCELLEIRA
DELEGADA
DE
ECONOMÍA, FACENDA E EDUCACIÓN PARA A
APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO
CONCELLO DE VIGO E OS SEUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS PARA O ANO 2013.
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O Pleno do Concello de Vigo en sesión extraordinaria celebrada o 27 de decembro
de 2012, aprobou inicialmente o Orzamento Xeral da Entidade Local e os dos seus
Organismos Autónomos Administrativos dependentes, para o ano 2013.
En cumprimento do previsto nos arts. 169 e 170 do texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), 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 sua publicación, sendo publicado no
Boletín Oficial da Provincia nº 248 do día 28 de decembro, comezando a súa exposición
o día 29 e rematando o prazo da mesma o 16 de xaneiro de 2013.
No citado período, e consonte a certificación que se adxunta de data 17 de xaneiro
emitido pola Titular do Órgano de Apoio a Xunta de Goberno Local, presentáronse polos
interesados catro alegacións e reclamacións que forman parte da documentación que
conforma o expediente do Orzamento Xeral para o ano 2013, 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 Enmnedas, proponse ao Pleno da Corporación, logo do
Ditame da Comisión Informativa de Xestión Municipal, a adopción do seguinte ACORDO:

a) Desestimar a alegación presentada pola sección sindical CIG, con data de
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rexistro 14/01/13,nº 130004310, na que se solicita unha transformación de
postos, cando en realidade tratase de novas prazas cun grupo distinto. En todo
caso, ao non estar nos supostos previstos no artigo 170.2 do texto refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), o informe de persoal
manifestase pola desestimación.

b) Desestimar a reclamación presnada D. Xose Vicente Comesaña Trigo, nº de
Rexistro 130005581 de data 16/01/13, xa que, de acordo ao informe da Sra.
Xefa de Recursos humanos, non se atopa encadrada en ningún dos supostos
reclamatorios específicamente taxados polo artigo 170.2 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, dado que a configuración, denominación e
retribucións dos postos de traballo corresponde á Xunta de Goberno Local 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.

c) Desestimar a reclamación presentada por D. Alfonso J. Vigara Robles, nº de
rexistro 130004892 de data 15/01/13, xa que, de acordo ao informe do técnico
do servizo de educación, non se atopa encadrada en ningún dos supostos
reclamatorios específicamente taxados polo artigo 170.2 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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d) Desestimar a reclamación presentada por Da. Amaría Carmen Sieiro Pardo, nº
de rexistro 130004902 de data 15/01/13, xa que, de acordo ao informe do
técnico do servizo de educación, non se atopa encadrada en ningún dos supostos
reclamatorios específicamente taxados polo artigo 170.2 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

e) Aprobar definitivamente o Orzamento para o ano 2013, tendo en conta a
proposta de resolución das alegacións presentadas ao Orzamento Xeral do
Concello de Vigo para o ano 2013, e as aprobadas polo Pleno na sesión do 27
de decembro de 2012 en relación coas enmendas presentadas en Comisión
Informativa polos Grupos Políticos Municipais, tendo o proxecto que se remite
xa incorporadas as enmendas 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 adxuntan, 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.

2

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 01/02/2013 12:56

Páxina 2 de 5

Expediente 24/142
Código de verificación: 23E23-32DE4-5D5AA-4A322
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv

Orzamento de gastos da Entidade Local e Estados Consolidados clasificado
segundo a súa natureza económica1
A estrutura que se presenta axústase ao previsto na orde 3565/2008, de 3 de
decembro, pol que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.
Estado de gastos e ingresos da entidade e consolidados
Capítulo
I

Entidade

III
IV

101.703.710,00

II

6.749.060,00

6.749.060,00

III

35.051.477,40

39.287.858,03

IV

70.165.126,75

68.543.920,24

V

2.680.000,00

2.780.347,81

216.349.374,15

219.064.896,08

VII

,00

,00

TOTAL I.Cp.ONF

,00

,00

216.349.374,15

219.064.896,08

600.000,00

679.040,48

IX

9.100.000,00

9.100.000,00

9.798.702,49

TOTAL I.Op.Cp.F

9.700.000,00

9.779.040,48

25.799.573,65

TOTAL I.Op.Cp.

