ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2016-12-19T15:58:24+01:00 - Concelleira Educacion (Olga Alonso Suárez) 2016-12-20T10:42:22+01:00 - Alcalde (Abel Ramón Caballero Álvarez) 2016-1220T12:32:52+01:00 -

Documento asinado

Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e
urxente do 19 de decembro de 2016, adoptou o seguinte acordo:
3.PROXECTO DE ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE VIGO E
XERENCIA DE URBANISMO, EXERCICIO 2017: PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE. 38/142.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta da proposta do concelleiro
delegado de Orzamentos e Facenda, de data 19/12/16, que di o seguinte:
O Pleno do Concello de Vigo en sesión extraordinaria celebrada o 21 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 2017.
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 de Pontevedra nº. 223 do día 22 de novembro, comezando a súa exposición o día
23, e rematando o prazo da mesma o 15 de decembro de 2016.
No citado período, e consonte á certificación que se adxunta emitida pola Titular do Órgano de
Apoio a Xunta de Goberno Local, presentáronse polos interesados 39 alegacións e
reclamacións que forman parte da documentación que conforma o expediente do Orzamento
Xeral para o ano 2017, das que cinco propoñen baixas en aplicacións do Organismo
Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo e altas na Entidade Local, e dúas propoñen
baixas e altas no Orzamento da XMU. 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 artigo 35 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas. Tódalas alegacións teñen sido resoltas de maneira xustificada, incluso naqueles
casos, que a reclamación non estivese en algún dos supostos previstos no artigo 170 do
TRLRFL como causas obxectivas para establecer alegacións ou reclamacións ao Orzamento.
Referenciase en cada un dos apartados que conforman esta proposta para o Pleno o número
de documento do Rexistro Xeral que ten cada unha das alegacións, aínda que as mesmas
forman parte do expediente, ademais, a contestación que en cada caso motiva a estimación
ou desestimación, vai unida a propia alegación que leva incorporado o número de documento
do 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, pola
Dirección Superior Contable e Orzamentaria e pola Sra. Xefa da Área de Recursos Humanos e
Formación. En relación coas dúas alegacións presentadas ao Orzamento da Xerencia
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Municipal de Urbanismo foron estudadas e contestadas pola Dirección Superior Contable e
Orzamentaria.
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 a alegación presentada por D. Carlos García-Suárez e Otero, provisto
de D.N.I. número 36.040.904, co número de documento 160163268 de data
01/12/2016, en nome propio, en representación dá Comisión Artística dá Fundación
Laxeiro,
solicita incrementar a aplicación inicialmente aprobada no orzamento
municipal para o exercicio 2017 para a Fundación Laxeiro ata os 80.000 euros, por non
estar nos supostos previstos no artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais (TRLRFL), aínda que poderá ser obxecto de estudo na transcurso do
ano 2017 pola tramitación dunha modificación orzamentaria.

b) Desestimar a alegación presentada polo Sr. Presidente do Comité de Persoal, co

número de documento 160165373 de data 07/12/2016, polas causas que figuran no
informe sobre a mesma: 1.- O procedemento para modificar o cadro de persoal,
requirirá os mesmos trámites que a aprobación do orzamento. 2.- A alegación non tería
posibilidade de ser tramitada, non habería recursos para financiar os empregos que se
propoñen. 3.- A alegación non é posible encadrala nos supostos taxados no artigo
170.2 do TRLRFL.
c)

Desestimar a alegación presentada por D. Rubén Pérez Sueiras, DNI: 53168978Q
co número de documento 160165873 de data 08/12/2016, por non responder as
causas taxadas no apartado 2 do artigo 170 do TRLRFL, polo que, non tendo a
cualificación de alegación, tratase dunha aplicación alternativa do gasto, non dunha
alegación.

d) Desestimar as alegacións presentadas por D. Jaime Victor Failde Albarellos DNI:

35204493A cos números de documento seguintes: 160166501, 160166505 e
160166524 de data 12/12/2016. Unha das minoracións que se propón e nunha
aplicación do Organismo Autónomo XMU, mentres que a creación da nova aplicación
tería que ser no programa 1532 da Entidade, polo que non resultaría de aplicación ao
xerar desequilibrios en ambos orzamentos. De acordo ao informe da Dirección superior
Contable e Orzamentaria, as alegacións non se atopan encadradas 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.
e)

