
PRIMEIRO

A intervención no seu Informe a las alegaciones al Suplemento de Crédito de 21 páxinas do 26 de
febreiro de 2016 (en adiante ISC) comeza botando man das prescricións da UE e do Ministerio de
Facenda sobre o pago a provedores e escusando a falta de liquidación do exercicio 2015 no colapso
da empresa consultora que xestiona o programa de contabilidade. Tanto un argumento como outro
son falaces. 

O primeiro porque partindo do artigo 117.4 do RD lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais que di: 

o expediente deberá especificar a concreta partida orzamentar a incrementar e o medio ou recurso
que financiará o aumento que se propón.

No entanto, o informe da intervención de 13 de xaneiro de 2016 que acompaña a documentación
que se eleva á sesión plenaria ordinaria do mes de xaneiro recoñece que:

Remanente  Líquido  de  Tesorería.  En  nuestro  caso,  aún  no  ha  sido  aprobada  la  liquidación
definitiva  del  Presupuesto  (...).  En  cualquier  caso,  (...)  quedaría  anulada  en  la  cuantía
correspondiente, procediéndose tan pronto sea posible a la tramitación del oportuno expediente
para dar cobertura de gastos, de acuerdo con las disponibilidades.

Entón non existe consignación suficiente para afrontar o gasto nin se licitou este polo procedemento
axeitado e, neses casos, tanto a UE e as súas directrices canto o Ministerio de Facenda son tallantes:
o acto non debería ter tido lugar. Se, a maiores, se sabe que a Conta Xeral do 2014 se aprobou aínda
en setembro de 2015, cun resultado orzamentar axustado negativo; que os orzamentos de 2016 se
aprobaron provisionalmente aínda en xaneiro de 2016 vindo aínda alegacións ao pleno ordinario de
marzo de 2016 a pesar de ter que ensamblarse no mesmo en boa medida o recoñecemento; ou que
era coñecido, notorio e evidente por parte dos axentes envolvidos que a liquidación de 2015 se ía
demorar tamén.... pois máis motivos para apor reparos. 

Por certo, a liquidación aprobouse un día antes do que fixa o artigo 191.3 do RD lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, outro
exemplo de como se funciona neste concello.

Que a intervención se ampare no período medio de pago a provedores ou no equilibrio orzamentar
é, cando menos, contraditorio. O devandito período situábase en marzo de 2015 en máis de 90 días
e,  en  todo  caso,  por  riba  dos  60  días,  o  duplo  do  límite  legal,  durante  o  período  en  que  se
desenvolveron as obras tendo, xa que logo, tanto a alcaldía canto a intervención pleno coñecemento
de que comprometían probabelmente o equilibrio orzamentar e, con certeza, o período medio de
pago.  O  anterior,  ao  noso  xuízo,  explica  e  dilucida  o  pleno  coñecemento  e,  xa  que  logo,
responsabilidade dos axentes envolvidos:

- Que tanto Obras y viales de Galicia S.L. canto Fevisa vías y obras S.L. realizaran obras por valor
total  de 631.486'97€ fraccionadas  para axustarse á modalidade do contrato menor,  a  única que
permitía realizar esta actuación dada a situación financeira do concello, cuxa data de facturación é o
31 de agosto no caso da primeira empresa (14 facturas) e o 1 de outubro e 31 de decembro no caso
da segunda (16 facturas).

-  Que  estando  no  marco  dun  Plano  de  axuste  a  intervención  e  o  Goberno  teñen  reiterado  a
necesidade  de “saírse del”  para  o que o período medio de  pago é requisito  esencial,  polo  que
idearon  un  mecanismo  non  para  «convalidar  un  acto  irregular»  como  se  di  no  informe  da



intervención do 13 de xaneiro, pois non se trata dun gasto sobrevido e excepcional, senón para
deseñar  e  elaborar  a  irregularidade  mesma  que  permitise  afrontar  actuacións  evadindo  o
procedemento  axeitado e  permitindo proceder  para  o  seu  posterior  recoñecemento  xustificando
unha “urxencia”. Isto en nosa opinión constitúe un feito gravísimo.

