
SESIÓN    ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO DO DÍA    8 DE XANEIRO DE
2018  .

No  Pazo  Municipal  de  Ferrol,  sendo  as  dez  horas   e  cinco
minutos do día  8 de xaneiro de 2018, reuniuse a Xunta de Goberno
Local, en primeira convocatoria, baixo a Presidencia do Iltmo. Sr. Do
n  Jorge  Juan  Suárez  Fernández,  coa  asistencia  dos  señores
Concelleiros seguintes, integrantes desta Xunta de Goberno Local: Don
a María de la Luz Fernández Lemos, Dona Rosa María de las Nieves Ménd
ez Fonte, Dona José Álvaro Montes Celeiro, Dona Saínza Ruiz Ferreño e
Don Luís Miguel Victoria Gallego . DISCULPAN: don Jesús Basterrechea 
López. Asistidos polo Secretario Xeral Don Leopoldo Moure García e po
lo Viceinterventor don Fidel García Martul en funcións de Interventor
ó obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente a este día,
adoptándose os seguintes acordos:

1.  APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DO  BORRADOR  DA  ACTA  DA  SESIÓN
ANTERIOR. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou aprobar
a  acta  da  sesión  anterior,  celebrada  o  2  de  xaneiro  de  2018
(ordinaria).

2.  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  RECOÑECEMENTO
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO DA RELACIÓN DE FACTURAS Nº 1/2018. Examinada
a proposta que eleva a Alcaldía, que textualmente di:

“Examinadas as propostas que elevan os concelleiros delegados das áreas que a continuación
se indican sobre a validación das facturas e os gastos que se relacionan, pertencentes ás súas
áreas.

O art. 173 do RDL 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei de
facendas  locais,  establece  que  “as  obrigas  de  pagamento  serán  esixibles  á  Facenda  Local
cando resulten da execución dos seus respectivos orzamentos ou de sentenza xudicial firme”.

Aínda  así,  as  normas  orzamentarias  e  a  xurisprudencia  reiterada  declaran  a  obriga  da
administración de evitar o enriquecemento inxusto. Neste sentido, os artigos 26 e 60.2 do RD
500/1990 establecen a posibilidade do recoñecemento extraxudicial de crédito, competencia
do Alcalde sempre que exista crédito orzamentario.

A base 36ª.3.d) das Bases de execución do Orzamento dispón que "Se o resultado do informe é
que se tramite o gasto a través da Comisión Especial de Contas por esixir o recoñecemento
extraxudicial  de crédito,  o Servizo de Contabilidade tramitará o correspondente expediente
para a súa inclusión na primeira sesión do órgano colexiado ao que lle corresponda (Pleno ou
Xunta de Goberno Local) que se celebre".

Constan nesta Intervención as facturas remitidas polas diferentes áreas e que se relacionan de
seguido:



Relación número 1.-

AREA DE ECONOMÍA E FACENDA.-

Emisor Concepto
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motiv
o (*)

MARKEL 
INTERNATIONAL 
ESPAÑA

Póliza de 
Accidentes.Accidentes 
innominados en 
actividades deportivas, 
08/11/2017 a 31/12/2017.

EMIT-244 2.661,54 28/11/2017 29/11/2017 c), e)

GONZALO 
ABOGADOS 
ABOGADOS 

Reclamación IBI BiCE 
AP-9

B17626 3.025,00 05/12/2017 15/12/2017 c), e)

DELION 
COMMUNICATION
S S.L.U.

Remesas 108, 0110 de 
liquidacións agrupadas. 
Xestión tributaria

FV17/11251 167,03 30/11/2017 26/12/2017 c), e)

TOTAL AREA DE ECONOMIA E FACENDA  5.853,57    

AREA DE BENESTAR.-

Emisor Concepto
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motiv
o (*)

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA

Servizo de teleasistencia 
domiciliaria, novembro.

15000-2017-
12-7-N

1.914,00 01/12/2017 04/12/2017 c), e)

TOTAL AREA DE BENESTAR  1.914,00    

AREA DE MULLER E IGUALDADE.-

Emisor Concepto
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motiv
o (*)

JESUS PICO LOPEZ

Instalación de cadro 
eléctrico no concerto do 
parque Raíña Sofía, 
boletín eléctrico, conexión
e taxas en Fenosa, grupo 
eléctroxeno e persoal de 
garda no evento.

721 1.815,00 08/09/2017 28/09/2017 c), e)

TOTAL AREA DE MULLE E IGUALDADE  1.815,00    

AREA DE CULTURA.-

Emisor Concepto
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motiv
o (*)

AGRUPACION 
ARTISTICO 
CULTURAL 
ARMONIA

Actuación na AVV O 
Cruceiro de Santa Icía o 2
de decembro. de 2017.

