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I. OBXECTIVOS E ALCANCE DA FISCALIZACIÓN 
De conformidade có establecido na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia, 
o Pleno do citado Consello acordou en sesión de 14 de decembro do 2000, incluír no seu progra-
ma de traballo a fiscalización da actividade económico-financeira do Concello de Santiago de 
Compostela durante o exercicio 1998. 

A fiscalización tivo como obxectivo principal verificar que a xestión da Corporación realizouse de 
conformidade coa normativa de aplicación, limitándose ás seguintes áreas de actuación: 

• Endebedamento. 
• Contratación. 
• Remanente de tesourería. 
• Transferencias correntes e de capital recibidas 
• Tesourería. 
• Gastos de persoal. 

1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICIPIO E ORGANIZACIÓN DO CONCELLO 

O municipio de Santiago de Compostela encóntrase situado na provincia de A Coruña, ten unha 
superficie de 223 Km2 e unha poboación a 1 de xaneiro de 1998 de 93.584 habitantes. No exerci-
cio fiscalizado, o Concello dispoñía de Regulamento Orgánico, aprobado polo Pleno o 29-03-
1990, polo que se regulaba a composición, organización e funcionamento dos órganos necesarios 
tipificados no artigo 35 do ROF, así como dos órganos complementarios previstos no artigo 119 
do citado texto legal. 

No ano 1998 o Concello estivo rexido pola Corporación constituída en sesión plenaria de 17 de 
xullo de 1995. 

Durante o exercicio fiscalizado prestáronse os servicios obrigatorios incluídos no artigo 26 da 
LRBRL. Así mesmo, dependen do Concello o organismo autónomo administrativo “Auditorio de 
Galicia”, participando a entidade municipal en 1998 nas seguintes sociedades e entidades: 

– Mercagalicia. 
– Consorcio Cidade de Santiago. 

2. LIMITACIÓNS 

As comprobacións realizadas polo Consello de Contas de Galicia víronse condicionadas polas 
seguintes limitacións1: 

a) Non se aportou soporte documental que xustifique o importe dotado polo Concello no exerci-
cio 1998 en concepto de debedores de dubidoso cobro, a efectos do cálculo do remanente de 
tesourería. 

b) O Concello non facilitou as contas rendidas polo recadador correspondentes ó exercicio 1994 
e anteriores, o que non permitiu verificar a calidade do axuste realizado en 1998 por diferen-
cias entre a información contable e os recibos pendentes de cobro por importe de 
128.834.841 pesetas. 

c) En relación coas probas realizadas na área de transferencias correntes e de capital recibidas 
polo Concello, non se aportou relación de obras realizadas e financiadas coa achega de 
Aquagest de 1.800.000.000 pesetas. 

d) Non se aportou listado co importe e desglose de horas extraordinarias pagadas durante o 
exercicio 1998, non podendo verificarse o cumprimento do límite establecido no artigo 7 do 
RD 861/1986, relativo ó importe máximo destinado a gratificacións. 

                                            
1 No trámite de alegacións remítese certificación relativa ós expedientes de contratación administrativa realiza-
dos e coincidente coa relación de contratos entregados no transcurso da fiscalización, polo que se suprime o 
parágrafo correspondente. 
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3. MARCO LEGAL 

As disposicións reguladoras dos aspectos referentes á actividade económico-financeira, orzamen-
taria e contable do Concello en período fiscalizado inclúese nos seguintes textos legais: 

– Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL). 

– Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local (TRRL), apro-
bado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril. 

– Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais (LRFL). 

– Lei 65/1997, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 1998 (LPXE). 

– Lei 66/1997, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social (LA-
OXE). 

– Instrucción de Contabilidade para a Administración Local (ICAL), aprobada pola Orde do Mi-
nisterio de Economía e Facenda do 17 de xullo de 1990. 

– Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 20 de setembro de 1989, sobre estructura dos 
orzamentos das Entidades Locais. 

– Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve, en materia de orzamentos, o 
capítulo primeiro do Título sexto da Lei 39/1988, reguladora das Facendas Locais. 

– Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais 
(ROF), aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro. 

– Regulamento de Bens das Entidades Locais (RBEL), aprobado por Real Decreto 1372/1986, 
do 13 de xuño. 

– Regulamento Xeral de Recadación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, do 20 de decem-
bro (RXR). 

– Lei 13/95, do 18 de maio, de Contratos das Administracións Públicas (LCAP). 

– Real decreto 1328/1997, do 1 de agosto polo que se regula a cooperación económica do Es-
tado ós investimentos das entidades locais. 

– Orde do Ministerio de Administracións Públicas, do 7 de maio de 1998, reguladora da coope-
ración económica do Estado dos investimentos Locais. 

– Lei 5/97, do 22 de xullo, da Administración Local de Galicia (LALG). 

– Lei 30/84, do 2 de agosto, de medidas urxentes para a reforma da función pública. 

– Real Decreto 861/86, do 25 de abril, polo que se establece o réxime de retribucións dos fun-
cionarios da Administración Local. 

– Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia. 

– Lei 2/1982 do Tribunal de Contas. 

– Regulamento de Réxime Interior do Consello de Contas de Galicia, do 17 de xullo de 1992. 

4. TRÁMITE DE ALEGACIÓNS 

En cumprimento do disposto no artigo 58 do regulamento do Consello de Contas de Galicia, os 
resultados das actuacións realizadas foron remitidas ó Alcalde do Concello en escrito de 16-04-
2002, concedéndolle un prazo ata o 13-05-2002 para que presentara as alegacións, documenta-
ción e xustificantes que estimara oportunos. 

En relación coas alegacións presentadas, que se incorporan como Anexo ó presente informe, 
convén precisa-lo seguinte: 
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a) Se como consecuencia das alegacións se modificara, total ou parcialmente, o contido do 
informe ou ben resultara necesario realizar algunha matización, sinalarase en nota a pé de 
páxina. 

b) O Consello non valora as alegacións que: 

- confirman deficiencias ou irregularidades sinaladas no informe; 
- ofrecer criterios ou opinións sen soporte documental ou normativo; 
- non rebaten o contido do informe, proporcionado só explicacións ou xustificacións da 

actividade municipal. 

II. ORZAMENTO E CONTA XERAL 

1. TRAMITACIÓN E APROBACIÓN DO ORZAMENTO 

A tramitación e contido do orzamento xeral axústase ó establecido no capítulo primeiro do título VI 
da LRFL, se ben a aprobación inicial realízase por acordo do Pleno do 16-06-1998 e a súa publi-
cación definitiva o 05-08-1998, incumprindo o artigo 150.2 da LRFL. 

2. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 

A liquidación do orzamento do exercicio 1998 foi aprobada polo decreto da Alcaldía de data 05-
03-1999. Os estados de liquidación dos orzamentos de gastos e ingresos inclúense no cadro ad-
xunto. 

En relación ca análise da evolución das principais magnitudes orzamentarias, os datos mais des-
tacables son os seguintes: 

a) Os dereitos recoñecidos netos por operacións correntes en 1998 incrementáronse nun 16% 
respecto do exercicio 1997, como consecuencia, fundamentalmente, do aumento producido 
no IBI, ICIO e ingresos por aproveitamentos urbanísticos. 