-  Que o Goberno obrou sen crédito nin medios  valéndose da perversión e  abuso da figura do
contrato menor, fraccionando 631.486'47€ en facturas por valor sempre inferior a 50.000€, sendo
plenamente consciente do que facía e dos vicios que acarrexaba a súa actuación que, amparaba, na
especificidade de contar na nova lexislatura cunha maioría absoluta no Pleno municipal (por iso este
mecanismo non se empregou con anteriorirade ao mes de maio).

- Que ao noso xuízo  a propia intervención ao permitir que o Suplemento de crédito 1/2016 e o
Recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2016 (510.646'57€) veñan a pleno no mes de xaneiro de
2016, no mesmo pleno en que se aproba provisionalmente o orzamento 2016 no que se ensambla
esa débeda e  sen contar  cos  recursos necesarios  para facer  fronte a  ese gasto ao non existir  o
remanente con validez e eficacia  administrativa até  o  feche do exercicio,  ou sexa,  toda vez se
aproba a liquidación. Por outras palabras, os ingresos realmente existentes son insuficientes para
facer  fronte  aos  gastos  extraxudicialmente  recoñecidos  na  aplicación  orzamentar  450.610.00
“arranxo de camiños municipais”.

SEGUNDO

O informe da secretaría de 29 de xaneiro sobre os puntos 5º e 6º da orde do día da sesión plenaria
do 18 de xaneiro de 2015: Expediente de modificación de créditos e recoñecemento extraxudicial
de créditos sinala  igualmente que a  irregularidade citada no informe da intervención do 13 de
xaneiro ten dúas vertentes: asumir obrigas sen crédito para o efecto e cita unha disposición legal que
remarca a nulidade de pleno dereito dos acordos que incumpran o devandito precepto (art.  173
LRFL). E unha segunda irregularidade, non menos grave que vai alén do procedemental, que é a
execución dos traballos ou obras sen contratación formal e que nos moveu a impulsar unha moción
ao respecto para limitar o uso e abuso da figura da contrato menor. 

O  informe  engade,  e  ningún  informe  posterior  nin  documentación  o  desminte,  que  «sobre  os
proxectos ou memorias que xustifiquen a actuación, tamén se descoñecen na Secretaría municipal»,
ou  sexa  que  estamos  perante  contratos  verbais,  e  que  a  excepción  ao  principio  de  anualidade
orzamentar se ampara no expediente de recoñecemento extraxudicial «pois tanto a cantidade de
120.840'40€, necesaria para completar o total do recoñecemento de créditos, son do orzamento de
2016 (o prorrogado de 2015 ata que se dispoña dun propio de 2016 en vigor), e as facturas son de
2015».

Sobre o contrato menor o informe indica que «o conxunto requiríra un procedemento aberto, coas
formalidades  de  rigor:  proxecto  técnico,  pregos  de  cláusulas  administrativas  e  técnicas,
procedemento licitatorio público». 

TERCEIRO

A intervención (ISC) ampara a  súa valoración do expediente nunha determinada doutrina legal
dentro do Dereito Administrativo. Tendo total lexitimidade para amparar as súas consideracións nas
diversas doutrinas legais existentes, segundo o seu mellor parecer, o certo é que non existe ningunha
doutrina legal que exima de cumprir cos preceptos da legalidade vixente e, nin moito menos, poder
aprobar un recoñecemento extraxudicial sen os fondos preceptivos para facer fronte á obriga, toda
vez que non existe o remanente de tesouraría citado sen a liquidación efectiva do exercicio 2015.



Se  ben  o  liberalismo  decimonónico  entendía  que  procedía  a  diferenza  entre  actos  de  xestión,
suxeitos ao dereito común, e actos de autoridade (Imperium) para a salvagarda dos intereses xerais o
século XX alumeou no Dereito administrativo, como unha das súas mellores herdanzas, que sempre
se entenden como actos de autoridade os efectuados polas instancias públicas conforme á Teoría do
Servizo  Público.  Conculcar,  pois,  deliberadamente  os  procedementos  para  efectuar  un  gasto
substancial pervertendo a figura do contrato menor e comprometendo os preceptos que se din velar
para a súa xustificación non só concirne a evitar unha apropiación indebida por parte do concello –
e a restitución ás empresas afectadas dos debidos emolumentos conforme ao dereito privado– ,
senón que  trae  consigo responsabilidades  no que concirne  aos  xestores  públicos  e  os  actos  de
autoridade por eles desenvolvidos, máxime cando son lesivos para o ben común polo que deberían
velar aínda so o concepto de autotela importado do Dereito Administrativo italiano.