16 300,00 05/12/2017 07/12/2017 c), e)



GRUPO DE TEATRO
S. C.R.A. POMBIÑA 
DE PEDROSO 

Actuación na AVV O 
Lago de Doniños o 26 de 
novembro de 2017.

16/2017 350,00 07/12/2017 12/12/2017 c), e)

OVIDIO 
ALDEGUNDE 
ALVAREZ

Reportaxe fotográfica da 
exposición de Tomás 
Barros no Torrente 
Ballester

1731 1.355,20 27/12/2017 27/12/2017 e), f)

KOMITAS MUSIC, 
S.L.

Funda acolchada para o 
piano do auditario

155 1.192,50 23/12/2017 28/12/2017 e)

OFICODE S.L.

VINILO 
MONOMERICO 
ESPECIAL PARED. 
EXPOSICIÓN TOMAS 
BARROS

1546 A 112,53 26/12/2017 29/12/2017 e)

GLORIA INES 
MONSALVE 
CAMACHO

Carpa para concerto folk. 241 1.815,00 11/12/2017 29/12/2017 c), e)

TOTAL AREA DE CULTURA  5.125,23    

AREA DE BIBLIOTECAS.-

Emisor Concepto
Número de

factura
Importe da

factura
Data da
factura

Rexistro
entrada 

Motiv
o (*)

POCOMACO 
MENSAJEROS SL

ASM 24 (paquete)
SERIE 1-
000922

9,46 30/11/2017 19/12/2017 c), e)

TOTAL AREA DE BIBLIOTECAS  9,46    

TOTAL REC XGL 26/12/17 - RELAC. NÚM.1  14.717,26    

a) Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado.
b) Cando non foran fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.
c) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais.
d) Cando o reparo derive de comprobacións materiais de obras, subministracións,

adquisicións e servizos.

Sen reparo:
e) Exclusivamente por tratarse de facturas de exercicios anteriores (artigo 26.2c e

60.2 RD 500/90).
f) Defectos de tramitación non esencias.

INFORMO

O recoñecemento extraxudicial  de crédito configúrase como un procedemento excepcional,
conducente á conversión de actos que conforme co ordenamento xuridico son nulos de pleno
dereito.

Con todo, esta invalidez dos actos administrativos non exime á Administración da obrigación
de aboamento das prestacións realizadas por un terceiro ao seu favor, en virtude dun principio



xeral do dereito segundo o cal ninguén pode enriquecerse en detrimento doutro, isto é, a teoria
do  enriquecemento  inxusto,  nacendo  así  unha  obrigación  ex  lege.  De  modo  que  a
Administración  a  través  desta  figura  fai  efectivos  pagamentos  aos  que  outro  ten  dereito,
evitando os custos engadidos que suporía un procedemento xudicial.

Os fondos utilizados por calquera Administración son publicos, é dicir, de todos os cidadáns e
precisamente por iso non poden ser manexados sen cumprir unha serie de requisitos minimos
establecidos pola lei para asegurar que a Administración Pública sirva con obxectividade os
intereses  xerais  e  actúe  de  acordo cos  principios  de  eficacia,  xerarquia,  descentralización,
desconcentración  e  coordinación,  con  sometemento  pleno  á  lei  e  ao  dereito  (art.103
Constitución).

En aplicación desta teoria á esfera local e para liquidar os problemas e as inxustizas que ás
veces se producen, instaurouse o procedemento denominado de recoñecemento extraxudicial
de  crédito  que  permite  recoñecer  obrigacións  que  non  foron  tramitadas  por  falta  de
consignación orzamentaria ou por neglixencias varias ou derivadas de actuacións irregulares
diversas:  contratacións  verbais,  modificacións  de  obras  e  obras  accesorias  non  aprobadas
formalmente, etc.

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DO RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL.

A última cuestión que procede abordar é a relativa á posible responsabilidade das autoridades
e  funcionarios  derivada  das  contratacións  irregulares,  e  respecto  diso  pódense  facer  as
seguintes consideracións:

O artigo 78 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local dispón que
os membros das Corporacións locais están suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos
e omisións realizados no exercicio do seu cargo. Tales responsabilidades esixiranse ante os
Tribunais de xustiza competentes e tramitaranse polo procedemento ordinario aplicable.

Así mesmo, o apartado terceiro do mesmo artigo indica que as Corporacións Locais poderán
esixir a responsabilidade dos seus membros cando por dolo ou culpa grave, causasen danos e
prexuízos á Corporación ou a terceiros, se estes fosen indemnizados por aquela.