Os dereitos correspondentes a operacións de capital incrementáronse nun 68% debido a que 
no exercicio 1998 se rexistra unha transferencia de capital por importe de 900 millóns de pe-
setas que corresponde á achega de Aquagest a obras de saneamento como consecuencia do 
novo contrato entre a empresa e o Concello o 01-08-1998. 

 
 

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS 
 

Cap OPERACIÓNS CORRENTES Créditos 
Iniciais Modificacións Créditos 

definitivos 
Obrigas recoñeci-

das Netas 
Pagos           

Ordenados 
Obs. Pdt Ordenar 

pagos 
Pagos      

Líquidos 

1 Remuneracións do persoal 2.977.131.489 1.768.845 2.978.900.334 2.817.907.732 2.774.686.840 43.220.892 2.774.686.840 

2 Compra bens correntes e serv. 2.529.707.360 409.413.290 2.939.120.650 2.806.689.267 1.264.999.411 1.541.689.856 1.264.999.411 

3 Intereses 716.000.000 60.000.000 776.000.000 763.755.330 503.568.635 260.186.695 503.568.635 

4 Transferencias correntes 421.500.000 4.000.000 425.500.000 394.754.005 96.695.194 298.058.811 96.695.194 

6 Investimentos reais 2.413.218.341 1.132.382.212 3.545.600.553 1.828.018.408 1.236.133.594 591.884.814 1.236.133.594 

7 Transferencias de capital 430.000.000 256.667.157 686.667.157 662.962.546 104.029.659 558.932.887 104.029.659 

8 Variación activos financeiros 42.550.000 45.815.740 88.365.740 78.165.740 67.715.740 10.450.000 67.715.740 

9 Variación Pasivos financeiros 263.780.033 0 263.780.033 263.780.033 0 263.780.033 0 

Total 9.793.887.223 1.910.047.244 11.703.934.467 9.616.033.061 6.047.829.073 3.568.203.988 6.047.829.073 
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LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS 

Cap. OPERACIÓNS CORRENTES Previsións  
iniciais Modificacións Previsións     

definitivas 
Dereitos recoñeci-

dos netos 
Recadación 

Líquida 
Dereitos Recoñecidos 
Pendentes de cobro 

1 Impostos directos 2.899.879.462 0 2.899.879.462 2.940.455.078 2.435.704.242 504.750.836 

2 Impostos Indirectos 236.000.000 0 236.000.000 239.994.297 86.227.379 153.766.918 

3 Taxas e outros ingresos 2.557.847.261 75.974.560 2.633.821.821 2.842.179.445 1.979.123.987 863.055.458 

4 Transferencias correntes 1.969.239.000 219.798.735 2.189.037.735 2.088.082.045 1.838.499.210 249.582.835 

5 Ingresos patrimoniais 86.921.500 169.322.841 256.244.341 258.560.039 175.438.679 83.121.360 

6 Alleamento de investimentos reais 254.000.000 25.500.000 279.500.000 234.201.702 234.201.702 0 

7 Transferencias de capital 1.540.000.000 261.156.049 1.801.156.049 1.651.086.184 1.170.356.668 480.729.516 

8 Variación de activos financeiras 0 1.158.295.059 1.158.295.059 20.895.237 20.863.558 31.679 

9 Variación de pasivos financeiros 250.000.000 0 250.000.000 250.000.000 250.000.000 0 

Total 9.793.887.223 1.910.047.244 11.703.934.467 10.525.454.027 8.190.415.425 2.335.038.602 

 

Por último os dereitos recoñecidos por operacións financeiras redúcense en mais de 6.500 mi-
llóns de pesetas, xa que no exercicio 1997 se refinanciou a débeda a longo prazo. 

b) O grado de execución total do orzamento de ingresos (relación entre dereitos recoñecidos e 
previsións definitivas) é do 91%. 

c) O grado de recadación líquida (relación entre recadación neta e dereitos recoñecidos netos) é 
do 78%, inferior ó 85% correspondente ó exercicio 1997. 

d) As obrigas recoñecidas por operacións correntes en 1998 incrementáronse nun 8% respecto 
ó exercicio 1997, destacando o aumento do 19% no artigo orzamentario 22 “Material de ofici-
na” e a reducción dun 26% nos gastos financeiros. 

Pola súa parte, nas operacións de capital produciuse unha diminución do 35% nas obrigas re-
coñecidas no capítulo 6 “Investimentos reais”, e un significativo aumento das transferencias 
de capital concedidas a outras entidades locais, como consecuencia do recoñecemento en 
1998 da achega do Concello ó consorcio da cidade de Santiago. 

En relación ás operacións financeiras, e polas razóns apuntadas na letra a) do informe, no 
exercicio 1998 reduciuse un 93% as obrigas recoñecidas con respecto ó exercicio 1997. 

e) O grado de execución do orzamento de gastos (relación entre obrigas recoñecidas netas e 
créditos definitivos) sitúase no 82%. Dita porcentaxe está afectada polo baixo nivel de execu-
ción do capítulo 6 “Investimentos reais”. 

f) Os pagos líquidos representan o 63% das obrigas recoñecidas netas do exercicio, debido, 
fundamentalmente, á escasa porcentaxe de pago (45%) que se produce no artigo 22 “Material 
de oficina”, no que quedan pendente de pago a 31-12-1998, 1.465.298.251 pesetas, así como 
a falta de pago da achega ó consorcio por importe de 500.000.000 pesetas. 

g) O resultado orzamentario axustado do exercicio 1998, positivo en 398.021.526 pesetas, su-
puxo un aumento do 7% respecto ó resultado do exercicio 1997. 

3. TRAMITACIÓN, APROBACIÓN E RENDICIÓN DA CONTA XERAL 

A elaboración, tramitación e aprobación da conta xeral do exercicio 1998 axustouse ó establecido 
no artigo 193 da LRFL, se ben foi rendida ó Consello de Contas o 25 de xaneiro do ano 2000, fóra 
do prazo fixado no artigo 204 do citado texto legal. 



Informe de Fiscalización do Concello de Santiago de Compostela. Exercicio/98 

Consello de Contas  7 

III. RESULTADOS DA FISCALIZACIÓN 
Neste apartado do informe inclúense os resultados obtidos nas probas realizadas nas diferentes 
áreas obxecto de fiscalización e control. 

1. ENDEBEDAMENTO 

As probas realizadas tiveron como obxectivo verifica-lo cumprimento dos requisitos e condicións 
fixadas nos artigos 49 a 55 da LRFL, para os préstamos a longo prazo e operacións de tesourería 
vixentes no exercicio 1998, así como a súa correcta imputación orzamentaria e adecuada contabi-
lización. 

1.1. Préstamos a longo prazo 

A execución dos capítulos orzamentarios que afectan ó endebedamento da entidade durante o 
exercicio 1998, así como o alcance das mostras analizadas foi a seguinte: 
 

Orzamento de ingresos Orzamento de gastos 

Capítulo Dereitos         
recoñecidos 

Mostra 
analizada Capítulo Obrigas          

recoñecidas 
Mostra 

analizada 
3. Gastos financeiros 763.755.330 79% 9. Pasivos financeiros 250.000.000 100% 
9. Pasivos financeiros 263.780.033 100% 

 

A débeda pendente de pago a 31-12-1998, segundo figura no saldo da conta 170 “Préstamos 
recibidos de fóra do Sector Público”, é por importe de 9.442.252.980 pesetas. 