Adoptar un acto administrativo que non pode producir efectos até unha liquidación que se realizará
a posteriori e só na parte que esta o permita non é equiparábel aos diversos exemplos cos que a
intervención deste concello pretende fundamentar esta decisión, pois na maioría deles (cando non
na súa totalidade) interveñen nos mesmos actos que envolven a diferentes administracións, de aí
que se esixa “condicionalidade” en virtude dos marcos normativos e tempos esixidos para a toma de
decisións e execución de acordos en cada institución e, sobre todo, en virtude de que falamos de
administracións con diferentes orzamentos e non dunha única institución rexida polo principio de
unidade de caixa. Que un informe da intervención do concello de Chantada pase por cima algo tan
básico e elementar só pode responder á connivencia manifesta coas prácticas descritas  ut supra.
Algún  exemplo  de  autorización  condicionada  que  se  oferece  é  mesmo  do  teor  de  licenzas  e
permisos que se conceden baixo condicións que se deben observar, como no caso de verquidos.

Non é o caso, pois, que nos ocupa onde un concello intervido e no marco dun Plano de axuste
executa inversións cando non dispuña de  510.646'57€ dos 631.486'97€ que gastou para o que
recorrer á figura do contrato menor, ao noso xuízo dun modo fraudulento e ao amparo da maioría
absoluta da que Inta dispón na Corporación desde o mes de maio de 2015, e ao Recoñecemento
extraxudicial de crédito a cargo dun remanente de tesouraría do que non dispuña a entidade ao non
terse producido a liquidación correspondente do exercicio 2015 até o 29 de febreiro. Un proceso
acelerado para poder seguir cumprindo formalmente co período medio de pago a provedores que lle
permita ao concello saírse do Plano de axuste, o cal por certo non se cumpriu en moitos dos seus
preceptos, nomeadamente no que concirne á contratación. 

Tampouco é,  como se verá,  a primeira nin a única vez que o actual rexedor recorre a efectuar
contratacións e gastos mediante a figura do contrato menor sen consignación orzamentar suficiente.

Por último, nos exemplos aducidos no ISC mestúranse diversos conceptos e realidades co ánimo de
confundir deliberadamente aos membros da corporación, nomeadamente á oposición, que non ten
porque ter coñecementos xurídicos dun teor tan amplo para poder avaliar a pertinencia de ditos
exemplos que, aínda por riba non se anexan ao informe senón que se intercalan complicando o seu
seguimento.  Sexa como for,  moitas das “condicionalidades” aducidas no ISC reiteramos que se
deben  a  esixencias  do  marco  legal  e  ás  esixencias  da  colaboración  entre  institucións  que  non
partillan  unha  caixa  única  e  a  harmonización  dos  seus  marcos  regulamentarios  polo  que  non
proceden  e  non  poden  amparar  calquera  doutrina  legal  e  moito  menos  a  conculcación  de
disposicións legais unívocas como a referente ao remanente de tesouraría ou o destino do mesmo no
marco dun Plano de axuste:
- artigo 177.4 do RD lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais;
- artigo 93.2 do RD 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título
sexto  da  Lei  39/1988,  de  28  de  decembro,  reguladora  das  Facendas  Locais,  en  materia  de



orzamentos;
-  artigos  32  e  28.f  da  Lei  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril,  de  Estabilidade  Orzamentar  e
Sostibilidade Financeira.

