
CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 713/2018

ASUNTO: ACORDO  ENCOMENDA  DE  XESTIÓN  DO  OBRADOIRO  DE 
EMPREGO.

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  Sostenibilidade  da 
Administración Local

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

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

5. 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.

6. Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

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

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.

 ORDE do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das 
axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma 
de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (Código de procedemento 
TR353A).

TERCEIRO.- EXSTENCIA DE CRÉDITO ORZAMENTARIO.

Os artigos 167 e 172.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que  se  aproba  o  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais  e  24  e 
seguintes do Real  Decreto 500/1990,  do 20 de  abril,  dispoñen que os créditos para 
gastos destinaranse exclusivamente á finalidade específica para a cal fosen autorizados 
no  orzamento  xeral  da  entidade  local  ou  polas  súas  modificacións  debidamente 
aprobadas,  finalidade  que  se  determina  pola  clasificación  por  áreas  de  gasto  e 
económica pola que se define a partida orzamentaria.

O artigo 173.5 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto  
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais establece que non poderán adquirirse compromisos de 
gastos por contía superior ao importe dos créditos autorizados nos Estados de Gastos, sendo nulos de  
pleno dereito os acordos adoptados, sen prexuízo das responsabilidades a que houbese lugar.

Tamén o artigo 188 sinala que os ordenadores de gastos e de pagos, en todo 
caso,  e  os  interventores  das  entidades  locais,  cando  non advirtan  por  escrito  a  súa 
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improcedencia, serán persoalmente responsables de todo gasto que autoricen e de toda 
obriga que recoñezan, liquiden ou paguen sen crédito suficiente.

No caso que nos ocupa, hai que dicir que na Orde do  4 de maio de 2018, que 
regula a convocatoria de axudas para os obradoiros de emprego, faise mención á obriga 
do concello de habilitar o crédito preciso e facer fronte aos gastos que supoña a xestión 
do Obradoiro non subvencionados pola Consellería. 

De  tal  xeito,  que  cada  concello  sufragará  con  fondos  propios  a  parte  non 
subvencionada pola Consellería das obras realizadas no seu territorio, transferindo ao 
Concello que xestione os fondos necesarios ao efecto.

Non consta Proxecto conxunto a aprobar.

Existe unha proposta de acordo á Xunta de Goberno Local, no cal sinálanse as 
actuacións a realizar e co importe municipal é de 30.000,00€.

Este importe non está previsto no Orzamento prorrogado nin no orzamento que 
se está a aprobar para o exercicio 2018.

Estáse a realizar unha modificación orzamentaria, polo cal pódese producir unha perturbación do 
adecuado funcionamento dos servizos do Concello.

CUARTO.- ENCOMIENDA DE XESTIÓN.

O artigo 47.2.h) da Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local, determina que se require  o voto favorable da maioría absoluta do número 
legal  de  membros  das  corporacións para  a  adopción  de  acordos  relativos  á 
transferencia de funcións ou actividades a outras Administracións públicas, así como a 
aceptación  das  delegacións  ou  encomendas  de  xestión  realizadas  por  outras 
administracións, salvo que por lei se impoñan obrigatoriamente.

Á súa vez o artigo 54, apartado b) do Real Decreto Lexislativo Real Decreto 
Lexislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  polo  que  se  aproba  o  Texto  Refundido  das 
Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local establece que será necesario o 
informe previo do Secretario,  e,  ademais,  no seu caso,  do Interventor ou de quen 
legalmente os substitúan, para a adopción dos seguintes acordos:“(…) b) Sempre que se  
trate de asuntos sobre materias para as que se esixa unha maioría especial”.

Por tanto, é preceptivo no presente expediente a emisión dos oportunos informes 
de secretaría e intervención, ao ter un contido ou incidencia tamén económico.

É o artigo 11 da lei 40/2015, sinala que “1. La realización de  actividades de 
carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las  
Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de  
Derecho  Público  de  la  misma o  de  distinta  Administración,  siempre  que  entre  sus  
competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los  
medios técnicos idóneos para su desempeño.