Como resultado das probas realizadas constáronse os seguintes feitos: 

a) No exercicio 1998 o Concello concertou soamente unha operación de préstamo a longo prazo 
por importe de 250.000.000 pesetas. Comprobouse o cumprimento de condicións estableci-
das nos artigos 50.5 e 53 da LRFL, relativas respectivamente ós límites do aforro neto e ó 
procedemento para a adxudicación e formalización da operación financeira. 

b) O 31-12-1997 Caixa Galicia liquidou os intereses correspondentes dos préstamos nos  388.27 
e 388.36, por importe total de 111.699.142 pesetas. 

De dito importe, o Concello imputou indebidamente ó orzamento de gastos do exercicio 1998, 
mediante documento contable ADO no 891, un importe de 49.791.080 pesetas. 

1.2. Operacións de tesourería 

O movemento durante o exercicio 1998 da conta 515 “Operacións de tesourería” pon de manifes-
to as seguintes operacións canceladas e formalizadas en 1998: 
 

Data formaliza-
ción/cancelación Entidade Debe Haber Saldo 

    1.181.000.000 
20-01-1998 Banco de Comercio  115.000.000 1.296.000.000 
03-04-1998 Caixa Ourense 200.306.752  1.095.693.248 
14-05-1998 Caixa Ourense 165.693.248  930.000.000 
06-07-1998 BBV  800.000.000 1.730.000.000 
27-11-1998 Banco de Comercio 115.000.000  1.615.000.000 
09-12-1998 Banco de Comercio  115.000.000 1.730.000.000 
23-12-1998 Caixa Ourense  275.000.000 2.005.000.000 
23-12-1998 Caixa Ourense 275.000.000  1.730.000.000 
29-12-1998 BBV  300.000.000 2.030.000.000 
30-12-1998 Caixa Ourense  240.000.000 2.270.000.000 
30-12-1998 Caixa Ourense 240.000.000  2.030.000.000 
30-12-1998 Caixa Ourense 300.000.000  1.730.000.000 

 Total..................... 1.296.000.000 1.845.000.000 1.730.000.000 
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Das comprobacións realizadas sobre a totalidade das operacións formalizadas, cabe resalta-las 
seguintes incidencias2: 

a) A operación co Banco de Comercio por importe de 115.000.000 pesetas formalizouse o 20-
01-1998, durante a prórroga do orzamento do exercicio anterior, xa que o orzamento para 
1998 se aprobou o 16-06-1998. 

Neste sentido, o artigo 54.2 da LRFL esixe para a concertación de calquera das modalidades 
de crédito que a Corporación dispoña de orzamento aprobado para o exercicio en curso, agás 
para operacións de Tesourería, sempre “que as concertadas con anterioridade foran previa-
mente reembolsadas e se xustifique dito extremo no momento de subscribi-lo contrato”. 

A pesar de formalizarse a operación durante a vixencia do orzamento prorrogado, non se re-
embolsaron as operacións formalizadas con anterioridade, nos termos do citado artigo 54.2 da 
LRFL. 

b) Con data 30-04-1998 rexístrase o documento ADO no 1569, por importe de 10.369.659 pese-
tas, en concepto de intereses da operación de Tesourería con Caixa Vigo de 400.000.000 pe-
setas, correspondentes ó 3o e 4o trimestres de 1997, e cargados na c/c no 550004383 o 30-09-
1997 e 31-12-1997. 

Trátase, por tanto, de gastos devengados e pagados no exercicio 1997, que se imputaron in-
debidamente ó orzamento do exercicio 1998. 

2. CONTRATACIÓN 

Este apartado inclúe a análise dos expedientes de contratación tramitados polo Concello durante 
o exercicio 1998, así como as actuacións posteriores que constitúa a execución dos mesmos3. 

No cadro seguinte reflíctense os datos relativos á relación de contratos achegada polo Concello, 
segundo a súa natureza e forma de adxudicación, co alcance das mostras inicialmente seleccio-
nadas: 

                                            
2 Suprímese o epígrafe a) do anteproxecto por canto acreditouse en trámite de alegacións a aprobación polo 
Pleno da Corporación da operación de tesourería por importe de 800 millóns de pesetas formalizada co BBV, polo 
que o importe acumulado das operacións autorizadas polo alcalde non supera o límite do 15% fixado no artigo 
53.2 da LRFL. 
 
3 No trámite de alegacións remiten a certificación relativa ós expedientes de contratación administrativa realiza-
dos que coinciden co achegado no transcurso da fiscalización, polo que se suprime o parágrafo correspondente. 
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EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EXPEDIENTES ANALIZADOS ALCANCES 

Sistema de                         
adxudicación (*) 

Sistema de                     
adxudicación (*) Tipo     

contrato Nº 
S C PN 

Importe Nº 
S C PN 

importe 
Sobre 

número 
contratos 

Sobre 
importe 

Obras 47 1 8 38 963.831.260 4 1 1 2 616.291.163 9% 64% 

Xestión servi-
cios 3 1 1 1 S/P (**) 1 - 1 - S/P (**) 33% S/P (**) 

Subministros 67 - 7 60 163.934.511 5 - 4 1 65.765.520 7% 40% 

Asistencia 
técnica 65 - 11 54 166.129.571 3 - 2 1 57.040.000 5% 34% 

Servicios 2 - - 2 391.602 - - - - --- -- -- 

Traballos 
específicos 27 - 3 24 31.548.526 1 - 1 - 5.125.612 4% 16% 

Outros  23 7 1 15 839.159.899 - - - - --- -- -- 

Total........ 234 9 31 194 2.164.995.370 14 1 9 4 744.222.295 6% 34% 

  (*) S: Poxa;  C: Concurso; PN: Procedemento negociado. 

(**) S/P: Sen precisar por tratarse de porcentaxes sobre ingresos. 

A relación de contratos incluída na mostra está composta polos seguintes expedientes: 

Descrición do contrato Tipo de contrato Sistema de          
adxudicación 

Importe            
adxudicación 

Ampliación e mellora de infraestructuras de abastecemento 
e saneamento. OBRAS CONCURSO 470.080.223 

Saneamento en Nemenzo de Abaixo.  OBRAS POXA 8.066.600 

Proxecto modificado das obras (2ª fase) do vertedoiro de 
Piñor. OBRAS PROC. NEGOCIADO 133.210.662 

Obras complementarias do contrato “Urbanización da rúa 
Monte dos Postes e Cotaredo”. OBRAS PROC. NEGOCIADO 4.933.678 

Servicios de cafetería e dársena de Xoán XXIII XESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS CONCURSO 

Ptas/Año e 
porcentaxes de 

ingresos 

Adquisición vehículo patrulla modelo turismo. SUBMINISTROS CONCURSO 3.480.000 

Adquisición de 6 vehículos para Policía Local. SUBMINISTROS CONCURSO 19.151.520 

Adquisición vehículo furgoneta para Policía Local. SUBMINISTROS PROC. NEGOCIADO 3.940.000 

Adquisición de impresoras para os Servicios Económicos. SUBMINISTROS CONTRATO MENOR 1.994.000 

Subministro e instalación de marquesiñas na zona rural. SUBMINISTROS CONCURSO 37.200.000 

Elaboración da cartografía do termo municipal. ASISTENCIA TÉCNICA CONCURSO 36.200.000 

Cursos de formación ocupacional. Acordo CG 28-12-1998 
(Punto 23). 