9.700.000,00

9.779.040,48

226.049.374,15

228.843.936,56

107.386.884,00

114.969.417,3
4

2234922,66

2.234.952,66

31.856.283,94

18.208.392,62

V

200.389.448,52
VI
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VII
TOTAL G.Cp.Op.NF
TOTAL G.Op.NF
VIII
IX
TOTAL G.Op.Cp.F
TOTAL G.Op.Cp.
T.XERAL GASTOS

202.279.242,8
4

14.820.207,36

15.374.737,74

1.120.056,26

626.133,42

15.940.263,62

16.000.871,16

216.329.712,14 218.280.114,00
601.000,00

680.040,48

9.118.662,01

9.118.662,01

9.719.662,01
25.659.925,63

Consolidados

101.703.710,00

66.866.480,22

TOTAL G.Co.Op.NF

Entidade

I

58.911.357,92

II

Capitulo

Consolidado

TOTAL I.Co.Op.NF
VI

TOAL I.Op.NF
VIII

226.049.374,15 228.078.816,49 T.XERAL INGRESO

Orzamentos por áreas de Gasto
1 Os axustes nos estados consolidados afectan as 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 estes fan a Entidade. Asi mesmo, o
axuste faise nos OO.AA seguindo o mesmo criterio.
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Área

Orzamento daEntidade
Local

Orzamentos consolidados

0

11.341.584,67

11.341.584,67

1

119.471.167,94

118.824.184,18

2

14.413.814,06

14.413.814,06

3

32.710.036,61

35.386.462,71

4

14.873.801,18

14.873.801,18

9

33.238.969,69

33.238.969,69

Total

226.049.374,15

228.078.816,49

Orzamento dos Organismos Autónomos Administrativos

Capitul
o

IMD
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Gastos

Xerencia
Urbanismo

Ingresos

Gastos

I

2.345.764,46

3.671.798,74

II

5.587.645,32

1.169.648,22

III

2.530.940,00

IV

29.164,52 5.682.525,18

V

40.000,00

VI

75.000,00

VII

,00

VIII
TOTAL

EMAO

Ingresos

Gastos

P.Ciencias Vigo Zoo

Ingresos

1.036.329,94

Gastos

Ingresos

901.229,16

264.008,44

561.231,36

1.377.440,63

,00

,00

30,00

328.000,00

1.677.065,99

5.636.682,14

,00

1.290.326,36

20.800,00

1.144.181,64

438.251,42

16.870,79

,00

10.012,02

,00

33.465,00

75.000,00

,00
400.000,00

18.922,84

22.356,12
18.922,84

,00

24.040,48

25.000,00

25.000,00

12.000,00

12.000,00

18.000,00

18.000,00

8.061.614,78 8.352.505,66

6.981.764,37

7.455.993,56

1.331.261,22

1.331.261,22

1.523.646,64

1.523.646,64

24.040,48

f) 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.
g) Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de
Urbanismo.
h) Aprobar o cadro de persoal da Entidade Local. Aprobar o cadro de persoal
dous seus Organismos Autónomos Administrativos relacionados no apartado e)
desta proposta.

i) Axustar técnicamente a documentación que conforma o expediente do
orzamento no caso de ser necesario.
j) En cumprimento do preceptuado no art. 169 do TRLRHL, o Orzamento
Xeral, definitivamente aprobado, será inserido no Boletín Oficial da
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Provincia, resumido por capítulos de cada un dos orzamentos que o integran.
k) 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.
l)

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.

m) De acordo o previsto no art. 171 do TRLRHL, contra a aprobación definitiva
do Orzamento poderá interpoñerse directamente recurso contenciosoadministrativo, 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.
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n) 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
interés xeral.
En Vigo, a 18 de xaneiro de 2013
A CONCELLEIRA DELEGADA DÁ ÁREA DE ECONOMÍA E FACENDA
Raquel Díaz Váquez
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