Desestimar a alegación presentada por D. Marco Antonio Alves Falcao DNI:
36155398L co número de documento 160166528 de data 12/12/2016. De acordo
ao informe da Dirección superior Contable e Orzamentaria, a alegación 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.

f)

Desestimar a alegación presentada por D. José Manuel Alonso Rodríguez, DNI:
36155398L co número de documento 160166529 de data 12/12/2016. De acordo
ao informe da Dirección superior Contable e Orzamentaria, a alegación non se atopa
encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo
170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, TRLRHL.
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g) Desestimar as alegacións presentadas por Dona María Cristina Alfonso García,

DNI: 34871594Y cos números de documento seguintes: 160166543, 160166580 ,
160166494, 160166597 e 160166601 de data 12/12/2016. De acordo ao informe da
Dirección superior Contable e Orzamentaria, a minoración que se propón na aplicación
1510.6000000, é do Organismo Autónomo XMU, mentres que a creación da nova
aplicación tería que ser no programa 1710 da Entidade, polo que non resultaría de
aplicación ao xerar desequilibrios en ambos orzamentos. As alegacións presentadas
non responden as causas taxadas no apartado 2 do artigo 170 do TRLRFL, xa
enumeradas neste informe, polo que, non teñen a cualificación de alegacións, tratase
dunha aplicación alternativa do gasto, non de alegacións.
h) Desestimar as alegacións presentadas por D. José Alba Hidalgo,

DNI:
05591324R cos números de documento seguintes: 160166498 e 160166599 de
data 12/12/2016. A minoración que se propón na aplicación 1510.6000000, é do
Organismo Autónomo XMU, mentres que a creación da nova aplicación tería que ser no
programa 1710 da Entidade, polo que non resultaría de aplicación por desequilibrar
ambos orzamentos, sendo esta xustificación suficiente para o seu rexeitamento.
Ademais, as alegacións presentadas non responde as causas taxadas no apartado 2
do artigo 170 do TRLRFL, xa enumeradas neste informe, polo que, non ten a
cualificación de alegación, tratase dunha aplicación alternativa do gasto, non dunha
alegación, polo que procede o seu rexeitamento.

i)

Desestimar as alegacións presentadas por D. Guillermo Crego Rodríguez, DNI:
36137677P cos números de documento seguinte: 160166539 e 160166765 de data
12/12/2016, 160168281 de data 14/12/2016. De acordo ao informe da Dirección
superior Contable e Orzamentaria, a aplicación 3260.2279918 que se propón
incrementar está suxeita a unha relación contractual non susceptible de modificación
nun 100%, estaríase a incumprir co contido do artigo 107 do texto refundido da Lei de
contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro. En consecuencia: 1.- As alegacións presentadas non responden as causas
taxadas no apartado 2 do artigo 170 do TRLRFL, xa enumeradas neste informe, polo
que, non ten a cualificación de alegación, trátase dunha aplicación alternativa do gasto,
non dunha alegación. 2.- a alegación identificada co número 160168281, supón a
modificación do contrato asociado á devandita aplicación, o cal estaría a incumprir co
contido do artigo 107 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

j)

Desestimar as alegacións presentadas por D. J. Pedro Cuadrado Gago, DNI:
36008968F cos números de documento seguintes: 160167707 e 1601667704 de
data 12/13/2016. As aplicacións que se propón incrementar están suxeitas a unha
relación contractual non susceptible de modificación nun 100%, estaríase a incumprir
co contido do artigo 107 do texto refundido da Lei de contratos do Sector Público,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. En consecuencia:
1.- As alegacións presentadas non responden as causas taxadas no apartado 2 do
artigo 170 do TRLRFL, trátase dunha aplicación alternativa do gasto, non dunha
alegación. 2.- As alegacións supoñen a modificación dos contratos asociados as
devanditas aplicacións, o cal estaría a incumprir co contido do artigo 107 do texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

k) Desestimar a alegación presentada por D. Enrique José García Zapata, DNI:

10592354A co número de documento 160167118 de data 13/12/2016. De acordo
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ao informe da Dirección superior Contable e Orzamentaria, a alegación 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.
l)