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos  
regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico  
se ajustará a lo previsto en ésta.
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2. La  encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los  
elementos sustantivos  de  su ejercicio,  siendo responsabilidad del  órgano o Entidad encomendante  
dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta  
actividad material objeto de encomienda.

En  todo  caso,  la  Entidad  u  órgano  encomendado  tendrá  la  condición  de  encargado  del  
tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  a  los  que pudiera  tener  acceso  en  ejecución  de  la  
encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de  
carácter personal.

3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas: (…) b)  
Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas  
Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá  
ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el  
de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto  
de  la  gestión  ordinaria  de  los  servicios  de  las  Comunidades  Autónomas  por  las  Diputaciones  
Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen  
Local.”

De  tal  xeito,  cas encomendas   soamente  alcanza  a  actividades  de  carácter 
material, técnico ou de servizos, e non supón cesión de titularidade da competencia nin 
dos elementos substantivos do seu exercicio, correspondendo ao órgano ou Entidade 
encomendante ditar os actos ou resolucións de carácter xurídico que dean soporte 
ou nos que se integre a concreta actividade material obxecto de encomenda.

Á vista das actuacións que supón a encomenda de xestión, calquera decisión que 
requira un acto ou resolución de carácter xurídico deberá ser ditada por cada unha das 
administracións afectadas, xa que esta facultade non se pode traspasar.

QUINTO.-  ORDE DO 4 DE MAIO DE 2018 POLA QUE SE ESTABLECEN AS 
BASES  REGULADORAS  DAS  AXUDAS  E  SUBVENCIÓNS  PARA  OS 
OBRADOIROS DUAIS DE EMPREGO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE 
GALICIA, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2018.

O artigo 19 da Orde, apartado 1.c) sinala que “Os concellos e os consorcios,  
comunidades, mancomunidades ou calquera outro tipo de asociacións dos concellos  
galegos,  así  como o  resto  de  entidades  a que  alude  o  artigo  3,  deberán presentar  
certificación expedida polo secretario ou secretaria da entidade promotora, en que se  
recolla  o  acordo  de  aprobación  do  proxecto  e  de  solicitude  de  subvención  á  
Consellería de Economía, Emprego e Industria, adoptado polo órgano competente  
ou,  se  é  o  caso,  as  certificacións  das  aprobacións  por  cada  un  dos  concellos  
participantes no proxecto e, se procede, de convenio de colaboración asinado entre  
eles para o efecto.”

Nestes  momentos  NON consta  Proxecto  no  Concello  de  Chantada,  que  fora 
remitido a esta Intervención. Cabe sinalar o artigo 22.2.ñ) da Lei de bases c aprobación 
de Proxectos de  obras e servizos cando aínda non estén previsto nos orzamentos,  é 
competencia plenaria.

No  apartado  2.d)  da  Orde  sinala  que  “Memoria  do  proxecto  para  o  cal  se  
solicita  a  subvención  segundo o  modelo  que  se  achega  como anexo III,  na  cal  se  
recollerán os seguintes aspectos:
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• Descrición  detallada  da  obra  ou  servizo  que  se  vai  realizar  ou  prestar,  
indicando o destino previsto para a súa utilización posterior. No caso de que a  
obra que se vai executar o requira, achegarase proxecto básico asinado polo  
persoal técnico competente. O dito proxecto básico constará, cando menos, de  
memoria  descritiva,  planos  xerais  e  orzamento  con  estimación  global  por  
capítulos.

• Plan formativo por especialidades en relación co proxecto de obra ou servizo  
que se vai desenvolver, de maneira que se estableza a correspondencia entre o  
plan  formativo  por  especialidades  e  as  unidades  de  obra  ou  servizos.  Os  
itinerarios formativos adecuaranse, na medida do posible, ao establecido nos  
reais decretos dos correspondentes certificados de profesionalidade ou, na súa  
falta, especificaranse os módulos formativos da ocupación, indicando o número  
de horas e os seus contidos teórico-prácticos.

• Cada itinerario formativo deberá incluír a denominación dos módulos que o  
integran  e  a  súa  duración,  o  obxectivo  xeral  do  módulo  e  os  contidos  
teórico-prácticos.

