
Recurso de reposición ao Recoñecemento extraduxicial de
crédito 2/2017

Antom Fente Parada, viciño, concelleiro e voceiro do Grupo Municipal Por Chantada-CUP, con DI

33546652W e enderezo a efectos de notificación en  o_afiador_1986@hotmail.com; apresento o

seguinte escrito, como mellor proceda en direito, ao Recoñecemento extraxudicial de crédito 2/2017

aprobado no pleno ordinario de marzo cos votos favorábeis de Inta (5), a abstención do PP (2) e os

votos contrarios do grupo socialista (3) e de Por Chantada-CUP (con idéntico resultado previo no

tocante á votación para derimira votación nominal solicitada polo grupo municipal Por Chantada-

CUP ao abeiro do artigo 102.2 do ROF. 

EXPOÑO:
Vistos  os informes de intervención relativos a este ponto, é dicir, o 43/2016 de 22 páxinas,

que contén os informes de reparos 33/2016 a 44/2016, e, especialmente, o 24/2017 de 27 páxinas,

que  conten  os  informes  de  reparo  9/2017  a  24/2017  fican  claras  as  numerosas  irregularidades

asinaladas e mesmo que se trata de acordos nulos de pleno direito.

O primeiro dos informes citados indica, por exemplo, que  hai    «  omisión no expediente de

requisitos ou trámites esenciais  »  , xa que   «  son gastos repetitivos no tempo, dos cales Intervención

non  ten  documentación,  polo  cal,  estanse  a  fraccionar  »   e  que  o  fraccionamento  dos  contratos

incumpren os  requisitos  esixidos  polos  artigos  23.3,  86,  109,  111.1 e  138.3 do TRLCSP e,  en

consecuencia, estamos diante de supostos do artigo 47.1.e) da Lei 39/2015 de 1 de outubro que

configura como nulos de pleno direito os actos ditados    «prescindindo total  e  absolutamente do

procedemento  legalmente  estabelecido  ou  das  normas  que  conteñan  as  regras  esenciais  para  a

formación  da  vontade  dos  órganos  colexiados»,  circunstancia  confirmada  polo  artigo  32  do

TRLCSP que recolle posíbeis causas de nulidade de direito administrativo dos contratos.
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 Pola súa banda no informe de intervención 24/2017 lemos que,  do montante total  de

facturas que engloba o expediente de recoñecemento extraxudicial 2/2017, hai 172.400,03€ para os

que non existe crédito na relación de facturas nº 13 e 14 e que na súa globalidade incumpren as xa

cidatadas disposicións do TRLCSP mais o Plano de axuste que dispuña a redución dos contratos

menores continuando con prácticas que pedimos en reiteradas ocasións que se remediasen ao teren

incidencia na facenda local e aínda por seren portas para malas praxes, irregularidades e que mesmo

se teñen revelado en diversos procesos xudiciais como delitos relacionados coa prevaricación e coa

fraude. 

Porén non hai unicamente abuso «dos contratos menores, tratando todos os suministros e

servizos do concello,  como contratos menores» (FI  24/2017) ou indicios  de fraccionamento do

mesmo para  eludir  a  publicidade  e  a  libre  concorrencia  senón outras  irregularidades  polas  que

tamén a lexislación contempla  responsabilidades, como que non exista crédito axeitado e suficiente

para un contrato administrativo do 24/02/2016, que as nóminas do concellos as leve unha xestoría

sen a existencia de contratos e podendo contravir o disposto na Lei de protección de dados, non

exista informe con proposta de resolución  que conteña a enumeración dos feitos e disposicións

aplicábeis ou, por deternos nun ponto, que se conceda mediante o abono de facturas directas  e a

dedo para entidades e empresas sen subvención, convenio ou figura xurídica algunha que regule os

termos da contratación e as obrigas  e  deberes de cada unha das partes...  en definitiva,  un uso

discrecional e fóra de todo procedemento e control dos fondos públicos de todos os cidadáns

como se a institución local fose un feudo particular.

O TRLCSP dispón que a figura do contrato menor é excepcional  cando o alcalde a

converteu na figura habitual para a maior parte do gasto público do Concello e como di un dos

informes citados pola interventora «na xeneralidade dos casos, o uso da contratación menor e a súa

apariencia  de  legalidade  constitúe  o  cauce  habitual  que  se  emprega  para  incumprir  os

correspondentes preceptos legais sobre publicidade e sobre procedemento de adxudicación». 

Os contratos menores e o fraccionamento irregular dos seus obxectos son nulos de pleno

direito co cal é preciso restabelecer a legalidade.  Na proposta da alcaldía  ao pleno búscase un

mecanismo para  saír  da  situación á  que a  súa  xestión  e  non observancia  da  lei  nos  conduciu,

eludindo  as  responsabilidades  inerentes  pois  son  os  órganos  de  contratación  os  que  deben  ser

conscientes das normas rectoras da contratación pública vinculada ao interese xeral e á garantía dos

principios  básicos  de  publicidade,  libre  concorrencia  e  transparencia,  que  só  se  alcalzan  con

métodos de contratación aberta e competitiva. 