CUARTO

Aínda no caso de que ao amparo do parágrafo 2º do artigo 57 da Lei 30/1992, de 26 de novembro
puidese interpretarse que o Suplemento de crédito 1/2016 se axustaría ao nel disposto, o certo é que
non ten sentido supeditar o pago de facturas cun remanente de tesouraría inexistente e non proceder
a recoñecer e saldar esas obrigas económicas toda vez se xere o crédito suficiente, para o que é
imprescindíbel ter a liquidación do exercicio 2015. Non se entende, pois, o procedemento seguido a
non  ser  que  se  relacione  con  outros  procesos  en  curso  no  concello  e  que  envolven  a  outras
administracións, sobre todo o referente ao período medio de pago a provedores e o Plano de axuste.
E tampouco se entende o procedemento seguido sen ter  en conta a  maioría  absoluta  do actual
goberno existindo precedentes de procedementos semellantes cando o actual rexedor dispuña de
maioría absoluta no PP, mais non na anterior lexislatura en minoría xa no grupo Inta. Isto contravés
a boa fe que a intervención dicía observar no informe elevado á sesión ordinaria de xaneiro.

QUINTO

No tocante  ao  referido  no  ISC  sobre  a  Lei  orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  estabilidade
orzamentar e sostibilidade finaceira (punto 3º do ISC, páxina 19/21) reincidir en que o resultado
orzamentar axustado de 2014 foi negativo e que a liquidación de 2015 aínda foi aprobada mediante
Decreto da alcaldía de 29 de febrerio, así como o orzamento de 2016 se encontra aínda en trámite
de aprobación definitiva, vindo ambas cuestións á sesión plenaria ordinaria de marzo. Realizándose
as obras e imputándose inicialmente no exercicio 2015 non existe superávit en 2014 nin se coñecía
o alcance real do remanente de tesouraría positivo en 2015.

No caso que nos ocupa o remanente non se destinaría ao pago de gastos xerais ou obrigas pendentes
de aplicar a orzamento contabilizadas a 31 de decembro mediante o seu  natural recoñecemento
dentro do orzamento, senón que se xeran unhas contratacións formalizadas verbalmente e fóra de
todo procedemento que ascenden a por volta do 10% do total orzamentar en contratos menores
contraídos con dúas empresas. 

Entón, deliberadamente emprégase unha argucia para evitar destinar este superávit a amortizar as
vixentes operacións de crédito vixentes, xa que o arranxo de ditas pistas e camiños era tan urxente
no mes de maio de 2014 como no de maio de 2015, non sendo pois as condicións obxectivas dos
camiños as  que determinaron a  necesidade das  obras  nin  causa  algunha de  forza  maior,  senón
unicamente a nova correlación de forzas saída das urnas e a necesaria colaboración da intervención
para o emprego de mecanismos que, deliberadamente, permiten incorrer nun posíbel fraude de lei.
Unha argucia que,  dito  sexa de paso,  compromete seriamente –ao facerse á marxe de calquera
fiscalización razoábel e nunha cantidade que esixiría concurso público e ir á oferta máis vantaxosa,
mais que sería imposíbel exercer dentro da legalidade dada a situación financeira do concello– tanto
o período medio de pago a provedores, canto a estabilidade orzamentar.

SEXTO

No Informe en relación al Recurso de Reposición contra Expediente de reconocimiento de 26 de
febreiro  e  composto  de  57  páxinas  asinadas  electronicamente  polo  interventor  José  Ferreiro
Fernández (IRRE doravante) reincídese en que constitúe unha prioridade o pago de calquera débeda
municipal, pois é a esencia da estabilidade económica. Faltaría engadir a seguir que sempre e cando



esa obriga se formalizase seguindo as canles habituais e lexítimas, non mediante un procedemento
que evita o concurso público, que obvia o Plano de axuste e os compromisos nel recollidos, etc. Xa
que logo, esa doutrina á que se recorre non xustifica que un informe do interventor municipal obvie
que  non se  trata  dunha débeda  común,  senón  de  máis  de  600.000€  en  contratos  menores  sen
aprobación previa do gasto e sen consignación orzamentar.

SÉPTIMO

No IRRE faise mención no punto 7º a un exemplo do propio concello que, ao noso xuízo, cómpre
aclarar  porque lonxe de xustificar  o procedemento seguido,  subliña que se trata  dunha práctica
habitual na xestión do actual alcalde Manuel Varela. 