TRABALLOS ESPECÍFI-
COS e CONCRETOS PROC. NEGOCIADO 9.840.000 

Execución de actividades do programa “Nadal-Xogo 98” SERVICIOS CONCURSO 11.000.000 

Asistencia xurídica para Servicios Sociais. ASISTENCIA TÉCNICA CONCURSO 5.125.612 

 Total.................... 744.222.295 

Na mostra analizada, que representa o 6% dos expedientes tramitados no exercicio 1998 e o 34% 
do importe contratado, observáronse irregularidades de carácter xeral. Entre as incidencias de 
carácter xeral cabe resalta-las seguintes: 
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a) Na tramitación dos diferentes expedientes, non consta que se dera cumprimento ó estableci-
do no capítulo V do Título III do Libro I da LCAP, relativo ás actuacións administrativas prepa-
ratorias dos contratos. En concreto, non se acredita a existencia de: 

– Fiscalización pola Intervención (artigo 68 da LCAP). 

– Resolución do órgano de contratación aprobando o expediente e o gasto correspondente 
(artigo 70 da LCAP). 

b) Nos expedientes tramitados de urxencia, non consta a declaración de urxencia debidamente 
motivada polo órgano de contratación (artigo 72 da LCAP). 

c) Non consta a repercusión ós adxudicatarios dos custos derivados da publicidade nos diarios 
oficiais dos anuncios de licitación e adxudicación dos contratos, tal e como se establece nos 
diferentes pregos de cláusulas administrativas particulares. 

Así mesmo, en cada un dos contratos analizados púxose de manifesto incidencias de carácter 
específico, que se analizan nos apartados seguintes: 

Ampliación e mellora de infraestructuras de abastecemento e saneamento. 4 

a) O contrato foi adxudicado á empresa concesionaria do subministro de auga potable Aqua-
gest. A financiamento do custo das obras realizouse, por acordo do Pleno de 26-10-1996 me-
diante un incremento das tarifas correspondentes ó servicio de abastecemento de auga pota-
ble e saneamento, que será esixible a medida que a obra se recepcione. 

O Concello non rexistra os dereitos correspondentes ás citadas taxas, recadadas por Aqua-
gest, e tampouco as obrigas derivadas da execución deste contrato. 

Esta práctica contable contravén especificamente o artigo 146.3 da LRFL, que prohibe aten-
der obrigas mediante minoración dos dereitos a liquidar ou xa ingresados. 

b) Non consta o planeamento da obra, esixido polo artigo 129 da LCAP. 

c) Non consta que a resolución de adxudicación fose notificada os participantes na licitación e 
comunicada ó rexistro Público de contratos, segundo establece o artigo 94.1 da LCAP. Así 
mesmo, tampouco foi obxecto de publicación no diario oficial incumprindo o apartado 2 do ci-
tado artigo. 

Saneamento en Memenzo de Abaixo 

a) Non consta o planeamento da obra esixido polo artigo 129 da LCAP. 

b) A certificación de obra única relativa á execución desta obra é de data 30-12-1998, e o pago 
da mesma realizouse mediante talón no 5036209 do 07-05-1999, excedendo do prazo esta-
blecido no artigo 100.4 da LCAP, sen que conste o abono dos intereses de demora previstos 
en dito artigo. 

c) Non consta que a empresa adxudicataria presentara factura, esixida no prego de condicións 
tipo, aprobado polo Pleno da Deputación Provincial o 27-05-1996, e polo que se rexe esta 
obra incluída na 3ª fase do Proxecto 2000 de infraestructuras. 

                                            

4 No trámite de alegacións entréganse resumes das liquidacións de Aquagest correspondente o “excedente 
absoluto xerado” en catro bimestres do exercicio 1998, por un importe total de 169.322.841 pesetas, así como as 
súa imputación ó capítulo V do orzamento de ingresos, que se destinan á amortización da débeda e execución de 
obras, pero non se achegan as xustificacións dos rexistros correspondentes á taxa por subministración de auga 
potable e a súa imputación ó capítulo III do orzamento. 
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Proxecto modificado das obras (2ª fase) do vertedoiro de Piñor 

Esta obra corresponde a unha das modificacións e obras complementarias da construcción do 
vertedoiro de Piñor, que dende a data de adxudicación do contrato orixinal tivo as seguintes modi-
ficacións: 

Descrición Data Importe 

Acordo adxudicación contrato orixinario 23-08-1993 377.090.200 

Acordo 1ª modificación contrato 28-04-1994 20.821.900 

Acordo aprobación obras complementarias 31-10-1994 60.443.668 

Acordo 2ª modificación contrato 20-10-1998 73.702.133 

Acordo modificación proxecto obras complementarias 24-05-1999 3.016.020 

 Total.................... 535.073.921 

a) Incumprimento do procedemento establecido no artigo 146 da LCAP para a modificación do 
contrato de obras, xa que non consta que o director facultativo da obra conseguira autoriza-
ción do órgano de contratación para inicia-lo expediente. É o propio director o que informa ne-
gativamente o 12-06-1998 os puntos da memoria do proxecto que xustifican as necesidades 
técnicas da modificación. 

b) Non consta que a modificación do contrato se formalizara conforme ó disposto no artigo 55 da 
LCAP. 

Adquisición de vehículos  

Trátase dun expediente de contratación composto por tres lotes: 

- Lote I: Vehículo patrulla modelo turismo. 

- Lote II: seis unidades de vehículo patrulla modelo berlina. 

- Lote III: furgoneta. 

As incidencias detectadas son as seguintes: 

a) O pago do turismo realízase mediante o abono de 16 cotas trimestrais, o que contravén ex-
presamente o artigo 14.3 da LCAP, que prohibe o pago aprazado do prezo dos contratos. 

b) Non consta a fianza provisional dos licitadores, esixida no artigo 36 da LCAP e no prego de 
cláusulas administrativas particulares. 5 

c) No Lote II non consta a formalización do contrato nin a constitución da garantía definitiva. 

Subministro e instalación de marquesiñas en zona rural 

a) O Concello cualifica este contrato como contrato de obras. Non se obtivo desglose do prezo 
do subministro e da instalación das marquesiñas, a efectos de verifica-lo cumprimento do arti-
go 6 da LCAP, relativo os contratos mixtos, e cuantifica-la prestación mais importante dende o 
punto de vista económico, co obxecto de delimita-la súa consideración de contrato de obras 
ou de subministro. 

b) O expediente tramítase polo procedemento de urxencia, motivando a mesma pola premura 
dos prazos para a concesión dunha subvención da Deputación Provincial. 