Desestimar a alegación presentada por D. Fiz Axeitos Hernández,
DNI:
36123157R co número de documento 160167567 de data 13/12/2016, en
representación da Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello. O financiamento
proposto está a cargo de baixas doutras aplicacións, que en ambos casos, están
financiando contratos asinados, polo que non sería posible minorar a dotación sen
previamente rescindir o contrato ou minorar a súa contía. De non facelo, a prestadora
do servizo estaría no suposto regulado no artigo 170.2 do TRLRFL, xa que o orzamento
non tería dotado os créditos para atender aos compromisos adquiridos. En relación
coas dotacións que se corresponden coa promoción turística, de atender a alegación,
suporía rescindir ou modificar os contratos en vigor con Air Nostrum e Ryanair. A
aplicación que se propón incrementar, xa foi obxecto dunha maior dotación, pasando
dos 40.000,00 euros do ano 2016 aos 60.000,00 previstos para o ano 2017. En
relación cos supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, non concorre ningún dos
supostos previstos no precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de
alegación, tratase dunha aplicación alternativa do gasto, non dunha alegación.

m) Desestimar as alegacións presentadas por D. Juan José Rodríguez Castro, DNI:

36112742M cos números de documento seguintes: 160168425 e 1601668426 de
data 15/12/2016. De acordo ao informe da Dirección superior Contable e Orzamentaria,
a alegación 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.
n) Desestimar as alegacións presentadas por Dona Oriana Mendez Fuentes, DNI:

53177036R cos números de documento seguintes: 160168065 e 160168066 de
data 14/12/2016, de acordo ao informe da Dirección superior Contable e Orzamentaria
polos seguintes motivos: 1.- Polo carácter de financiamento afectado dos recursos, a
súa aplicación non é libre, non sendo o destino proposto un dos previstos no artigo 134
da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia. 2.- En relación cos supostos
taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, non concorre ningún dos supostos previstos no
precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase dunha
aplicación alternativa do gasto.
o) Desestimar as alegacións presentadas por D. José Manuel Ledo Santiso DNI:

76620648N cos números de documento seguintes: 160168277, 160168278 e
160168280 de data 14/12/2016, de acordo ao informe sobre as mesmas, as
alegacións non se atopan encadradas 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.
p) Desestimar a alegación presentada por D. Juan Ferreiro Pérez DNI: 34620678C co

número de documento 160168149 de data 14/12/2016, a alegación 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.
q) Desestimar as alegacións presentadas por Dona Inocencia González, DNI:

36095023L en representación non acreditada da Asociación a Unión Matamá CIF:
G36646063 co número de documento 160168927, 160168924, 160168932 e
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160168930 de data 15/12/2016, polos seguintes motivos: 1.- Para a construción desta
infraestrutura, e necesario acreditar no PXOU, a existencia do solo co uso dotacional
deportivo na devandita zona. 2.- O orzamento de Deportes, ten unha dotación
3420.6220006, con crédito para facer fronte a primeira anualidade dun novo pavillón
deportivo, se fose o caso, podería destinarse a esta ubicación. 3.- Avaliadas as
solicitudes correspondentes as alegacións descritas en relación cos supostos taxados
no artigo 170.2 do TRLRFL, non concorre ningún dos supostos previstos no precitado
precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase dunha aplicación
alternativa do gasto, non dunha alegación.
r)

Desestimar a alegación presentada por D. Higinio Santiago Araujo Feijóo DNI:
34960237F co número de documento 160168761 de data 15/12/2016, a dotación
que figura na aplicación 2410.1310000, é xenérica, polo que, o órgano que teña a
competencia, pode adicalo á contratación de empregos para as finalidades que se
consideren máis eficientes, non se establece a que colectivos se destinará. En todo
caso, avaliada a solicitude correspondente a alegación descrita en relación cos
supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, non concorre ningún dos supostos
previstos no precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase
dunha aplicación alternativa do gasto, non dunha alegación.

s)

Desestimar a alegación presentada por D. Ramón Angel Laren Riveiro, DNI:
36151801X cos números de documento 160168596 e 160168599 de data
15/12/2016. De acordo ao informe da Dirección superior Contable e Orzamentaria, a
alegación 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.

t)