• Orzamento e financiamento do proxecto, detallado segundo o disposto no artigo  
20 desta orde.

Sinalando este artigo que:

Para efectos do previsto na letra d) do artigo 19.2 desta orde, o orzamento do  
proxecto presentarase subdividido en:

1. Orzamento de gastos segundo o seguinte detalle:

a)  Custos  máximos  totais  derivados  da  contratación  do  persoal  directivo,  
docente, administrativo de apoio e do alumnado-traballador participante.

b) Custos máximos totais derivados do funcionamento e xestión do obradoiro  
dual de emprego:

• Medios e materiais didácticos e de consumo para a formación

• Amortización de instalacións e equipamentos. Cando a entidade promotora  
achegue,para  o  desenvolvemento  do  proxecto,  bens  (equipamentos  e  
instalacións)  amortizables,  xuntarase  relación  valorada  destes,  incluíndo  as  
cotas de amortización que se deriven da aplicación das táboas de coeficientes  
de amortización anualmente establecidas.

• Viaxes do alumnado-traballador para a súa formación.

• Material de oficina.

• Aluguer de instalacións, maquinaria e equipamentos, excluídos o leasing.

• Gastos xerais.

• Se é o caso, o importe da póliza de responsabilidade civil para facer fronte  
aos  riscos  que  para  os  bens  e  as  persoas  poidan  derivar  da  actuación  
profesional  do  persoal  do  obradoiro  dual  de  emprego  durante  todo  o  
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funcionamento do proxecto, quedando a Consellería de Economía, Emprego e  
Industria exonerada de calquera responsabilidade ao respecto.

•  Outros  gastos  de  funcionamento  necesarios  para  o  desenvolvemento  do  
proxecto.

c)  Se  é  o  caso,  importe  derivado  dos  incentivos  á  contratación  laboral  
temporal  de cada unha das  persoas participantes  nos  obradoiros  duais  de  
emprego, segundo o establecido no artigo 34.

2.  Orzamento  de  ingresos:  expresará  a  parte  financiada  pola  entidade  
promotora e por outros posibles organismos ou entidades colaboradoras, así  
como  a  parte  para  a  cal  se  lle  solicita  financiamento  á  Consellería  de  
Economía,  Emprego e Industria.  De ser o caso,  tamén se farán constar os  
posibles  ingresos  previstos  como consecuencia,  e  sempre  que  se  cumpra o  
establecido  no artigo  33 desta orde,  de alleamento  de bens  producidos  ou  
servizos prestados polo obradoiro dual de emprego.

• Datas previstas de comezo e finalización da formación, prácticas profesionais e,  
se é o caso, os contratos temporais do obradoiro dual de emprego. • Informe  
sobre  as  estratexias  de  desenvolvemento  e  perspectivas  de  emprego,  con  
inclusión  das  previsións,  o  máis  concretas  posible,  de  inserción  laboral  do  
alumnado-traballador  participante  á  finalización  da  súa  participación  no  
proxecto”

De tal xeito, que todos os gastos de funcionamento necesarios para desenrrolar o 
Obradoiro,  e  os  que  se  aproban  no  Proxecto,  que  esta  Intervención,  nestes  intres 
descoñece,  deberán  ser  xestionados  polo  Concello  que  xestiona  o  Obraoiro,  sendo 
inadecuado, calquer gasto relacionado co obraoiro, e asumido polo Concello que non o 
xestiona.

SEXTO.- CONCLUSIÓN. 

Dacordo  co todo  sinalado  anteriormente,  o  órgano  competente  é  o  Pleno da 
corporación por maioría absoluta, e polo tanto se é adoptado por outro órgano, o acordo 
pode ser nulo de pleno dereito por ser dictado por órgano manifiestamente incompetente 
por razón de materia.

 O  presente  informe  emítese  no  exercicio  do  control  de  gastos  e  ingresos 
atribuído a esta Intervención

En Chantada, a data da sinatura electrónica.

A INTERVENTORA,

Asdo.: Mº CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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