CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA
Expediente: 31/142
AO PLENO DA CORPORACIÓN
CONCELLEIRO DELEGAGADO DE ORZAMENTOS E FACENDA PARA A APROBACIÓN
DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO CONCELLO DE VIGO E O SEU ORGANISMO AUTÓNOMO
PARA O ANO 2016 (Resolución de 19/06/2015).

PROPOSTA
O Pleno do Concello de Vigo en sesión extraordinaria celebrada o 9 de novembro 2016, aprobou
inicialmente o Orzamento Xeral da Entidade Local e o do seu Organismo Autónomo Administrativo dependente,
Xerencia Municipal de Urbanismo, para o ano 2016.
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En cumprimento do previsto nos artigos 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 súa
publicación, sendo publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 218 do día 11 de novembro, comezando a
súa exposición o día 12, e rematando o prazo da mesma o 28 do mesmo mes.
No citado período, e consonte a certificación que se adxunta emitida pola Titular do Órgano de Apoio a
Xunta de Goberno Local, presentáronse polos interesados 17 alegacións e reclamacións que forman parte da
documentación que conforma o expediente do Orzamento Xeral para o ano 2016, das que dúas corresponde ao
Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo. Todas e cada unha delas foron resoltas,
pronunciándose sobre a estimación ou rexeitamento 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 artigo 170 do 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, emitíronse informes segundo o contido da alegación, polo Servizo de
Recursos Humanos, polo Servizo de Contabilidade e Pola Xerencia Municipal de Urbanismo en relación coas
dúas alegacións presentadas ao Orzamento da Xerencia.
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 Orzamentos e Facenda, a adopción do seguinte ACORDO:

a) Desestimar as catro alegacións presentadas por D. Antonio Collazo Collazo, en calidade de
Presidente da Asociación Veciñal de Teis, rexistradas cos números 150153000, 150153002,
150153007 e 150153008, de data 27/11/2015, por non estar nos supostos previstos no artigo 170.2
do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), afectando a contratos en
Vigo, sendo o informe emitido polo servizo de Contabilidade de rexeitamento.

b) Desestimar as catro alegacións presentadas por Don Guillermo Crego Rodríguez, DNI, nº
36137677P, cos números de rexistro: 150152713, 150152714, 150152715 e 150152717, de data
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27/11/2015, xa que as mesmas, de acordo ao informe do servizo de Contabilidade, non se atopa
encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo 170.2 do texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

c) Desestimar a Alegación presentada por Don Serafín Otero Fernández, en calidade de responsábel
de política institucional da Executiva Local de Vigo do Bloque Nacionalista Galego (BNG), co
número de Rexistro de entrada 150153325 de data 28/11/2015, xa que mesma, de acordo ao
informe do servizo de Contabilidade, non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios
especificamente taxados polo artigo 170.2 do TRLRFL, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, ademais das circunstancias que se fan constar no devandito informe en
relación cos contratos que se ven afectados a consecuencia económica que da mesma se derivaría.
d) Desestimar a alegación presentada po Dona Josefina Fernández Mosquera, en calidade de
Presidenta da Fundación Liste museo etnográfico de Vigo, co nº 150153315 de data 28/11/2015, xa
que mesma, de acordo ao informe do servizo de Contabilidade, non se atopa encadrada en ningún
dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo 170.2 do TRLRFL, aprobado polo
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, sendo factible atender calquera eventualidade
cunha modificación orzamentaria.
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e) Desestimar as dúas alegacións presentadas por D. Juan José Rodríguez Castro, DNI 36112742M,
co nº de rexistro 150153312 e 150153313, de data 27/11/2015, xa que as mesmas, de acordo ao
informe do servizo de Contabilidade, non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios
especificamente taxados polo artigo 170.2 do TRLRFL, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo.
f) Desestimar a segunda parta da alegación presentada polo Sr. Presidente do Comité de Personal, nº
de rexistro 150151570 de data 25/11/2015, xa que a contía prevista no orzamento financiada co
convenio con UNESPA, polas contribucións especiais, está reflectida na aplicación 1360.6320000
correspondente ao programa de gasto de bombeiros, polo tanto, a aplicación que recolle a contía
correspondente ao convenio asinado con UNESPA, é a correcta e está no programa orzamentario
axeitado.
g) Desestimar a alegación presentada polo Sr. Presidente do Comité de Persoal, D. Pergentino

Martínez Pampillón, co nº 150151070 de rexistro de data 24/11/2015 ao Orzamento da Xerencia
Municipal de Urbanismo, polas causas previstas no informe do Xefe dos Servizos Centrais do
Organismo, xa que a mesma, non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios
especificamente taxados polo artigo 170.2 do TRLRFL, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo.

h) Desestimar a alegación presentada polos inspectores de Urbanismo, co nº de rexistro 150152973,

de data 27/11/2015, polas causas previstas no informe do Xefe dos Servizos Centrais, xa que a
mesma, non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo
artigo 170.2 do TRLRFL, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

i)

Desestimar as alegacións presentadas polo Sindicato Independiente do Concello de Vigo (SICO),
documento nº 150151232, Comité de Persoal, documento nº 150151570, Comité de Persoal,
documento nº 150153102, xa que a totalidade das pretensións de natureza retributiva ou
económica constitúen obxecto principal do instrumento regulamentario denominado Relación de
Postos de Traballo ou RPT, cuxa aprobación compete á Xunta de Goberno Local ex artigo
127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, polo tanto, as
mesmas non se atopan encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados
polo artigo 170.2 do TRLRFL, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. A
xustificación do rexeitamento está no informe emitido pola Sra. Xefa do Servizo de Recursos
Humanos conformado polo Sr. Concelleiro Delegada Área de Xestión Municipal, que se achega no
expediente.