A  esixencia  de  responsabilidade  a  que  alude  o  parágrafo  anterior  concrétase  na
responsabilidade das autoridades e do persoal ao servizo de a Administración recollido nos
arts. 36 e ss. da Lei  40/2015, de 1 de outubro, de Réximen Xurídico do Sector Público e, a
diferenza da responsabilidade patrimonial da Administración, que ten carácter obxectivo, a das
autoridades e persoal ao seu servizo ten carácter subxectivo, polo que require a concorrencia
de dolo ou culpa ou ben neglixencia grave (SSTS de 23-9-1994 e 10-5-2000).

Con todo, para poder esixir a responsabilidade subxectiva a que alude o parágrafo precedente,
será  preciso  que  ademais  de  apreciar  dolo,  culpa  ou  neglixencia  grave  na  actuación  das
autoridades  e  funcionarios,  esta  causase  un  dano  efectivo  e  avaliable  economicamente  á
Corporación ou a terceiros, se estes fosen indemnizados, tal como indica o apartado segundo
do artigo 78 da Lei 7/1985.



O  procedemento  para  o  seu  exercicio  detállase  na  Lei  39/2015  de  1  de  outubro,  do
Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións  Públicas e  das  citadas  normas
pódense deducir as seguintes conclusións:

-Os responsables dos actos emanados dun órgano unipersonal son quen os dita.
-Os responsables de actos ou acordos emanados dun órgano colexiado son quen votase a
favor dos mesmos.

-A  responsabilidade  esixible  éo  na  medida  en  que  se  causar  dano  ou  prexuízo  á
Administración  por  dolo,  culpa  ou  neglixencia  grave.  Non  por  descoñecemento,
impericia, falta ou erro.

-Tamén é esixible a responsabilidade por danos ocasionados a terceiros, se estes foren
indemnizados  pola  Administración  como  consecuencia  da  devandita  culpa,  dolo  ou
neglixencia grave de autoridades ou persoal dela dependente.

-A  responsabilidade  non  pode  ser  esixida  directamente  de  terceiros  á  autoridade  ou
persoal  ao  servizo  da  Administración.  Os  particulares,  para  ser  resarcidos,  deben
dirixirse  á  Administración  e  só  esta  pode  repetir  ou  derivar  a  responsabilidade,  en
procedemento interno, a quen considere susceptibles de responsabilidade.

-A acción para esixir  a responsabilidade patrimonial  aos membros dunha Corporación
local prescribe ao ano da adopción do acto ou acordo que motivou o dano indemnizable.

-En canto á responsabilidade penal rexen os prazos de prescrición do Código penal e da
Lei de Enxuízamento Criminal.

Así  mesmo,  é  preciso  sinalar  que,  en  materia  de  contratos  das  Administracións  Públicas
habemos remitirnos á Disp Ad 19ª do RD-Lei 3/2011, de 14 de novembro, que diferencia
entre:

a.-Responsabilidade patrimonial  das autoridades  e do persoal  ao servizo das AAPP
derivada  das  suas  actuacións  en  materia  de  contratación  administrativa  tanto  por  danos
causados a particulares como á propia Administración remitindose á regulación contida no
Titulo X da Lei 30/92 e no RD 429/03, de 26 de marzo (na actualidade artigos 32 e seguintes
da lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).

b.-Responsabilidade disciplinaria do persoal ao servizo das AAPP. No suposto de que
infrinxa ou aplique indebidamente algún precepto da RDL 3/2011, no suposto de que medie,
cando  menos,  neglixencia  grave  constituíndo  falta  muy  grave  e  a  súa  responsabilidade
esixirase conforme a normativa especifica disciplinaria en función pública. 
Por  último,  partindo da suposición  de  que a  contratación  verbal  e  orde de execución das
prestacións, é dicir, autorización e compromiso de gastos se realizou sen que existise crédito
suficiente  e  adecuado  no  Orzamento  da  Corporación,  é  preciso  aludir  á  responsabilidade
persoal dos ordenadores de gastos e de pagos, e dos interventores cando non advirtan por
escrito a súa improcedencia, de todo gasto que autoricen e de toda obrigación que recoñezan,
liquiden  ou  paguen  sen  crédito  suficiente,  que  se  recolle  no  artigo  188  do  TRLHL,  que
completa a redacción contida no artigo 173.5 da mesma norma e do 25.1 do RD 500/1990.

A doutrina considera que os compromisos de gastos sen consignación orzamentaria dan lugar
a responsabilidade contable e poden constituír tamén malversación ou alcance se se dan os
requisitos destes últimos ilícitos.



A diferenza entre unha e outra figura afecta á tramitación: así como o alcance compete en
exclusiva ao Tribunal de Contas, as demais infraccións poden tramitarse pola Administración
correspondente, mediante o procedemento de responsabilidade patrimonial previsto no artigo
36.4  da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, pero en todo
caso  a  entidade  local  que  acorde  a  incoación  do expediente  comunicarao  ao  Tribunal  de
Contas.

