
CONCELLO DE CHANTADA                                      Páxina 1 de 7
______________________________________________________________________

EXPDTE Nº 154/2017

ASUNTO: NÓMINAS XANEIRO 2017.

Dacordo co artigo 4.1 do Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro, por o que regúlase o 
réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional e o artigo 
214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por o que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, TRLRFL, emítese o seguinte

INFORME DE INTERVENCIÓN

PRIMEIRO.- LEXISLACIÓN APLICABLE.

1. Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, LRBRL.

2. Lei 27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sostebilidade da Administración Local

3. Real  Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da  Lei 
Reguladora das Facendas Locais, TRLRFL.

4. Lei 48/2015, de 29 de outubro, que aproba os Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2016,  
LOXE 2016. 

5. Real Decreto 500/90, do 20 de abril.

6. Real  Decreto  Lexislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  polo  que  se  aproba  o  Texto  refundido  das 
disposicións vixentes en materia de réxime local, TRRL.

7. Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, polo que se regula o réxime de retribucións dos funcionarios 
da Administración Local.

8. Lei 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública, en aqueles preceptos que 
manteñan a súa vixencia, LMRFP.

9. Real Decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto 
Básico do Empregado Público, TREBEP

10. Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do 
Estatuto dos Traballadores, TRLET.

11. Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de 
fomento da competitividade.

12. Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Lei de Estabilidade orzamentaria e Sostebilidade Financeira, 
LOEPSF.

13. Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

14. Lei 2/2015, de 29 de abril de emprego público de Galicia.

15. Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 
de decembro, de racionalización e sostebilidade da Administración local.

16. Bases de Execución do Orzamento para o exercicio 2017.

17. Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións 
Públicas.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.

 Providencia de alcaldía.

 Documentación do expediente de nóminas.

 A nómina de funcionarios, persoal laboral e dos órganos de goberno do mes de Xaneiro de 2017.

 Informe conciliación da nómina, onde figura a retribución mensual e a retribución do mes anterior, 
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asinada polo Alcalde da Corporción.

Pásase  a  fiscalizar  o  expediente  de  nóminas  a  día  31/01/2017,  polo  cal  sen  outorgar  o  prazo  legal  
estabrecido.

TERCEIRO.- EXTREMOS OBXECTO DE COMPROBACIÓN.

 Existencia de crédito axeitado e suficiente. Artigos 167 e 172 TRLRFL e 24 e ss RD 500/1990, de 
20 abril.

Non se atopa ningún gasto en fase AD, que é como debería estar todo o persoal contratado.

Non existe Relación de Postos de traballo.

 Incremento retributivo recollido nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado.

 Órgano competente.

 As nóminas aparecen asinadas por un empregado público e o Alcalde da Corporación.

 Comprobación aritmética consistente no cadre total da nómina co que resulte do mes anterior 
máis a suma alxébrica das variacións incluídas na nómina do mes.

 Xustificación documental nos casos de alta, baixa, incapacidades e variacións en nómina.

O sistema de xestión das nóminas é deficiente, xa que aínda que non existe constancia das variacións 
incluídas na nómina do mes, por o que esta  Intervención non pode facer  a  comprobación aritmética 
consistente  no  cuadre  total  da  nómina  co  que  resulte  do  mes  anterior  máis  a  suma  alxebraica  das 
variacións incluídas na nómina do mes.

Non confeccionándose documentos normalizados que reflexen as variacións sobre o mes anterior nin se 
adxunta a xustificación das mesmas en moitos casos, que deberían de servir de base para a fiscalización 
por esta Intervención, o que dificulta notablemente e pode chegar a impedir o adecuado exercicio das 
funcións de intervención. 

Informes de referencia: Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Ayuntamiento de Colmenar 
de Oreja, año 1999, y de la Cámara de Cuentas de Madrid del Ayuntamiento de Alcorcón, años 2000 y  
2001, entre otros. 

Faise constar, que a xestoría non efectúa as nóminas mediante procedementos normalizados e segundo 
debería facerse na Administración, o que provoca grandes problemas á hora da fiscalización, e ademáis 
non existe  contrato algún coa mesma,  o que pode afectar  a  protección de datos  de carácter  persoal.  
Debendo ser persoal do Concello o que debería facer as nóminas.

