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Recomendación dirixida ao Alcalde-presidente do Concello de Padrón para a
regularización de contratos de prestación de servizo de xestión indirecta e de
asistencias técnicas, con prazos vencidos e en execución material.

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2015

Sr. alcalde:

Esta institución acusou recibo o 19 de febreiro de 2015 á reclamación formulada por
.................... , sobre o abono mensual de contratos de prestación de servizos e de asistencia
técnica unha vez rematados os prazos de duración e vixencia dos mesmos.

Na tramitación do citado expediente tivéronse en conta os seguintes:

ANTECEDENTES

No cumprimento da resolución de admisión a tramite do devandito expediente, adoptada o
25 de febreiro, esta institución promoveu ante o Concello de Padrón unha investigación,
sumaria e informal, coa finalidade de esclarecer os feitos detallados no escrito de
reclamación.

Logo de reiterar a correspondente información o 23 de abril, o Sr. alcalde remitiu o informe
requirido o 29 de abril (rexistro de saída nº 2027/15,) e que se transcribe:
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“En referencia aos contratos referidos no seu escrito, a totalidade dos mesmos
exceptuando o de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos, foron obxecto de providencias da
alcaldía para que polo departamento de Secretaría se iniciasen os trámites conducentes á

regularización dos mesmos de cara a unha provisión dos referidos servizos conforme o
procedemento establecido, de xeito que se evitasen os reparos da intervención
municipal, e tendo en conta que se trata de servizos de prestación necesaria por parte do
Concello.

Estas primeiras providencias, algunha delas xa reiteración de anteriores, foron asinadas
en data 10 de decembro de 2014 e recepcionadas pola Secretaria Municipal en data 11 de
decembro de 2014.

Dada a demora na súa execución, volveron reiterarse as instrucións no mesmo senso
reiterando de novo as providencias en data 28 de abril de 2015, sendo recepcionadas
pola Secretaria Municipal en data 29 de abril de 2015. Entendemos que a carga de
traballo administrativo do departamento, que conta con escasos medios persoais para o
seu funcionamento, está a dificultar que se acade a necesaria celeridade para a adopción
das medidas referidas e a consecuente regularización dos servizos.

En referencia ao contrato de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos, adxudicado á empresa
.............................., o referido servizo foi obxecto de expediente de contratación 01/2013-
XSP-PA. No marco do referido expediente se dispuxo polo concelleiro delegado de
recollida e xestión de residuos sólidos urbanos, punto limpo e limpeza viaria, a redacción
dunha proposta de pregos e cláusulas administrativas particulares para o referido servizo,
xa en data 10 de decembro de 2012.

Ao longo do ano 2013 se redactaron diferentes propostas por parte da Secretaria
Municipal, así coma por parte do técnico municipal en xestión económica, sendo estas
obxecto de informe xurídico e pola intervención municipal e sometida debido á
modificación da LRBRL a proposta da Deputación Provincial, someténdose a aprobación
do Pleno do Concello o expediente na modalidade de concesión, mediante procedemento
aberto con multiplicidade de criterios de valoración e tramitación ordinaria, así coma a
aprobación do prego de cláusulas administrativas particulares e a apertura do
procedemento de licitación.

Dado que a concesión do servizo se realizaba por máis de 5 anos e se superaba a contía
do 20% dos recursos ordinarios do Concello, a aprobación do referido acordo requiría
maioría absoluta.

Nembargantes, a proposta foi obxecto de voto favorable dos concelleiros do equipo de
Goberno do Concello (5), de voto desfavorable por parte dos grupos do PsdeG-PSOE, BNG
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e CIPa (4) e unha abstención por parte de CIDEGA. Dado que non se acadou a maioría
absoluta, o acordo foi rexeitado.

Na actualidade se están a tomar as medidas conducentes á regularización dos referidos
contratos, moitos dos cales viñan nesta situación dende tempos anteriores a esta
lexislatura, se ben nas condicións actuais, coma é de ver, se require o acordo co resto de
formacións políticas, o cal está resultando en extremo difícil.”

ANALISE

O exame da reclamación e da documentación achegada ao expediente, aconsella expoñer
algunhas consideracións que fundamentan a nosa decisión:

Primeira. Abono mensual de contratos de servicio e de asistencia técnica cuxa duración xa
está rematada.

Segundo os datos facilitados, os contratos afectados son os seguintes:

a) Xestión do servizo da Escola Infantil Municipal, adxudicado á empresa
........................ (vencido desde o 02/01/2012)

b) Xestión de Residuos Sólidos urbanos, adxudicado á empresa .................. (vencido
desde 17/01/2013)

c) Arquitecto da oficina de Rehabilitación D. Ramón Andrés Rey Otero (vencido
desde 19/08/2011)

d) Arquitecto técnico (aparellador) da oficina de urbanismo ...................... (vencido
desde 30/11/2013)

e) Arquitecto técnico de urbanismo ....................... (vencido desde 02/10/2010)

f) Avogado da oficina de urbanismo ........................... (vencido desde 10/06/2011)

g) Avogada do centro de información á muller ................................. (vencido desde
15/12/2013)
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h) Xestión de nóminas dos empregados do concello ............................... (vencido
desde 18/12/2010).

A eles sumáronse posteriormente, a referencia á empresa ......................, que subministra
enerxía eléctrica ao concello e ....................., adxudicataria de varios servizos de limpeza,
ambas, sen someterse a licitación pública.

Acredítase nos expedientes relacionados ante o concello o informe de reparo suspensivo da
interventora municipal, respecto a facturas pendentes de pago por omisión dos requisitos e
dos trámites esenciais esixidos ao abeiro do artigo 216.2 do texto refundido da Lei de
Facendas Locais (TRLRFL).

Asemade constan as providencias do Sr. alcalde, dirixidas ao departamento de secretaría o
28 de abril de 2015, para iniciar os trámites dos expedientes correspondentes á nova
contratación dos servizos afectados, así como copia da acta plenaria de 26 de xuño de 2014,
referida ao expediente de contratación 01/2013-XSO-PA.

Segunda. Prórrogas irregulares de contratos vencidos.

Rematados os prazos de duración dos respectivos contratos iniciais, e no seu caso, das
prórrogas previstas no documento administrativo de formalización, ao noso parecer débese
incoar, impulsar e rematar a nova contratación daqueles servizos e asistencias técnicas,
prestados por xestión indirecta para evitar o incumprimento do disposto no artigo 189 do
TRLRFL 2/2004, e do artigo 59 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

CONCLUSIÓN

Tendo en conta o actual proceso electoral en trámite, e que desde o día 24 de maio ata o 13
de xuño as corporacións locais cesantes continúan exercendo funcións so para actos de
administración ordinaria ata a toma de posesión dos novos membros electos (artigo 194 da
LO 5/1985, de Réxime electoral xeral), o Valedor do Pobo, no exercicio das facultades
previstas no artigo 32.1 da Lei autonómica 6/1984, do 5 de xuño, reguladora da institución,
formula á nova Corporación de Padrón que se constitúa, a seguinte recomendación:

A corporación local constituída a partires do 13 de xuño de 2015 debe tramitar, a maior
urxencia posible e para a regularización dos contratos de prestación de servizos de xestión
indirecta e de asistencia técnica os correspondentes expedientes, tendo en conta o
preceptuado na Disposición Adicional Segunda do Texto refundido da Lei de contratos do
sector público 3/2011, naqueles apartados que lle sexan de aplicación.
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Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