                                            

5
 No trámite de alegacións entrégase a documentación relativa á fianza provisional dun dos licitadores. 
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A  resolución do órgano de contratación sobre a adxudicación do contrato é do 30-07-1998, e 
a primeira certificación de execución da obra é do 30-06-1999, que pon de manifesto non só a 
indebida motivación da urxencia, senón o incumprimento do artigo 72.3 da LCAP, que esta-
blece que “o prazo de inicio da execución do contrato non poderá ser superior a dous meses 
dende a data de adxudicación, quedando resolto o contrato en caso contrario”. 

c) Na resolución do órgano de contratación sobre a adxudicación, que se aparta da proposta 
realizada pola mesa de contratación, non consta a debida motivación esixida no artigo 82.3 da 
LCAP. 

d) A  execución da obra acredítase mediante dúas certificacións de obra, de data 30-06-1999 e 
27-09-1999 que poñen de manifesto o incumprimento do artigo 145 da LCAP que esixe a con-
fección mensual das mesmas. 

e) Non consta acta de recepción da obra nin liquidación da mesma, nos termos dos artigos 147 
e 148 da LCAP, respectivamente. 

f) Non consta a devolución da fianza definitiva. 6 

Asistencia técnica para a elaboración da cartografía do termo municipal 

a) No cadro seguinte relaciónanse as certificacións de execución do contrato, así como as datas 
da expedición das ordes de pago e pago efectivo das mesmas: 

 

Data de pago Descrición Importe Data 
Orde de pago Pago efectivo 

Certificación nº 1 6.600.000 04-12-1998 04-03-1999 10-05-1999 
           “        nº 2 8.000.000 23-12-1998 04-03-1999 16-07-1999 
           “        nº 3 5.940.000 05-05-1999 10-05-1999 25-01-2000 
           “        nº 4 4.401.000 08-02-2000 25-03-2000 23-11-2000 
           “        nº 5 6.588.000 08-02-2000 25-03-2000 19-02-2001 
           “        nº 6 4.671.000 25-05-2001 29-05-2001 Pdte. de pago 
Total..................... 36.200.000    

 

Da información anterior, dedúcese o incumprimento do prazo de execución fixado na cláusula 
terceira do contrato (6 meses e medio dende o inicio dos traballos), sen que se aplicaran as 
penalizacións previstas nas cláusulas 23 e 24 do prego de Cláusulas administrativas particu-
lares, de acordo có establecido no artigo 96 de a LCAP. 

Así mesmo, o período de tempo transcorrido entre a data de expedición das certificacións e o 
pago das mesmas, pon de manifesto o incumprimento do artigo 100.4 da LCAP. 

b) Se ben o contrato está integramente certificado ó 25-05-2001, non consta que se formalizara 
a acta de recepción no prazo fixado no artigo 111.2 da LCAP. 

Actividades do Programa Nadal-Xogo 1998 

a) Non consta o informe do servicio interesado no que se xustifique debidamente a insuficiencia, 
falta de adecuación ou conveniencia de non amplia-los medios persoais e materiais co que 
conta a Administración para cubri-las necesidades que se trata de satisfacer a través do con-
trato (artigo 203 da LCAP). 

b) Non consta que o adxudicatario acreditara estar ó corrente no cumprimento das obrigas tribu-
tarias e de Seguridade Social. 

                                            
6 No trámite de alegacións se entrega documentación relativa a devolución da fianza provisional, pero non a 
fianza definitiva. 
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c) O prego de cláusulas administrativas particulares establece que o Concello abonará 
9.000.000 pesetas e a cantidade restante (2.000.000 pesetas) será satisfeita con cargo á re-
cadación en despacho de billetes. Así mesmo, os ingresos recadados que excedan de dita 
contía se repartirán entre o Concello e a empresa adxudicataria ó 50%. 

Non consta que a empresa adxudicataria rendera conta das entradas vendidas, nin que a en-
tidade realizara controles a efectos de verifica-lo importe da recadación e, no seu caso, o in-
greso do 50% do exceso sobre 2.000.000 de pesetas. 

Xestión da dársena e cafetería da rúa Xoán XXIII 7 

a) O obxecto do contrato é a explotación dos servicios da dársena e cafetería da rúa Xoán XXIII, 
incluíndo a limpeza, vixilancia e conservación das instalacións obxecto do contrato, así como 
as obras necesarias para a adaptación do local destinado a cafetería. 

Se ben o Concello non califica expresamente o contrato, o expediente tramítase conforme ó 
establecido no Título IV do Libro II da LCAP, relativo os contratos de servicios. 

b) Non consta no expediente a proposta de adxudicación da mesa de contratación esixida no 
artigo 82 da LCAP. 

c) A empresa adxudicataria pon en coñecemento do Concello, mediante escrito de data 05-04-
1999, a subcontratación da construcción e explotación do servicio de cafetería, de conformi-
dade co artigo 116 da LCAP. 

d) As tarifas aplicables na cafetería foron aprobadas polo Pleno da Corporación o 02-10-1998. 
Posteriormente, mediante escrito do 17-06-1999, o adxudicatario comunica ó Concello a apli-
cación de novas tarifas. 

Non consta a aprobación polo Pleno desta tarifa. 

e) Non consta o pago do canon correspondente ó servicio de cafetería polos exercicios 1998 e 
1999. 

Asistencia xurídica para servicios sociais 

f) Non consta no expediente informe xustificativo sobre a insuficiencia de medios esixi-
do polo artigo 203 da LCAP. 

g) A adxudicataria do contrato prestaba servicios ó Concello como avogada, ó abeiro de 
diferentes contratos de traballo de duración determinada dende o 10-09-1997. 

Así mesmo, unha vez cumprida a duración do contrato (un ano), seguiu realizando a 
súa actividade á entidade, percibindo as súas retribucións mensuais mediante a emi-
sión de facturas. 

Todo isto pon de manifesto que a relación mantida entre o Concello e a adxudicataria 
tivo o carácter de laboral indefinida, como se ratifica na sentencia no  244/99 do 
Xulgado do Social de Santiago de Compostela. 

3. REMANENTE DE TESOURERÍA 

As probas realizadas tiveron como obxectivo verificar que o cálculo do remanente de tesourería 
axústase ó establecido no capítulo 14 do Título III da ICAL. 

O remanente de tesourería que figura na conta xeral do exercicio 1998 é o seguinte: 

                                            

7 Como consecuencia das alegacións formuladas, relativas á calificación xurídica do contrato, se modifican 
parcialmente as incidencias recollidas no anteproxecto. 
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Descrición Importe 

1. DEBEDORES PENDENTES DE COBRO. FIN DE EXERCICIO   

 De orzamento ingresos. Agrupación corrente. 2.335.038.602 11.640.967.076 

 De orzamento ingresos. Agrupación pechados. 2.635.029.987  

 De operacións non orzamentarias. 7.012.642.604  

 Menos saldos de dubidoso cobro. -341.744.117  

 Menos ingresos pendentes de aplicación. 0  

2. ACREDORES PENDENTES DE PAGO. FIN DE EXERCICIO   

 De orzamento de gastos. Agrupación corrente. 3.568.203.988  

 De orzamento de gastos. Agrupación pechados. 1.143.056.365 14.704.107.131 

 De operacións non orzamentarias. 9.992.846.778  

3. FONDOS LÍQUIDOS TESOURERÍA. FIN DE EXERCICIO 897.579.956  

4. REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1-2+3) -2.165.560.099  

5. REMAN. DE TESOURERÍA AFECTADO A GASTOS C/FINANCIAC. AFECTADA. 1.649.378.759  

6. REMANENTE PARA GASTOS XERAIS (4-5) -3.814.939.058  

Os resultados obtidos poñen de manifesto as seguintes incidencias: 

a) O Concello cuantificou o importe dos dereitos de dubidoso cobro en 341.744.117 pesetas, 
que representa o 6´8% sobre o total dos debedores pendentes de cobro a 31-12-1998. 