O  exposto  pon  de  manifesto  que  existen  diversos  tipos  de  responsabilidade  que  podería
esixirse  ás  autoridades  e  persoal  ao  servizo  do  Concello  que  interviñeron  na  actuación
irregular, cuestión que deberá ser apreciada en cada caso polo propio Concello.

CONSIDERACIÓNS SOBRE O CONTIDO DA RELACIÓN DE FACTURAS.

a.-Prestacións efectuadas durante o ano precedente.

Na relación non se inclúén facturas por prestacións efectuadas durante o ano precedente, das
que, de acordo co establecido nos arts 173 e 183 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 26 e 53 do RD 500/1990 e
na  base  de  execución  orzamentaria  52ª,  non se  acredita  a  existencia  dos  correspondentes
compromisos de gastos no exercicio anterior.

b.-Contratos menores non tramitados.

En canto á facturación correspondente a prestacións que poderían tramitarse como contratos
menores, modalidade simplificada de contratación administrativa regulada nos arts 23, 28, 111
e 138 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de
Contratos  do  Sector  Público  e  na  base  de  execución  dos  orzamentos  municipais  36ª
fundamentalmente,  ínstase  aos  diferentes  órganos  xestores  ao  cumprimento  da  normativa,
reiterando o réxime de responsabilidades descrito anteriormente que se poden derivar do seu
incumprimento,  especialmente  o contido na disposición adicional  19ª  do RD-Lei  3/2011 e
concretamente o seu apartado segundo que establece:

“A infracción ou aplicación indebida dos preceptos  contidos na presente Lei  por parte  do
persoal ao servizo das Administracións Públicas, cando mediar polo menos neglixencia grave,
constituirá falta moi grave cuxa responsabilidade disciplinaria se esixirá conforme a normativa
específica na materia”.

Réxime dos reparos.

Regúlase nos artigos 215 ao 218 do RDL 2/2004, de 4 de marzo, sendo, en síntese, o seguinte:

Se no exercicio da función interventora o órgano interventor se manifestase en desacordo co
fondo ou coa forma dos actos, documentos ou expedientes examinados, deberá formular os
seus reparos por escrito antes da adopción do acordo ou resolución.

Se  o  reparo  afecta  á  disposición  de  gastos,  recoñecemento  de  obrigas  ou  ordenación  de
pagamentos,  suspenderase a tramitación do expediente ata que aquel sexa solucionado nos



seguintes casos:

a) Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado.
b) Cando non foran fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.
c) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais.
d) Cando  o  reparo  derive  de  comprobacións  materiais  de  obras,  subministracións,

adquisicións e servizos.

Cando o órgano ao que lle afecte o reparo non estea de acordo con este, corresponderalle ao
presidente da entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva. Esta
facultade non será delegable en ningún caso.

Polo anterior, emítese o preceptivo informe de reparo,  suspensivo, no que se refire as facturas
que non son contratos  menores,  consonte o artigo 216.2 do RD Lexislativo 2/2004,  polos
motivos  arriba  indicados.  Ainda  que  a  Lei  establece  que  este  reparo  é  suspensivo  e  lle
corresponde  resolvelo  ao  Alcalde,  neste  caso,  no  que  a  prestación  está  executada,  debe
anudarse o réxime dos reparos ao do recoñecemento extraxudicial de créditos e ao principio do
enriquecimento inxusto, polo que se entende que non hai tramitación ningunha que suspender
nin  discrepancia  que  resolver,  de  forma  que,  emitido  o  reparo,  resta  o  recoñecemento
extraxudicial do crédito polo órgano competente. Sin que debera suspenderse a execución de
calquera  gasto  incurso  nos  motivos  anteriores.  No  que  se  refire  ós  contratos  menores  ,
conforme ó artigo 219, non están suxeitos a fiscalización previa polo que as observacións que
se fan non teñen efectos suspensivos . 

Ferrol, 5 de xaneiro de 2018.

O Viceinterventor

Fidel García Martul

Logo de ver o informe da Intervención municipal correspondente ás facturas que se indican,
levanto o reparo e propóñolle á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:

1º.-  Levantar  o reparo e aprobar o recoñecemento extraxudicial  de crédito das facturas da
relación núm. 1 desglosadas na parte expositiva por importe total de 14.717,26 €.

2º.- Da presente resolución daráselle conta á Comisión Especial de Contas na primeira reunión
que se celebre”.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade, acordou aprobar a proposta anteriormente trascrita.

3. ROGOS. Non se formularon. 



E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levantou a
sesión, sendo  as dez horas  e dez minutos, de todo o que, como
Secretario, DOU FE.

       Visto e prace,             O Secretario Xeral,
   O Alcalde-Presidente

 D. Jorge Juan Suárez Fernández       D. Leopoldo Moure García