En primeiro lugar, o interventor apenas fai referencia a que con data de 21 de xullo de 2009 se
tramitou «un expediente similar, por 606.005'80€, para posibilitar pagos pendientes y poder aplicar
el Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las
Entidades  Locales  el  saneamiento  de  deudas  pendientes  de  pago  con  empresas  y  autónomos»
(IRRE: 5). Alude igualmente a exposición de motivos para xustificar a súa doutrina.

Cómpre  comezar  dicindo  que  o  exemplo  aducido  corresponde  a  un  acordo  adotado  durante  o
goberno  do  PSOE e  do  BNG no concello  de  Chantada,  unha  anomalía na  vida  política  local
dominada polos sucesivos gobernos de Manuel Lorenzo Varela primeiro no PP e agora en Inta. No
entanto, nin na captura de pantalla que se achega (IRRE: 6) nin do extractado se fai referencia
algunha á orixe e natureza desa débeda recoñecida extraxudicialmente.

Para comezar non se financia co remanente de tesouraría, mais con financiamento externo tal como
aclara  o  proprio  punto  1º  da  sesión  plenaria  correspondente  ao  21  de  xullo  de  2009:
Recoñecemento Extraxudicial de Créditos con endebedamento externo segundo RD Lei 5/2009, de
24 de abril.  Queremos nós tamén extractar parte do recollido na acta desa sesión, que achamos
moito máis  ilustrativo e  relevante para calibrar  que non é novo o recurso a  contratos  menores
verbais por parte de Manuel Lorenzo Varela, aínda sen ter consignación orzamentar para os mesmos
(o negrito e subliñado son nosos):

Aberto o debate pola Presidencia,  o Concelleiro de Facenda e Réxime Interior,  D. Xosé Ledo
Fernández, explica que o expediente consiste nun recoñecemento extraxudicial de créditos por
importe de 606.000 euros correspondentes a facturas dos anos 2006, 2007 e 2008, quedando
por recoñecer facturas por importe de 480.000 euros, dos cales 80.000 serían do ano 2006 e
400.000 do ano 2007, que se intentarán liquidar en 3 ou 4 anos polo que haberá que reducir os
gastos ao máximo. Sinala que  algunhas facturas quedaron pendentes por non estar claras,
estar sen concretar e con duplicidades, polo que haberá que revisalas primeiro co anterior
equipo de goberno e unha vez estea todo claro recoñecelas e aprobalas cando a situación
económica do Concello o permit  a.

O Tenente de Alcalde, D. Ildefonso Piñeiro Díaz, explica que este recoñecemento extraxudicial
de créditos finánciase cunha operación de crédito ao amparo do Real Decreto Lei 5/2009 , que
é unha medida para favorecer  a  situación económica e evitar  o atraso nos pagos e a  falta  de
liquidez das pequenas e medianas empresas e autónomos, para que todos os provedores poidan
cobrar canto antes. Sinala tamén que segundo os criterios da FEGAMP estas medidas axudan un
pouco pero non resolven o problema de fondo do financiamento municipal,  que precisa unha
reforma integral do modelo fiscal igual que se fixo coa repartición autonómica, de forma que sexa
máis xusto e igualitario para os concellos. En canto á operación de endebedamento explica que se
eleva a máis de 600.000 euros a devolver en seis anos, e que as facturas dubidosas de 2006 e 2007
revisaranse  para  detectar  anomalías  e  aprobalas  en  plenos  posteriores.  En  canto  ao  prazo  de
amortización, critica que o Real Decreto Lei establecese só seis anos, dado que o Concello queda
moi  limitado  durante  estes  anos.  Para  rematar,  agradece  o  traballo  ben  feito  dos  servizos
económicos do Concello e  da Interventora neste expediente,  sobre todo logo das  declaracións
dalgún  membro  do  partido  popular  respecto  dos  soldos  dos  funcionarios,  afirmando  que  a



profesionalidade e o traballo ben feito non teñen prezo.  