Entón é necesario falar das RESPONSABILIDADES:



A Disposición adicional decimonovena do  Texto refundido da Lei de Contratos do Sector

Público (TRLCSP) dispón claramente que:

 a  responsabilidade  patrimonial  das  autoridades  e  do  persoal  ao  servizo  das  Administracións
Públicas derivada das súas actuacións en materia de contratación administrativa, tanto por danos
causados a particulares canto á propia Administración, esixirase con arranxo ao disposto no Título
X da Lei 30/1992, de 26 de novembro, e no Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, polo que se
aproba  o  Regulamento  dos  procedementos  das  Administracións  Públicas  en  materia  de
responsabilidade patrimonial.

Na Lei 30/1992  o artigo 141 estabelece o método da indemnización á Administración como

método  para  resarcir  os  danos  causados  á  facenda  pública,  así  como  o  142  enfoca  a

responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao servizo das Administracións:

1.- Os procedementos de responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas iniciaranse de

oficio ou por reclamación dos interesados.

2.-  Os  procedementos  de  responsabilidade  patrimonial  resolveranse  (...)  polos  órganos

correspondentes das Comunidades Autónomas ou das Entidades que integran a Administración

Local (...).

3.  Para a determinación da responsabilidade patrimonial estabelecerase regulamentarmente un

procedemento xeral coa inclusión dun procedemento abreivado para os supostos en que concorran

as condicións previas no artigo 143 desta Lei. No procedemento xeral será preceptivo o ditame (...)

do órgano consultivo da Comunidade Autónoma (...).

O artigo 145 da Lei 30/1992 indica que a administración após indeminizar aos lesionados, esixirá de

oficio ao seu persoal e ás súas autoridades a responsabilidade en que incorreran por niglexencia

grave, previa instrución do procedemento que regulamentarmente se estabeleza (145.2.). Tamén se

fixan  os  criterios  que  deben  ponderarse:  dano  producido,  intencionalidade,  responsabilidade

profesional e a súa relación co resultado producido. En 145.3) recóllese que  «a Administración

instruirá igual procedemento ás autoridades e demais persoal ao seu servizo polos danos e perxuízos

causados nos seus bens ou direitos».

Vista insuficiencia e inadecuación do crédito orzamentar, o abuso do contrato menor e as diversas

irregularidades observadas, cuxa consecuencia é que, ao abeiro do artigo 32 e 138 do TRLCSP,

sexan  actos nulos de pleno direito ditados prescindindo total  e absolutamente do procedemento

legalmente  estabelecido  ou  das  normas  que  conteñen  as  regras  esenciais  para  a  formación  da

vontade dos órganos colexiados  

SOLICITO:



1.- Que se declare a nulidade de pleno direito dos acordos adotados por seren nulos de

pleno direito ao existir  «omisión  no expediente  de requisitos  ou trámites  esenciais» ao

tratarse de «gastos repetitivos no tempo, dos cales Intervención non ten documentación, polo

cal,  estanse  a  fraccionar»  incumpríndose,  entre  outras  disposicións,  o  tocante  requisitos

esixidos polos artigos 23.3, 86, 109, 111.1 e 138.3 do TRLCSP e, en consecuencia, estamos

diante de supostos do artigo 47.1.e) da  Lei 39/2015 de 1 de outubro que configura como

nulos de pleno direito os actos ditados «prescindindo total e absolutamente do procedemento

legalmente estabelecido ou das normas que conteñan as regras esenciais para a formación da

vontade dos órganos colexiados», circunstancia confirmada polo artigo 32 do TRLCSP que

recolle posíbeis causas de nulidade de direito administrativo dos contratos.

2.-  Que se  abra expediente  de  oficio   (art.  5  do  RD 429/1993,  de  26 e  marzo)  para

determinar  as  responsabilidades  patrimoniais  e  proceder  a  resarcilas  pola  vía

procesual correspondente, de tal xeito que non repercutan os custes destas condutas

irregulares e non axustadas a direito na facenda pública, ao tempo que se expediente e

sancione o seus responsábeis conforme á legalidade vixente e se remita, se procede, aos

Tribunais competentes [artigo 145.5 da Lei 30/1992].

3.- Que se remita informe xurídico-económico con epígrafe conclusiva e propositiva ao

Consello Consultivo e ao Consello de Contas da Galiza para que se pronucien sobre o

mesmo.

Lisboa, 21 de marzo de 2017. 

Asinado dixitalmente.