Desestimar a alegación presentada por D. Enrique Alonso Rodríguez en
representación da Sección Sindical de CC.OO co número de documento
160168909, de data 15/12/2016. En relación coa alegación, está resolta pola Sra. Xefa
da Área de Recursos Humanos e Formación, incorporándose o devandito informe ao
expediente no que conclúe coa desestimación da mesma de xeito motivada amparada
na xurisprudencia que se cita.

u) Desestimar a alegación presentada po Dona María Manuela Rodríguez Pumar, DNI

36062216X en calidade de responsable de Organización do Bloque Nacionalista
Galego (BNG) da Comarca de Vigo, presenta alegación co número de documento
160169126 de data 15/12/2016. Propón 42 emendas por unha contía de baixas e
novas dotacións ou suplementos por unha contía de 7.549.615,00 euros. As causas
que motivan a desestimación, son a redución de contratos de tratamento do lixo na
contía de 1.550.000 euros, cuxa dotación é necesaria para atender as necesidades de
tratamento dos residuos sólidos urbanos. Os dos servizos complementarios de
educación, que a emenda propón a súa anulación, o que suporía rescindir o contrato
vixente. En relación coas dotacións que se corresponden coa promoción turística, de
atender a alegación, suporía rescindir o contrato con Ryanair, coa indemnización
preceptiva. Tamén se propón diminuír as contías dos contratos de subministro eléctrico
das instalacións deportivas. A modificación de contratos ten que axustarse ao previsto
no artigo 107 do TRLCSP, nos casos que nos ocupa, como a contía da modificación
supón unha modificación substancial, require a rescisión do mesmo. En relación cos
supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, non concorre ningún dos supostos
previstos no precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase
dunha aplicación alternativa do gasto, non dunha alegación.
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v) No proceso anual de execución do orzamento, quedarán resoltas todas aquelas

alegacións que poidan ter axuste orzamentario, ven dentro da bolsa de vinculación
xurídica dos créditos, ven tramitando modificacións orzamentarias ou con cargo á
mesma aplicación orzamentaria cando esta teña un carácter xenérico e existe
coincidencia na natureza económica do gasto da alegación. En consecuencia co
anterior, a desestimación como tal, ten o seu amparo na causa obxectiva contida no
artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. Nos casos de incrumprimentos legais,
tales son os supostos de modificacións de recursos afectados a gastos ou pola
modificación de contratos, non será posible a súa viabilidade.
w) Desestimar a alegación presentada pola Federación de Asociacións de Veciños

Eudardo Chao, e no seu nome Dona María Pérez González, co número de
documento de identidade 36133187A, a través do rexistro administrativo da Xunta
e con entrada no Rexistro do Concello, con número de documento 160170012, de
data de 19 de decembro. As causas que motivan a desestimación de acordo ao
informe que se achega ao expediente, son: 1.- Polo carácter de financiamento afectado
dos recursos, a súa aplicación non é libre, non sendo o destino proposto un dos
previstos no artigo 134 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia. 2.- Por
solicitar axudas nominativas a favor da alegante con minoración de dotacións que están
sometidas a procedementos de concorrencia competitiva. 3.- En relación cos supostos
taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, non concorre ningún dos supostos previstos no
precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase dunha
aplicación alternativa do gasto, non dunha alegación.
x) Corrección erros. Na aplicación 2410.4700002, dice FEIRA VIGO INDUSTRIA

PESQUEIRA (SAFOOD), debe decir, FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea
Fest). Na aplicación 3230.2279911, dice VIGO POR DENTRO, debe decir, VIGO
EDUCA. Na aplicación 3260.2279916, dice PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN,
debe decir, PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA DE PERSOAS ADULTAS.
y) Aprobar definitivamente o Orzamento para o ano 2017, 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 2017, non habéndose producido
ningunha alteración en relación co Proxecto aprobado polo Pleno da Corporación na
sesión extraordinaria de data 21 de novembro de 2016, polo que, non se incorporan
máis informes cos contidos inicialmente, coas excepcións 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.
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Proxecto de Orzamento da Entidade Local e Estados Consolidados clasificado
economicamente1, ano 2017
Estado de gastos do Orzamento
Capítulo