O portavoz do grupo PP,  D.  Manuel L. Varela Rodríguez,  pregunta ao equipo de goberno
porqué non se liquidou todo o do ano 2006 e 2007 para deixar eses anos limpos. En calquera caso,
valora positiva a medida porque permite emendar deficiencias de anos anteriores, aínda que
sinala que o prazo de amortización é curto e debería de ser de polo menos 12 ou 15 anos. En
canto  á  autonomía  financeira  das  entidades  locais,  apunta  que  xa  se  realizou  a  primeira
descentralización  cara  ás  comunidades  autónomas,  e  agora  esta  por  facer  a  segunda
descentralización desde as comunidades autónomas ás entidades locais, o que habería que discutir
e esixir desde a FEGAMP e a FEM para que os concellos deixen de ser os irmáns pobres doutras
administracións  que  prestan  todo  tipo  de  servizos  que  non  lles  corresponden.  En  canto  aos
comentarios dalgún membro do partido popular, sinala que non sabe nada respecto diso, e que
cada un ten que ser responsable do que di.  Para rematar, conclúe afirmando que o seu grupo
vai votar a favor para aprobar o expediente por unanimidade, xa que parte desa facturación
corresponde á súa etapa de goberno.

O Sr.  Ledo agradece o apoio do grupo PP a este expediente e aclara que quedaron pendentes
facturas dos anos 2006 e 2007 porque primeiro tiñan que recoñecer o gasto que xeraron. Sinala
tamén que son responsables do pago desta operación de endebedamento en seis anos, e que van
pór en práctica medidas para restrinxir o gasto e xerar o maior número de recursos para facer
fronte a esta débeda dada a situación económica tan complicada.  

A maiores queremos remitir tamén o Informe recoñecemento extraxudicial xullo 2009, con cargo ó
estado de gastos do orzamento xeral para 2009. Facturas pendentes de aprobación anos 2006 de
15 de xullo de 2009. Dito informe recolle a relación de facturas que verbalmente contratou o actual
alcalde en varias anualidades e que se encontraban sen pagar nin recoñecer aínda no exercicio 2009.

En síntese, que o que realmente demostra o exemplo que expón a intervención é o costume na
xestión  de  Manuel  Lorenzo  Varela,  ao  contar  con  maioría  absoluta,  de  recorrer  a  este
procedemento.

OCTAVO 

O propio interventor no IRRE (8) recoñece que «no obsta a que pudiera plantearse el sometimiento
de la cuestión al Consello Consultivo, en orden a la declaración de nulidad y la existencia o no de
las casuas que la determinanan» e ampara non facelo nos prazos «para gestionar de este modo el
procedimiento», mais tanto o Goberno Inta como el mesmo en sesión plenaria en ningún momento
apoiaron ou se posicionaron a prol de solicitar informe ao Consello Consultivo; é máis, rexeitaron
varias propostas, até mediante moción, para facelo cando sería un paso lóxico, tanto para evitar a
xudicialización da política local, canto para dar resposta a dúbidas máis que fundamentadas dos
diversos grupos da oposición.

O aducido sobre o RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da
Lei Reguladora de Facendas Locais é en nosa opinión unha mostra de como había consciencia plena
de que o contrato menor e a súa ausencia de intervención previa (artigo 219) foron a panca que se
empregou para deliberadamente para contraer un volume de gasto que non se podía executar de
modo algún por ningunha outra canle. Tamén se di IRRE (9) sobre o fraccionamento das facturas
que «siempre será opinable “cuantos granos son un montón”». Para o noso grupo non é opinábel
que o contrato menor se demostrou como o mellor amigo da corrupción na administración local e
non  é  opinábel  que  porcentaxe  de  gasto  público  se  fai  baixo  esta  modalidade  no  concello  de
Chantada. Son feitos e realidades, como o é que dúas empresas percibiron máis de seis centos mil
euros en concepto de obras facturadas conxuntamente e fraccionadas para non superar nunca o
marxe legal dos 50.000€.
Tampouco o debate sería en ningún caso a reparación urxente de determinadas vías municipais, que
insistimos moitas delas xa se encontraban nun estado lamentábel con máis dun ano de anterioridade,



senón  a  falta  de  fondos  pola  xestión  desastrosa  acumulada  polas  diversas  administracións  de
Manuel Varela. Aproveitouse unha maioría absoluta para bordear a legalidade, cando non infrinxila,
mediante a contratación verbal de actuacións por valor de máis de medio millón do que non se
dispuña e no marco dun Plano de axuste.  Isto  constitúe un feito grave e insólito  que debe ser
aclarado totalmente. 