  Compatibilidade dos traballadores do Concello.

Fáise constar a necesidade de analizar si existen expedientes de recoñecemento de compatibilidade dos  
traballadores  contratados  como  persoal  laboral,  sobre  todo  naqueles  casos  de  persoal  temporal  e 
indefinidos, xa que dende esta Intervención non se ten coñocemento algún.

 Circunstancias do persoal do Concello de Chantada.

A abundancia de sentencias que declaran a determinación do persoal laboral temporal como indefinido, 
no Concello, pón de manifiesto as irregularidades dos contratos temporais, e a realización dos mesmo en 
fraude de Lei. 

O carácter de indefinido, non implica que dito posto sexa estructural para o Concello, e debería ser obxeto 
da  correspondente  valoración,  mediante  a  Relación  de  Postos  de  Traballo,  y  unha  vez  valorada 
adecuadamente, se procede, deberá de sacarse a Oferta de Emprego Público, xa que todo o persoal debe 
ser seleccionado garantizando os principios de igualdade, mérito e capacidade, tal e como sinala ao efecto 
o artígo 91.2 da LRBRL, ao dicir que “La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe  
realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del  
sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los  
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.”; sendo necesario 
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sinalar as limitacións estabrecidas na Lei de Orzamentos do Estado.

Por outra banda, cabe destacar que no Concello non existe Relación de Postos de Traballo, o cal debe de 
correxirse, xa que dacordo co artigo 90.2 da LRBRL “ 2. Las Corporaciones locales formarán la relación  
de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación  
básica sobre función pública.

Corresponde al  Estado establecer  las  normas con arreglo a las cuales  hayan de confeccionarse  las  
relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas  
para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se  
refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.”

Sinalando o artigo 74 do Real Decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, que “Las Administraciones  
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos  
organizativos similares que comprenderán,  al  menos,  la denominación de los puestos,  los grupos de  
clasificación  profesional,  los  cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén  adscritos,  los  sistemas  de  
provisión  y  las  retribuciones  complementarias.  Dichos  instrumentos  serán  públicos.”  Sendo  a  súa 
formación obrigatoria para todas as Corporacións Locais (artígo 90.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril), que  
terán  que  incluír  nelas  a  denominación  e  características  esenciais  dos  postos,  as  retribucións 
complementarias que lles correspondan e os requisitos exixidos para o seu desempeño (artígo 74 da Lei 
7/2007,  de  12  de  abril).  Engadindo  o  artigo  126.4  do  TRRL,  que  a  relación  do  posto  de  traballo,  
comprenderá  todos os  postos  de traballo  debidamente  clasificados reservados  a  funcionarios,  persoal 
laboral e eventual.

 Variacións de nóminas.

1. Contratación laboral temporal.

Non consta documentación algunha.

2. Prórroga do SAF e da Traballadora Social.

Non  consta  documentación  algunha,  nembargantes  seguen  a  estar  contratados  os  mesmos  que 
estaban, estando finalizado o seu contrato.

3. Dietas  por  desprazamento  das  Auxiliares  do  Servizo  de  Axuda  no  Fogar,  asinadas  polo 
Traballador Social.

4. Dieta do Traballador social.

Non foron obxeto de fiscalización, nin se adxuntan a ningún expediente en Xestiona.

5. Trienios.

 Existencia de crédito orzamentario.

 Órgano competente.

Convenio de persoal laboral onde se regulen os importes dos trienios.

Non existe Convenio en vigor.

1. Isabel Gomez González. Decreto 11/2017, 17/01/2017.

Non exziste documentación.

Recoñécese sen seguir un procedemento legal, ou importes regulados legalmente.