j) Corrección erros. Nos estados consolidados do orzamento, hai un erro na definición dos
programas 1720 e 1721, están as súas definicións invertidas, no 1720 debe definirse como
mantemento de praias e o 1721 como protección e mellora do medio ambiente.
k) Na aplicación 2311.4890002 convenio mulleres Dorna, debe dicir, outras subvencións a asociacións
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contra a violencia de xénero.

l) Aprobar definitivamente o Orzamento para o ano 2016, tendo en conta a proposta de resolución
das alegacións presentadas ao Orzamento Xeral do Concello de Vigo e da Xerencia Municipal de
Urbanismo para o ano 2016, non habéndose producido ningunha alteración en relación co Proxecto
aprobado polo Pleno da Corporación na sesión extraordinaria de data 9 de novembro de 2015, polo
que, non se incorporan máis informes cos contidos inicialmente, coas excecpcións dos relativos á
resolución das emendas.

O proxecto de orzamento está integrado por:
Orzamento dá Entidade Local.
Orzamento do OO.AA. Xerencia Municipal de Urbanismo.
A estrutura orzamentaria que se presenta axústase ao previsto na Orde EHA 3565/2008, de 3 de
decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais e a Orde 419/2014, de 14 de
marzo pola que se modifica a Orde 3565/2008.
Orzamento da Entidade Local e Estados Consolidados clasificado economicamente1
Estado de gastos do Orzamento
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Capítulo

Entidade

Estado de ingresos do Orzamento

Consolidado

Capitulo

Entidade

Consolidado

I

64.055.638,19

67.950.460,54

I

103.831.645,34

103.831.645,34

II

115.303.289,79

116.743.530,16

II

7.709.710,00

7.709.710,00

III

185.321,53

185.321,53

III

36.706.577,19

38.072.066,96

74.610.994,31

73.454.173,76

2.168.390,36

2.192.390,36

225.027.317,20

225.259.986,42

VII

,00

,00

TOTAL I.Cp.ONF

,00

,00

225.027.317,20

225.259.986,42

646.000,00

671.000,00

IV

32.754.795,05

27.268.079,13

IV

V

600.000,00

600.000,00

V

TOTAL G.Co.Op.NF
VI
VII
TOTAL G.Cp.Op.NF
TOTAL G.Op.NF
VIII
IX
TOTAL G.Op.Cp.F
TOTAL G.Op.Cp.
T.X. GASTOS

212.899.044,56

212.747.391,36 TOTAL I.Co.Op.NF

9.064.353,35

9.448.675,77

335.000,00

335.000,00

9.399.353,35

9.783.675,77

222.298.397,91

222.531.067,13

646.000,00

671.000,00

2.728.919,29
3.374.919,29
12.774.272,64
225.673.317,20

2.728.919,29

VI

TOAL I.Op.NF
VIII
IX

,00

,00

3.399.919,29

TOTAL I.Op.Cp.F

646.000,00

671.000,00

13.183.595,06

TOTAL I.Op.Cp.

646.000,00

671.000,00

225.673.317,20

225.930.986,42

225.930.986,42 T.X. INGRESO

Orzamentos por Áreas de Gasto dos estados consolidados

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 a XMU, e os ingresos
que o organismo fai á Entidade. Ase mesmo, o axuste faise na XMU seguindo o mesmo criterio.
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Área

Descrición

Anos
2016

variación
%

2015

0

Débeda Pública

2.907.210,82

1

Servizos Públicos básicos

2

Actuación de protección e promoción social

18.952.703,38

19.135.266,68

3

Produción de bens públicos de carácter preferente

38.461.259,75

36.147.418,92

6,40%

4

Actuacións de carácter económico

19.412.709,69

14.981.028,74

29,58%

9

Actuacións de carácter Xeral

34.249.874,93

33.856.275,88

1,16%

225.930.986,42 220.707.808,50

2,37%

Total

7.270.028,49

-66,20%

111.947.227,85 109.317.789,79

2,41%
0,95%

Orzamento da Xerencia Muncipal de Urbanismo
Estado de Gastos
CAPÍTULO

Importe 2016

Importe 2015

Estado de Ingresos
Variación %

1

3.894.822,35

3.700.082,98

5,26%

2

1.440.240,37

1.201.363,98

19,88%

3
4

1.375.512,47

1.677.065,99

-17,98%

384.322,42

378.251,42

1,61%

5
6

Importe 2016
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Total

Variación %

1.365.489,77

1.216.624,14

12,24%

5.705.407,84

5.383.269,44

5,98%

24.000,00

16.870,79

42,26%

340.000,00

-100,00%

7
8

Importe 2015

25.000,00

25.000,00

0,00%

25.000,00

25.000,00

0,00%

7.119.897,61

6.981.764,37

1,98%

7.119.897,61

6.981.764,37

1,98%

m) Aprobar as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e supletoriamente á
Xerencia Municipal de Urbanismo.
n) Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.
o) Aprobar o cadro de persoal da Entidade Local. Aprobar o cadro de persoal do Organismo
Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo.
p) 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.
q) 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 e Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, pola que
se modifica a Orde HAP/2105/2012.
r) 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.
s) 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 (artigos 45 e 46 da Lei 29/1998). A interposición
de recursos non suspenderá por si soa a aplicación do Orzamento definitivamente aprobado pola
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Corporación Municipal.
t) 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.
LG/
En Vigo, a data da sinatura electrónica
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O CONCELLEIRO DELEGADO DE ORZAMENTOS E FACENDA
(Resolución de 29/06/2015)
Jaime Aneiros Pereira
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