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INFORME DE SECRETARÍA

De acordo co previsto no artigo 3.3 c) do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que 
se  regula  o  réxime  xurídico  dos  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de 
carácter nacional, emítese o seguinte,

INFORME

 

PRIMEIRO. Lexislación aplicable.

-Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

-Real  Decreto  Lexislativo  781/1986,  do  18  de  abril,  polo  que  se  aproba  o  Texto 
Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local.

-Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

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

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

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

-Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

- 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).

SEGUNDO. Antecedentes.

Pola 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 Os obradoiros duais de emprego configúranse como 
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programa mixto de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a 
ocupabilidade das persoas desempregadas de dezaoito ou máis  anos de 
idade, mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese 
xeral  e social  que posibiliten ao alumnado participante a realización dun 
traballo  efectivo  que,  xunto  coa  formación  profesional  para  o  emprego 
recibida,  relacionada  directamente  co  devandito  traballo,  procure  a  súa 
cualificación  profesional  e  favoreza  a  súa  posterior  inserción  laboral  no 
mercado de traballo.

De acordo co artigo 10.1 da Orde citada, a selección do alumnado-traballador, así 
como a do persoal directivo, docente e administrativo de apoio participante 
no  proxecto  que  se  vai  poñer  en  funcionamento,  será  realizada,  por  un 
grupo  de  traballo  mixto  constituído  para  tal  fin  por  representantes  da 
Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria  e  da  entidade  promotora, 
atendendo  ás  prioridades  do  proxecto,  aos  itinerarios  formativos  e  a 
criterios de igualdade e obxectividade. 

A  contratación  das  persoas  seleccionadas,  farese  nembargantes,  pola  entidade 
promotora (artigo 13).

Para  a  solicitude  da  subvención  utilizarase  unha  fórmula  de  colaboración  sendo 
concellos  participantes  o  concello  de  Chantada  e  o  concello  de  Carballedo, 
correspondendo a este último a xestión integral que se derive da subvención.

Non consta no expediente G713/2018 o proxecto conxunto a aprobar para a solicitude 
da subvención.

TERCEIRO. Encomenda de xestión.

O artigo 60 da Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, 
dispón en canto ó fomento das fórmulas de cooperación horizontal entre as entidades 
locais, no punto dous que “as convocatorias públicas de axudas e subvencións da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos entes instrumentais 
do  sector  público  autonómico  destinadas  ás  entidades  locais  da  Comunidade 
Autónoma deberán primar,  na forma que se estableza nas correspondentes bases 
reguladoras, as solicitudes presentadas conxuntamente por máis dunha entidade local 
baixo  calquera  fórmula,  como  agrupación,  asociación,  mancomunidade,  consorcio, 
fusión ou calquera outra similar, fronte ás presentadas individualmente”.

A fórmula máis acertada xurídicamente para a colaboración que se plantexa entre o 
Concello de Chantada e o de Carballedo para o desenvolvemento das actuacións que 
se derivan do obxecto da subvención, é a da figura da encomenda de xestión. 

A regulación da encomenda de xestión atópase no artigo 11 da Ley 40/2015, do 1 de 
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Dispón o precepto que a realización 
de  actividades  de  carácter  material  ou  técnico  da  competencia  dos  órganos 
administrativos  ou  das  Entidades  de  Dereito  Público  poderá  ser  encomendada  a 
outros  órganos  ou  Entidades  de  Dereito  Público  da  mesma  ou  de  distinta 
Administración, sempre que entre as súas competencias estean esas actividades, por 
razóns de eficacia ou cando non se posúan os medios técnicos idóneos para o seu 
desempeño.

As  encomendas  de  xestión  non  poderán  ter  por  obxecto  prestacións  propias  dos 
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contratos regulados na lexislación de contratos do sector público. En tal caso, a súa 
natureza e réxime xurídico axustarase ao previsto nesta.

A encomenda de xestión non supón cesión da titularidade da competencia nin dos 
elementos  substantivos  do  seu  exercicio,  sendo  responsabilidade  do  órgano  ou 
Entidade encomendante ditar cantos actos ou resolucións de carácter xurídico dean 
soporte ou nos que se integre a concreta actividade material obxecto de encomenda.

En todo caso, a Entidade ou órgano encomendado terá a condición de encargado do 
tratamento dos datos de carácter persoal aos que puidese ter acceso en execución de 
encoméndaa de xestión, séndolle de aplicación o disposto na normativa de protección 
de datos de carácter persoal.

No que respecta á formalización das encomendas de xestión, cando estas se realicen 
entre órganos e Entidades de Dereito Público de distintas Administracións, como é o 
suposto obxecto de informe, formalizarase mediante firma do correspondente convenio 
entre elas, que deberá ser publicado no «Boletín Oficial do Estado», no Boletín oficial 
da  Comunidade  Autónoma  ou  no  da  Provincia,  segundo  a  Administración  a  que 
pertenza o órgano encomendante, salvo no suposto da xestión ordinaria dos servizos 
das Comunidades Autónomas polas Deputacións Provinciais ou no seu caso Cabidos 
ou Consellos insulares, que se rexerá pola lexislación de Réxime Local.

O réxime xurídico dos convenios atópanse regulados nos artigos 47 e seguintes da 
-Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

CUARTO. Competencia.

O artigo 22.2 p) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, 
concede competencia ó Pleno para (…) “p) Aquelas outras que deban corresponder ao 
Pleno por esixir a súa aprobación unha maioría especial”.

Pola súa banda, o artigo Artigo 47.2 da  Lei 7/1985, do 2 de abril,  Reguladora das 
Bases do Réxime Local, dispón que “se require o voto favorable da maioría absoluta 
do  número  legal  de  membros  das  corporacións  para  a  adopción  de  acordos  nas 
seguintes materias: 

(…)

h)  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 impóñanse obrigatoriamente”.

Polo  tanto,  en  vista  do  exposto  a  competencia  para  encomendar  a  xestión  do 
Obradoiro de Emprego ó Concello de Carballedo, corresponde ó Pleno do Concello de 
Chantada, debendo ser a aprobación do acordo adoptado pola mayoría absoluta dos 
seus membros.

Polo  tanto  no  caso  de  adoptarse  un  acordo  por  un  órgano  “manifestamente 
incompetente por razón da materia”, podería conlevar á nulidade de pleno dereito do 
acordo (artigo 47.1. b)).

Este é o meu informe sen prexuízo doutro mellor fundado en dereito.
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Chantada, ASINADO DIXITALMENTE

A Secretaria Xeral,  

Ado.: María Álvarez Alvar.
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