CUARTO.- CONSIDERACIÓNS A TER EN CONTA CONSECUENCIA DA ATRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS  MUNICIPAIS,  TRAS  A  ENTRADA  EN  VIGOR  DA  LEY  27/2013  DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

As Competencias municipais exercitaranse de conformidade cos principios de descentralización, 
proximidade, eficacia e eficiencia, e con estrita suxeición á normativa de estabilidade presupostaria e  
sostibilidade financeira. A Lei establece que os principios de eficacia e estabilidade presupostaria serán os 
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eixes da xestión das Entidades locais. 

O  artigo  7  da LRBRL  clasifica  as  competencias  das  Entidades  Locais  en  tres  tipos:  as 
competencias  propias,  as  competencias  delegadas e  as  competencias  que  non  son  propias  nin 
delegadas. As competencias propias dos Municipios, poderán ser determinadas por lei e exércense en 
réxime de autonomía e baixo a propia responsabilidade, atendendo sempre á debida coordinación na súa 
programación e execución coas demais Administracións Públicas.

Son COMPETENCIAS PROPIAS dos municipios, as referidas no artigo 25 da LRBRL. As 
COMPETENCIAS DELEGADAS son as que con tal carácter lles atribúen o Estado e as Comunidades 
Autónomas mediante unha disposición normativa (non necesariamente con rango de Lei) ou un acordo e 
exércense nos termos establecidos nesa disposición ou acordo de delegación e con suxeición ás regras 
establecidas no artigo 27 da LBRL.

As COMPETENCIAS DISTINTAS DAS PROPIAS E DAS DELEGADAS non precisan de 
ser atribuídas nin polo Estado nin polas Comunidades Autónomas e só poden exercerse polas Entidades 
Locais cando concorran os seguintes requisitos, de conformidade co disposto no artigo 7.4 daLRBRL, na 
redacción da LRSAL:

1. Cando non poña en risco a sostibilidade financeira do conxunto da Facenda municipal, cumprindo os 
principios de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira.

2. Non  se  incorra  nun  suposto  de  execución  simultánea  do  mesmo  servizo  público  con  outra  
Administración Pública

Para estes efectos, o Concello precisará como VINCULANTES, dous INFORMES PREVIOS:

 Da Administración competente por razón de materia,  a Comunidade Autónoma por regra 
xeneral, no que se sinale a inexistencia de duplicidades.

 Da Administración que teña atribuída a tutela financeira sobre a sostibilidade financeira das 
novas competencias.  No caso da Comunidade Autónoma de Galicia  a  elaboración deste 
informe corresponde ao órgano da Xunta que teña atribuída a competencia en materia de 
tutela financeira sobre as Entidades Locais. 

Sen perxuízo do sinalado, é a Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da 
entrada  en  vigor  da  Lei  27/2013,  do  27  de  decembro,  de  racionalización  e  sustentabilidade  da 
Administración Local, a que regula no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as competencias 
propias e delegadas, o que non se consideran novas competencias e o procedemento a seguir. Indicando 
no seu  artigo 3.3 que  non se considerará como exercicio de novas competencias a continuidade na 
prestación dos servizos xa establecidos, ou a continuidade na actividade de fomento xa establecida 
en exercicios anteriores, e tamén na disposición adicional primeira que as competencias atribuídas ás 
entidades locais pola lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de 
decembro, continuarán exercéndose,  rexéndose  pola indicada lexislación,  ou,  de ser o caso  polo 
dereito  estatal  aplicable  como  supletorio,  sen  prexuízo  do  disposto  nas  disposicións  adicionais  
cuarta  e  quinta  sobre  a  asunción  pola  Comunidade  Autónoma  das  competencias  relativas  a 
educación, saúde e servizos sociais.

A  recente  RESOLUCIÓN  do  12  de  marzo  de  2015,  da  Dirección  Xeral  de  Relacións 
Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración Xeral  do Estado-Comunidade Autónoma de  Galicia  en  relación coa Lei 
5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de 
decembro, ditada para resolver as discrepancias entre a normativa estatal e autonómica expostas,sinala a 
necesidade en todo caso de tramitar os expedientes a que se refire o artigo 7.4 da LRBRL para exercer  
competencias distintas das propias, cousa que non tivo lugar ata a data neste concello.