Entidade

Estado de ingresos do Orzamento

Consolidado

Capitulo

Entidade

Consolidado

I

64.636.637,38

68.531.459,73

I

105.386.182,34

105.386.182,34

II

118.126.501,49

119.645.166,67

II

7.871.804,00

7.871.804,00

III

7.030,00

7.030,00

III

37.245.569,63

38.326.169,63

IV

32.884.979,13

27.061.579,13

IV

77.338.950,03

76.081.437,56

V

600.000,00

600.000,00

V

2.168.000,00

2.178.000,00

TOTAL G.Co.Op.NF

216.255.148,00

215.845.235,53

TOTAL I.Co.Op.NF

230.010.506,00

229.843.593,53

VI

13.528.498,00

16.221.498,00

VI

,00

2.500.000,00

305.000,00

355.000,00

VII

80.000,00

80.000,00

TOTAL G.Cp.Op.NF

VII

13.833.498,00

16.576.498,00

TOTAL I.Cp.ONF

80.000,00

2.580.000,00

TOTAL G.Op.NF

230.088.646,00

232.421.733,53

TOAL I.Op.NF

230.090.506,00

232.423.593,53

VIII

647.860,00

672.860,00

VIII

646.000,00

671.000,00

IX

,00

,00

IX

,00

,00

TOTAL I.Op.Cp.F

646.000,00

671.000,00

TOTAL I.Op.Cp.

726.000,00

3.251.000,00

230.736.506,00

233.094.593,53

TOTAL G.Op.Cp.F
TOTAL G.Op.Cp.
T.X. GASTOS

672.860,00

647.860,00
14.481.358,00
230.736.506,00

17.249.358,00

233.094.593,53 T.X. INGRESO

Proxecto de Orzamentos por Áreas de Gasto
2016-2017
Área

Descrición

Entidade e consolidado, comparativo

Entidade
2017

% var.
2016

0

Débeda Pública

1

Servizos Públicos básicos

2

Actuación de protección e
promoción social

20.564.950,32

18.952.703,38

8,51%

3

Produción B. públicos
carácter preferente

40.120.794,86

38.461.259,75

4

Actuacións de carácter
económico

18.380.632,18

9

Actuacións de carácter
Xeral

35.765.410,39

Total

,00

Consolidado
2017

2.907.210,82 -100,00%

% var.

2016
,00

2.907.210,82

100,00
%

3,77% 118.262.805,78

111.947.227,85

5,64%

20.564.950,32

18.952.703,38

8,51%

4,31%

40.120.794,86

38.461.259,75

4,31%

19.412.709,69

-5,32%

18.380.632,18

19.412.709,69 -5,32%

34.249.874,93

4,42%

35.765.410,39

34.249.874,93

4,42%

2,24% 233.094.593,53

225.930.986,42

3,17%

115.904.718,25 111.689.558,63

230.736.506,00 225.673.317,20

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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Proxecto de Orzamento da Xerencia Municipal de Urbanismo
Estado de Gastos
CAPÍTULO

Importe 2017

Importe 2016

Estado de Ingresos
Variación %

Importe 2017

Importe 2016

Variación %

1

3.894.822,35

3.894.822,35

0,00%

2

1.518.665,18

1.440.240,37

5,45%
1.080.600,00

1.365.489,77

-20,86%

1.325.512,47

1.375.512,47

-3,64%

5.891.400,00

5.705.407,84

3,26%

10.000,00

24.000,00

6

2.693.000,00

384.322,42

600,71%

2.500.000,00

7

50.000,00

8

25.000,00

25.000,00

0,00%

25.000,00

25.000,00

0,00%

9.507.000,00

7.119.897,61

33,93%

9.507.000,00

7.119.897,61

33,53%

3
4
5

Total

z)

-58,33%
100,00%

100,00%

0,00%

Aprobar as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e
supletoriamente á Xerencia Municipal de Urbanismo.

aa) Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.
bb) Aprobar o cadro de persoal da Entidade Local.
cc) Aprobar o cadro de persoal

do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de

Urbanismo.
dd) 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.
ee) 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.
ff) O Orzamento entrará en vigor, no exercicio correspondente, unha vez publicado na
forma prevista no artigo precitado e terá os seus efectos dende o un de xaneiro.
gg) 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 Corporación Municipal.

hh) 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 ou polo órgano que teña a competencia, 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.

Acordo
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A Xunta de Goberno local presta conformidade á precedente proposta.
E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a data da sinatura
dixital.
CCA/me
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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