Co obxecto de verificar que dito importe cumpre cos criterios fixados no artigo 103 do RD 
500/1990, solicitouse o soporte documental da súa cuantificación, sen que fora achegado polo 
Concello nin figure nas bases de execución do orzamento do exercicio 1998. Nembargantes, 
e a efectos de comprobar se a dotación realizada no exercicio se axusta ó principio de pru-
dencia, realizouse unha análise da evolución dos dereitos recoñecidos correspondentes á 
agrupación de orzamentos pechados durante os exercicios 1999 e 2000, e os resultados in-
clúense no seguinte cadro: 

Recadación 1999/2000 Estimación debedores de               
dubidoso cobro Ano 

Importe pendente 
de cobro 31-12-

1998 Importe % Importe % 
1989 9.066.077 1.899.501 21 7.166.976 79 

1990 15.511.224 3.931.964 25 11.579.260 75 

1991 20.491.738 4.770.380 23 15.721.358 77 

1991 296.675.078 2.746.492 1 293.928.586 99 

1993 241.870.089 51.833.970 21 190.036.119 79 

1994 279.454.285 51.368.440 18 228.085.845 82 

1995 554.052.113 118.978.988 21 485.073.125 79 

1996 475.189.138 80.539.552 17 394.649.586 83 

1997 742.720.245 194.131.505 26 548.588.740 74 

Total 2.635.029.987 510.200.392 19 2.124.829.595 81 

Do cadro anterior dedúcese que a porcentaxe media de recadación nos exercicios 1999 e 
2000, sobre os importes pendentes de cobro de orzamentos pechados do exercicio 1998 é do 
19% (510.200.392 pesetas), polo que a dotación para insolvencias realizada pola entidade 
(341.744.117 pesetas) resulta significativamente inferior á provisión para debedores de dubi-
doso cobro que resultaría de aplica-lo criterio anterior (2.124.829.595 pesetas). Deste xeito, o 
remanente de tesourería estimado acada os –5.939,7 millóns de pesetas. 
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b) Realizouse unha análise das anulacións de dereitos de orzamentos pechados realizados du-
rante o exercicio 1998, por importe total de 649.377.648 pesetas, e destes resultados cabe 
destaca-las seguintes incidencias: 

– No exercicio 1994, a entidade faise cargo da recadación que ata ese momento era reali-
zada por unha empresa privada, agás recadadas e IAE que eran recadadas pola Deputa-
ción Provincial. En 1997 realízase polo Concello un cruce entre a información contable e 
os recibos pendentes de cobro, poñéndose de manifesto a existencia de dereitos recoñe-
cidos reflectidos en contabilidade que non tiñan soporte físico, así como recibos que non 
tiñan reflexo contable. A efectos de verifica-lo soporte e razoabilidade do axuste realizado 
por importe 128.834.841 pesetas, solicitáronse as contas presentadas polo recadador e a 
acta ou documento que acredite o traballo realizado, aportándose unicamente unha folla 
de cálculo na que figura por anos e tributos os dereitos anulados. 

– O xefe de servicio de recadación, con data 08-10-1998, emite informe no que propón a 
prescrición de recibos por importe total de 113.920.693 pesetas. Con obxecto de verifica-
las causas da prescrición e as actuacións levadas a cabo pola entidade, seleccionouse 
unha mostra de recibos de IBI, IAE e IVTM do exercicio 1992. 

– Nos expedientes facilitados consta unicamente: 

IBI : notificación de providencia de apremio. 

IVTM e IAE: recibos nos que figura o período de cobro en voluntaria, sen que exista 
constancia da súa notificación e apremio. 

c) O Concello, ó abeiro da disposición adicional decimocuarta da Lei 13/1996, aprobou con data 
17-03-1997 un proxecto de saneamento financeiro para o período 1997-2000, como medida 
adicional ás contempladas no artigo 174 da LRFL para facer fronte a un remanente de tesou-
rería negativo. 

O citado Proxecto establecía como obxectivos fundamentais: 

– diminuí-lo endebedamento a longo prazo en 161.000.000 pesetas. 

– reduci-lo remanente negativo de tesourería a 1.671,1 millóns de pesetas, no suposto de 
que se manteña o aproveitamento municipal do solo no 15%. Se dito aproveitamento re-
dúcese ó 10%, fíxase como obxectivo de remanente o importe de 2.594´16 millóns de pe-
setas. 

– Consolidar a longo prazo a cantidade mais alta posible de operacións a corto e diminuír 
progresivamente as necesidades de operacións de tesourería. 

Para comproba-lo cumprimento dos obxectivos anteriores realizouse un seguimento de dife-
rentes parámetros durante a vixencia do proxecto de saneamento, poñéndose de manifesto: 

– o endebedamento do Concello pasa de 7.530´94 millóns de pesetas a 31-12-1996 a 
9.616´61 millóns de pesetas a 31-12-2000, producíndose, por tanto, un incremento de 
2.085´67 millóns de pesetas; 

– as operacións de tesourería vixente a 31-12-2000 se elevan a 1.730 millóns de pesetas, 
moi superior ó obxectivo fixado no Proxecto de 596´50 millóns de pesetas; 

– o remanente de tesourería negativo a 31-12-2000 cuantificouse en 2.634´47 millóns de 
pesetas, reducíndose nun 44% con respecto ó existente ó inicio do Proxecto, moi cerca 
do obxectivo do 45´25% fixado no mesmo. 

Nembargantes, o remanente está afectado pola escasa contía do saldo de dereitos de dubi-
doso cobro realizado polo Concello, ó que se fai referencia na letra a) deste apartado do In-
forme. 

Por último, por acordo do Pleno do 27-12-1999 aprobouse un proxecto de saneamento comple-
mentario para o período 2000-2003, e que fixa como obxectivos básicos: 
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– mante-lo equilibrio orzamentario por medio da evolución moderada dos gastos correntes, 
renegociación da débeda bancaria e obtención de recursos ordinarios adicionais; 

– reduci-lo volume de endebedamento para cumpri-lo límite legal do 110% dos ingresos co-
rrentes liquidados do orzamento do ano 2002; 

– mellorar de forma substantiva as condicións de pago os provedores de bens e servicios, e 
os contratistas de obras. 

4. TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECIBIDAS 

A liquidación do orzamento do exercicio 1998 inclúe para os capítulos 4 e 7 do Orzamento de 
ingresos, a seguinte información: 

Descrición Previsións    
definitivas 

Dereitos          
recoñecidos netos 

Dereitos         
recadados 

Dereitos pdtes. 
de cobro 

4. Transferencias correntes 2.189.037.735 2.088.082.045 1.838.499.210 249.582.835 

7. Transferencias de capital 1.801.156.049 1.651.086.184 1.170.356.668 480.729.516 

Seleccionouse unha mostra das transferencias recibidas representativa do 87% e 64% do total 
das transferencias correntes e de capital, respectivamente, co obxecto de verifica-la documenta-
ción xustificativa das mesmas, así como o seu adecuado rexistro e contabilización. 

Como incidencias mais significativas cabe destaca-las seguintes: 

a) No concepto orzamentario 420 “Participación nos tributos do Estado”, inclúense dereitos re-
coñecidos por importe de 107.000.000 pesetas,.como previsión da liquidación definitiva do 
exercicio 1998. 

Tendo en conta que a citada liquidación definitiva prodúcese no exercicio 1999, o recoñece-
mento non se axusta ó establecido no artigo 144 a) da LRFL e ó parágrafo 91 do Documento 
nº 4 dos Principios Contables Públicos. 

b) Durante o exercicio 1998, o Concello recibiu do FEDER, con cargo ó Programa Operativo de 
Medio Ambiente Local (POMAL), 138.242.657 pesetas, aplicando un importe de 79.239.000 
pesetas ó capítulo 4 “Transferencias correntes”, e o  resto, 59.003.657 pesetas recibe un tra-
tamento extraorzamentario, destinándoo ó pago que a entidade realiza a Aquagest pola reali-
zación das obras do saneamento de Roxos. 

Este feito pon de manifesto a incorrecta imputación orzamentaria dos importes percibidos, xa 
que ten a consideración de transferencias de capital. 

c) Con data 23-07-1998 a Consellería de Sanidade e Servicios Sociais concede ó Concello sub-
vencións por importe de 36.500.000 pesetas para o desenvolvemento dos proxectos Guieiro e 
Achego, condicionados ó cumprimento e realización das accións correspondentes. A entidade 
rexistra como ingreso do exercicio 1998 a totalidade da subvención concedida. 

Tendo en conta o gasto subvencionado executado durante o exercicio 1998 e o establecido 
nas regras 152 e 156 da ICAL, relativas ó sistema de rexistro das subvencións, unicamente 
deberían terse rexistrado como dereitos no citado exercicio 7.678.962 pesetas, e contabiliza-
lo resto nos exercicios nos que se acredite o cumprimento das condicións impostas para a 
percepción das subvencións. 

d) En 1998 os dereitos recoñecidos netos en concepto de achegas procedentes do Consorcio da 
Cidade de Santiago ó Concello elévanse a 489.930.135 pesetas, dos cales recadou no men-
cionado exercicio 110.450.135 pesetas. 

Con obxecto de verificar que a contabilización de ditas subvencións se axusta a os criterios 
fixados nas regras 152 e 156 da ICAL, realizouse un seguimento da execución das obras fi-
nanciadas coa achega do Consorcio, poñéndose de manifesto que a 31-12-1998 unicamente 
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se recoñeceran obrigas por importe de 110.520.000 pesetas, quedando incluso a 31-12-2000 
pendentes de recoñecer obrigas por importe superior a 115.000.000 pesetas. 

Do anterior dedúcese o incumprimento do criterio contable establecido pola ICAL para o rexis-
tro das subvencións, se ben o seu efecto sobre o cálculo do remanente de tesourería é nulo, 
xa que o importe dos dereitos pendentes de cobro a 31-12-1998 (379.480.000 pesetas) se in-
clúe no remanente de tesourería destinado a gastos con financiamento afectado. 

e) Por acordo do Pleno do 16-06-1998 asinase un novo contrato con Aquagest para a xestión do 
servicio municipal de abastecemento de auga potable, recollendo como cláusulas principais: 

– prórroga do contrato orixinal ata o ano 2019; 

– modificación da fórmula retributiva, percibindo Aquagest a totalidade dos ingresos deriva-
dos das tarifas e bases vixentes; 

– Aquagest reintegrará ó Concello os investimentos realizados en obras de abastecemento 
e saneamento por importe de 1.800 millóns de pesetas, e porá a disposición da entidade 
municipal 500 millóns de pesetas para executar novas obras de saneamento; 

– Aquagest realizará unha contribución de 350 millóns de pesetas ó Auditorio de Galicia pa-
ra o evento “Santiago, cidade Europea da Cultura”. 

En relación coa achega de 1.800 millóns de pesetas, o Concello contabiliza no exercicio 
1998, 900 millóns de pesetas, verificándose o cobro en efectivo de 782.020.369 pesetas e 
a compensación do resto con obrigas pendentes de pago a Aquagest. Co obxecto de veri-
fica-las obras realizadas e financiadas coa achega de Aquagest solicitouse ó Concello re-
lación e desglose de ditas obras non facilitando a mesma. 

Pola súa parte, o contrato asinado establece como calendario para a achega dos 500 mi-
llóns de pesetas, o financiamento de obras segundo o seguinte proxecto: 

 

Ano Importe 

1998 60.000.000 

1999 140.000.000 

2000 300.000.000 

 

Nembargantes, verificouse que o recoñecemento dos dereitos realizouse en 1999 por im-
porte de 360.000.000 pesetas e no ano 2000 por importe de 140.000.000 pesetas, dos 
cales quedan pendentes de cobro 161.932.181 pesetas. Para comproba-la realización 
das obras financiadas con esta achega facilitáronse os maiores correspondentes ás clasi-
ficacións funcionais 441 “Investimentos en saneamento” e 511 “Obras PAM” durante os 
exercicios 1999 e 2000, sen que se puidera establecer unha relación directa entre as 
achegas recibidas e as obras financiadas. 

Así mesmo, en ditos maiores inclúense obras adxudicadas e certificadas por Aquagest 
por importe de 104 millóns de pesetas, así como un contrato asinado con dita empresa o 
01-09-2000 para a realización dun estudio de caracterización hidroxeolóxica e pluviomé-
trica de Santiago e telesupervisión e modelización da rede de saneamento adxudicado 
por 59.001.512 pesetas. 
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5. TESOURERÍA 

O desglose do movemento e saldo que integran a tesourería da entidade, é o seguinte: 

Movementos 
Contas Saldo                   

31-12-1997 Debedores Acredores 
Saldo a                

31-12-1998 

570 CAIXA 8.341.345 1.896.757.837 1.904.249.111 850.071 

571 BANCOS. CONTAS OPERATIVAS 182.447.844 16.014.609.128 15.342.134.833 854.922.139 

572 BANCOS. CONTAS RESTRINXIDAS 
INGRESO 66.076.802 2.969.871.831 2.994.141.087 41.807.546 

  256.865.991 20.881.238.796 20.240.525.031 897.579.756 

Como resultado das probas realizadas puxéronse de manifesto as seguintes incidencias: 

a) As contestacións recibidas das entidades financeiras á circularización realizada, confirma o 
26% do saldo contabilizado. 