Por  tanto,  considerando  o  exposto,  cómpre  sinalar  que  préstanse  determinados  servizos  ou 
actividades  a  través  de  persoal  dependente  do  concello  que dificilmente  teñen encaixe  no sistema 
competencial descrito nos parágrafos anteriores.

Isto é así ben porque se atopan fóra das materias a que se refire o artigo 25 da LRBRL, ben  

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102   concello@concellodechantada.org



CONCELLO DE CHANTADA                                      Páxina 5 de 7
______________________________________________________________________

porque non se atopan delegadas nos termos do artigo 27 do mesmo texto legal (e tampouco se atopan 
dentro  das  disposicións  transitorias  da  lei,  referidas  a  servizos  sociais,  xa  vencida,  educativos  ou 
sanitarios), ou en todo caso non foi tramitado (porque ata a data non se esixía así) o expediente a que se 
refire o artigo 7.4 da LRBRL. 

Por outra tamén facer mención á sentenza do tribunal superior de xustiza de Asturias 0915/2015 
de data 14/12/2015, que avala a continuidade na prestación de servizos e exercicio de competencias que 
se  viñan  realizando  con  anterioridade  á  entrada  en  vixencia  da  Lei  27/2013,  de  27  de  decembro, 
lembrando que esta última non derrogou a Disposición Transitoria Segunda da Lei 7/1985, e a recentísima 
Sentenza do Tribunal Constitucional de 08/03/2016 que declara inconstitucionais determinados preceptos 
e aspectos da Lei 27/2013, de 27 de decembro como a redacción resultante do artigo 57.bis da LRBRL ou 
as disposicións adicional 11.ª e transitorias 1.ª, 2.ª e 3ª.

Por último, cabe sinalar que dacordo co disposto na disposición transitoria sétima da Lei 27/13, 
de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración local, “até o 31 de decembro 
de 2016, salvo prórroga pola correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado, excepcionalmente,  
cando  nas  Corporacións  Locais  cuxa  poboación  sexa  inferior  a  20.000  habitantes  quede  acreditado 
mediante  informe  ao  Pleno,  a  imposibilidade  de  que  as  funcións  de  tesouraría  e  recadación  sexan 
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, xa sexa 
con carácter definitivo, provisional, acumulación ou agrupación, ditas funcións poderán ser exercidas por 
funcionarios  de carreira  da  Deputación Provincial  ou entidades equivalentes,  dacordo co previsto no 
artigo 36 da Lei  7/1985,  de 2 de abril,  ou cando quede acreditado que isto  non resulta  posible,  por 
funcionarios de carreira  que presten servizos na Corporación Local.  En ambos os casos,  deberán ser 
funcionarios de carreira e actuarán baixo a coordinación de funcionarios do grupo A1 das Deputacións 
Provinciais ou entidades equivalentes”.

Chegado o 1 de xaneiro sen que se teña visto prorrogada a anterior disposición, e non téndose 
arbitrado ningunha solución normativa alternativa, resulta que todos os Concellos cuxa poboación sexa 
inferior a 20.000 deberán contar necesariamente cun posto reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, para exercer a través do mesmo as función asignadas á tesourería local.

De tal xeito, que tódalas funcións atribuídas a tesourería, tanto en materia de gastos coma de 

ingresos, debe ser exercida por un funcionarios con habilitación de carácter nacional. Polo cal, de seguir a 
situación actual, as funcións inherentes á tesourería estarán a ser exercidas por un funcionario propio da 

corporación, e sin que o dito persoal esté nomeado dacordo cos sistemas de provisión establecidos na 
normativa aplicable.

Expirado  o  réxime  transitorio  ao  que  se  fixo  referencia  nos  antecedentes  deste  informe,  a  
situación descrita representa unha vulneración do disposto no artigo 92.1.b) e 92.2.b) da LRBRL, que 
reserva  o  desempeño  de  tales  funcións  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  nacional 
correspondentes á subescala de intervención-tesoureria

QUINTO.- RESPONSABILIDADES.