NOVENO

EN IRRE (12) exponse que o expediente ía aprobarse inicialmente en decembro de 2015, mais que
a celebración das eleccións xerais fíxoo imposíbel. O certo é que en decembro se celebrou un pleno,
polo que nada impedía planificar  a  inclusión deste  punto na orde do día  ou celebrar  un pleno
extraordirio se así era conveniente. Porén, a maiores, resulta que 13 facturas da empresa Fevisa vías
y obras S.L recollidas no Expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2016 teñen a data
común de 31 de decembro de 2015 (Informe da Intervención REC 1/2016). É evidente entón que se
está deliberadamente faltando á verdade o que é inaudito nun informe elaborado por un funcionario
que debe, antes de máis, ser neutral.

CODA

Aínda  considerando  dignos  de  eloxio  e  respeto,  polo  esforzo  argumental  e  consideración,  os
argumentos e consideracións da intervención no seu novo informe, emitido o 26 de febreiro de 2016
e asinado electronicamente,  seguimos sen concordar  en absoluto,  sobre todo cando os recursos
apresentados expoñen argumentos  xurídicos contundentes e  moi claros,  así  como algúns outros
aspectos que vimos de subliñar e que deberían conducir a solicitar informe ao Consello de contas de
Galiza.

Nos sucesivos debates plenarios e nos diferentes requerimentos de información sobre o asunto non
se nos aclarou en modo algún a totalidade dos reparos que viñemos expuxendo desde os diversos
grupos  da  oposición,  polo  que  consideramos  que  se  poderían  estar  conculcando  os  intereses
comúns,  cuxa observación e defensa nos corresponde en primeiro termo e sobre calquera outra
consideración  aos  representantes  públicos  no  marco  institucional  en  que  fomos  escollidos  por
sufraxio universal.

O proceso de aprobación do Suplemento e do Recoñecemento 1/2016 constitúe un recoñecemento
das obrigas adquiridas irregularmente con dúas empresas sen concurso público nun claro abuso da
figura do contrato menor. Loxicamente, non pode haber recoñecemento firme da obriga antes que
exista crédito, porque así o fixa a legalidade vixente. Con todo, a ninguén se lle escapa que aprobar
con  carácter  previo  á  existencia  de  crédito  suficiente  o  recoñecemento  das  débedas  en  sesión
plenaria  constitúe,  xa de por si,  recoñecer  a imputación ao erario público dunha cantidade que
representa por volta do 10% do orzamento da entidade local, mediante un acto administrativo con
vicios que incitan a, cando menos considerar, a súa nulidade de pleno dereito. Dito doutro xeito,
para evitar un enriquecemento inxusto da administración a respecto dunha empresa que presta un
servizo, o cal é encomiábel, estanse detraendo recursos públicos tamén inxustamente e obviando o
procedemento  axustado  a  Dereito,  o  cal  é  condenábel,  e  polo  que  deberían  responder  os
responsábeis –ou cando menos ser advertidos formalmente–.

Se o Goberno e a intervención teñen claro que o procedemento, o proceso e o acto administrativo se
axustan  sen  problema  a  Dereito  non  entendemos  porque  non  se  elevan  os  correspondentes
expedientes ao Consello de Contas para que informe no prazo máis breve posíbel sobre o mesmo,
sobre todo cando suscitou tantos reparos fundamentados na legalidade vixente e que tentan impedir
polos canais a disposición dos cidadáns e dos grupos da oposición a xudicialización da vida política



do concello de Chantada.

E para que así conste queremos que esta intervención se anexe á acta da sesión ordinaria de marzo
para o que entrego copia  ao señor secretario.


