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JOSÉ RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DO PLENO DO CONCELLO DE VIGO,

CERTIFICA: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día 31 de marzo de
2021, adoptou o seguinte acordo:

9.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA DE 11.03.21 POLO
QUE SE APROBA O PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN E OS MARCOS
ORZAMENTARIOS PARA O PERÍODO 2022-2024. EXPTE. 178/143 (REXISTRO
PLENO 2847/1101)
ANTECEDENTES.- Dáse conta da Resolución da Alcaldía de data 11 de marzo de
2021, que a continuación se transcribe,

“O artigo 6 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as
obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, modificado polo
artigo Único. 2 da Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, establece que antes do
quince de marzo de cada ano, de acordo coa información sobre o obxectivo de
estabilidade orzamentaria e de débeda pública que previamente fixe o Estado,
remitiranse os marcos orzamentarios a medio prazo nos que se enmarcará a
elaboración dos seus Orzamentos anuais.
O marco orzamentario da entidade local deberá elaborarse a nivel consolidado para
todos aqueles entes que formen parte do subsector S.1313 Corporacións Locais de
Contabilidade Nacional dentro da entidade local.
O perímetro que conforma o grupo de Consolidación establecido polo MINHAC para
o Concello de Vigo, está delimitado polas seguintes institucións:
Entidade Local
Xerencia Municipal de Urbanismo
Fundación: MARCO
Fundación: C.BUREAU
O Marco orzamentario está previsto para o período 2022-2024, sendo a base de
partida a Liquidación do Orzamento consolidado do ano 2020 e a previsión da
liquidación do ano 2021.
Sobre a precitada base, tendo en conta as variacións tendenciais e os convenios
vixentes sobre a variabilidade do orzamento, que foron estudadas e coordinadas
pola Concellería Delegada de Orzamentos e Facenda, polo Director Superior
Contable e Orzamentario e pola Intervención Xeral, formouse o Marco orzamentario
previsto para o devandito período, baseado nas variacións tendenciais contidas no
informe asinado polos responsables que non son obxecto de reprodución. No
entanto, quedan reflectidos nas táboas dos marcos orzamentarios que forman
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parte desta Resolución que será incorporada aos modelos de remisión telemática
que están na páxina web do MINHAC e que terán que ser remitidos antes do día
15/03/2021.
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De conformidade co previsto no art. 168.1 do TRLRHL, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e art. 18.1 do R.P., aprobado polo Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, a formación do proxecto dos orzamentos corresponde ao
Alcalde-Presidente da Corporación. Neste caso, é un documento marco, sobre o que
se aprobará, se é o caso, o Orzamento do ano 2022 e seguintes, seguindo os
trámites e competencias previstos no Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais e na Lei de Bases de Réxime Local.
RESOLVO
PRIMEIRO. Aprobar o Marco Orzamentario de Medio prazo do Grupo consolidado
Concello de Vigo, conformado por: Entidade Local, Organismo Autónomo
Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións sectorizadas: MARCO
e CONVENTION BUREAU , para o período 2022-2024 que servirá de base para a
elaboración dos Orzamentos futuros cuxos datos figuran detallados no informe
técnico, que en síntese son os seguintes:
LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS PREVISTA DO ANO 2021 E MARCO
ORZAMENTARIO 2022-2024
Avalíase cada ente do perímetro de consolidación por separado, no estado
consolidado xa se reflicten os axustes de consolidación que figuran na táboa de
AXUSTES DE CONSOLIDACIÓN.

LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS PREVISTA DO ANO 2021 E MARCO
ORZAMENTARIO 2022-2024
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Desagregación por impostos segundo requirimento, capítulos 1 e 2, coa cesión de
tributos (IRPF, IVE e II.EE) aparte, así como no capítulo 4, separación do FCC do
resto das transferencias e subvencións.

CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E DÉBEDA VIVA (Grupo consolidado)

SEGUNDO. Remitir os datos relativos ao devandito Marco Orzamentario do Grupo
Concello de Vigo conformado pola Entidade, Organismo Autónomo Xerencia
Municipal de Urbanismo, Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU ao Ministerio
de Facenda polos medios telemáticos habilitados ao efecto.
TERCEIRO. Notificar ao Sr. Interventor aos efectos de asinar a remisión.
CUARTO. Dar conta da Resolución ao Pleno da Corporación aos efectos do previsto
no artigo 123.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local.”
A Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, na súa sesión ordinaria de data
24.03.2021, queda informada.
ACORDO.
O Pleno da Corporación queda enterado da Resolución da Alcaldía polo que se aproba
o perímetro de consolidación e os marcos orzamentarios para o período 2022-2024.
E para que así conste expido esta certificación de orde e co visto e prace do Excmo.
Sr. Alcalde, coa salvidade do artigo 206 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en Vigo á data da sinatura
dixital.
am
Vº e Pr.
O ALCALDE,
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