O artigo 78.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local establece que  
os  membros  das  Corporacións  locais  están  suxeitos  a  responsabilidade  civil  e  penal  polos  actos  e 
omisións realizados no exercicio do seu cargo, responsabilidades que se esixirán ante os Tribunais de  
Xustiza competentes e se tramitarán polo procedemento ordinario aplicable. 

Asemade o apartado terceiro do mesmo artigo determina que as Corporacións locais poderán 
esixir a responsabilidade dos seus membros cando por dolo ou culpa grave, causaran danos e prexuízos á 
Corporación ou a terceiros, se estes foran indemnizados por aquela.

Tamén o artigo 60 do TRRL sinala que  “as autoridades e funcionarios de calquera orde que,  
por dolo ou culpa ou neglixencia, adopten resolucións ou realicen actos con infracción das disposicións  
legais,  estarán  obrigados  a  indemnizar  á  Corporación  local  os  danos  e  prexuízos  que  sexan  
consecuencia de aqueles, con independencia da responsabilidade penal ou disciplinaria que lles poda  
corresponder”.
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O artigo 225.1 do ROF preceptúa que  “as entidades locais poderán instruír expediente,  con  
audiencia  do  interesado,  para  declarar  a  responsabilidade  civil  das  súas  autoridades,  membros,  
funcionarios e dependentes que, por dolo, culpa ou neglixencia graves, causaran danos e prexuízos á  
Administración ou a terceiros, se estes foran indemnizados por aquela”.

O  procedemento  para  estas  esixencias  de  responsabilidades  aos  membros  das  Corporacións 
Locais  polos danos que causen a estas ven recollido na  Lei  Procedemento Administrativo Común, e 
desenvolto a través do Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos 
procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial. 

Tamén o artigo 28 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información  
pública e bo goberno recolle as Infraccións en materia de xestión económico-orzamentaria, sinalando que  

constitúen  infraccións  moi  graves  as  seguintes  condutas  cando  sexan  culpables,  entre  outras,  cuxas 
sancións se regulan no artigo 30 da mesma norma:

a) A incursión  en  alcance  na  administración  dos  fondos  públicos  cando  a  conduta  non  sexa 
subsumible en ningún dos tipos que se contemplan nas letras seguintes.

b) A  administración  dos  recursos  e  demais  dereitos  da  Facenda  Pública  sen  suxeición  ás 
disposicións que regulan a súa liquidación, recadación ou ingreso no Tesouro.

c) Os compromisos de gastos, recoñecemento de obrigacións e ordenación de pagos sen crédito 
suficiente para realizalos ou con infracción do disposto na Lei 47/2003, de 26 de novembro,  

Xeneral  Orzamentaria,  ou  na  de  Orzamentos  ou  outra  normativa  orzamentaria  que  sexa 
aplicable.

d) A omisión do trámite de intervención previa dos gastos, obrigas ou pagos, cando esta resulte 
preceptiva ou do procedemento de resolución de discrepancias fronte aos reparos suspensivos da 

intervención, regulado na normativa orzamentaria.

SEXTO.- RESULTADO DA FISCALIZACIÓN.

 SEN FISCALIZAR.

 FISCALIZADO.

Dacordo co todo sinalado anteriormente, procédese:

 Devólvese o expediente para subsanación de errores, ou, no seu caso, achega dos documentos 
preceptivos.

 Informe desfavorable por motivos que non suspenden a tramitación.

 Procede a tramitación do expediente.

 REPARO  02/2017.  Suspéndese  a  tramitación  do  expediente,  ata  que  os  reparos  sexan 
solventados polo Alcalde, polos seguintes motivos:

 Non foron fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.

 Omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais. 

 Derivado de comprobacións materiais  de obras,  subministracións,  adquisicións e 
servizos.

 Suspéndese a tramitación do expediente, ata que os reparos sexan solventados por o Pleno, 
por os seguintes motivos:

 Insuficiencia o inadecuación de crédito.

 Obrigas o gastos da súa competencia.
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 O  presente  informe  emítese  no  exercicio  do  control  de  gastos  e  ingresos  atribuído  a  esta 
Intervención

En Chantada, a data de firma do documento electrónico en 2017,

A INTERVENTORA

Mª CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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