Nembargantes, mediante a aplicación de procedementos alternativos (certificacións e extrac-
tos bancarios) púidose contrasta-lo resto do saldo.- 

b) Nas citadas contestacións, figuran contas das que resulta titular o Concello e que non figuran 
na contabilidade e estado de tesourería da entidade: 

Nº  Conta Entidade financeira Saldo a 31-12-1998 

01620040004845 CAIXANOVA 1.030 

01620080005155 CAIXANOVA --- 

03550040033300 CAIXANOVA --- 

02510089120879 CAIXANOVA --- 

03550040033263 CAIXANOVA -1.551 

10120009 BBV 403.495 

115494 BANCO GALEGO 4.426.001 

240000014198 BANCO GALEGO 41.849 

 Total......................... 4.870.824 

c) Entre as dispoñibilidades líquidas da Corporación inclúese indebidamente o saldo no disposto 
da operación de tesourería formalizada co BBV, e rexistrado na conta contable 571260 por 
importe de 175.483.950 pesetas, e que figura como saldo a 31-12-1998 na conta de crédito 
aberta no BBV a nome do Concello. 

Prodúcese, por tanto, o incumprimento da regra 237 da ICAL, que establece que as opera-
cións de endebedamento unicamente débense rexistrar no momento da entrada de efectivo 
na Tesourería da entidade. 

Co obxecto de levar un adecuado control das citadas operacións sería recomendable a utili-
zación das contas de orde que se inclúen na consulta 4/93 da IGAE. 

6. GASTOS DE PERSOAL 

O desglose da execución do capítulo 1 do orzamento de gastos do exercicio 1998 é o seguinte: 
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Artigo orzamentario Créditos                               
definitivos 

Obrigas recoñe-
cidas netas 

Pagos           
líquidos 

Obrig. recoñecidas 
pdtes. de pago 

10. CARGOS ELECTOS 97.500.000 93.619.338 93.619.338 --- 

12. PERSOAL FUNCIONARIO 1.610.499.078 1.567.732.090 1.567.732.090 --- 

13. PERSOAL LABORAL 474.607.411 488.152.859 486.803.980 1.348.879 

15. INCENTIVOS Ó RENDEMENTO 22.000.000 20.000.000 8.067.901 11.932.099 

16. COTAS E GASTOS SOCIAIS 774.293.845 648.403.445 618.463.531 29.939.914 

 Total............................ 2.978.900.334 2.817.907.732 2.774.686.840 41.872.013 

As probas realizadas tiveron como obxectivo verifica-la legalidade das retribucións satisfeitas ó 
persoal, comprobar que a cadro de persoal real se axusta á incluída no anexo de persoal do or-
zamento de 1998, así como o cumprimento dos principios de igualdade, capacidade e publicidade 
na provisión dos diferentes postos de traballo, constatándose as seguintes incidencias: 

a) Por acordo plenario de 11-07-1991 apróbanse as indemnizacións ós membros da Corpora-
ción, entre ás que se inclúen 50.000 pesetas mensuais a aqueles concelleiros que desempe-
ñen unha delegación da Alcaldía e non teñan dedicación exclusiva. 

Estas indemnizacións incumprían os artigos 75.1 da LRBRL e 13 do ROF, nos que se dispo-
ñía que os membros da Corporación que non tivesen dedicación exclusiva só poderían perci-
bi-las indemnizacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos que for-
men parte. Nembargantes, a Lei 11/1999 dá nova redacción ó citado artigo 75, admitindo a 
posibilidade de dedicación parcial. 

b) En nómina figuran conceptos retributivos (plus de transporte) abonados de conformidade co 
acordo regulador, que non se axustan ó artigo 23 da Lei 30/84, ó que expresamente remite o 
artigo 1 do RD 861/86. 

c) O Concello paga os funcionarios horas extraordinarias pola realización de traballos fóra da 
xornada habitual, cuantificando o importe unitario das mesmas no acordo regulador de per-
soal, e imputándoas ó concepto orzamentario 121 “Retribucións complementarias”. 

O RD 861/86 establece que os servicios prestados fóra do horario se retribuirán mediante gra-
tificacións que non poderán ser fixas na súa contía nin periódicas no seu devengo. 

Así mesmo, a OM 20-09-1989 determina que as gratificacións deberanse imputar ó concepto 
orzamentario 151. 

Solicitouse listado co desglose das horas extraordinarias abonadas ó persoal funcionario, sen 
que foran facilitadas polo Concello. 

d) O importe das retribucións correspondentes ó persoal eventual de confianza imputanse inde-
bidamente ó concepto orzamentario 131 “Persoal laboral eventual”. 

e) O complemento de productividade distribúese linealmente entre tódolos traballadores, incum-
prindo o artigo 5 do RD 861/86, que establece que a súa distribución realizarase en función de 
circunstancias obxectivas relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e 
obxectivos asignados ó mesmo. 

f) Non se puido verifica-lo cumprimento do límite establecido no artigo 7 do RD 861/1986, relati-
vo á cantidade destinada para gratificacións, xa que o Concello non facilitou o desglose das 
horas extraordinarias abonadas os funcionarios. 

g) As axudas sociais pagadas ó persoal polo Concello están reguladas no capítulo V do Proxec-
to de emprego, aprobadas  polo Pleno o 22-07-1997 e publicadas no BOP o 26-09-1997. 
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En relación coas axudas por adquisición de vivenda, anualmente apróbanse axudas por im-
porte superior á dotación orzamentaria existente, deixándoas pendentes de pago e imputación 
orzamentaria para exercicios posteriores. Este feito determina que a 31-12-1999, unha vez 
abonadas as axudas correspondentes ó exercicio 1998 con cargo ó orzamento de 1999, a 
cantidade total pendente de recoñecer e pagar con cargo ás axudas de exercicios posteriores 
é de 73.115.251 pesetas. 

h) O inicio do proceso selectivo correspondente ás prazas incluídas na oferta pública de empre-
go para o exercicio 1998 realizouse no ano 2001, poñéndose de manifesto un atraso significa-
tivo no proceso para a cobertura das prazas vacantes. 

IV. CONCLUSIÓNS 

De acordo cos resultados obtidos nas comprobacións realizadas nas diferentes áreas sometidas a 
fiscalización e tendo en conta as limitacións ó alcance relacionadas no apartado I.2 do Informe, 
obtéñense como principais conclusións: 

1. ORZAMENTO E CONTA XERAL 

A tramitación, contido e aprobación do orzamento e conta xeral do Concello de Santiago de Com-
postela axústase, con carácter xeral, ó establecido na LRFL, se ben o orzamento foi aprobado 
fóra do prazo establecido no artigo 150.2 da LRFL, e incumpríuse o prazo do artigo 204 de dita 
Lei para a rendición da conta xeral ó Consello de Contas de Galicia. 

2. ENDEBEDAMENTO8 

Durante a vixencia do orzamento prorrogado do exercicio 1997 formalizouse unha operación de 
tesourería sen acredita-lo cumprimento dos requisitos fixados na letra a) do artigo 54.2 da LRFL. 

3. CONTRATACIÓN 

a) Na tramitación dos expedientes de contratación puxéronse de manifesto determinados in-
cumprimentos de carácter xeral, que afectan fundamentalmente ás actuacións preparatorias, 
e entre os que cabe resalta-la ausencia de: 

– Informe de fiscalización da Intervención da entidade, esixidos no artigo 68 da LCAP. 

– Resolución do órgano de contratación aprobando o expediente e o gasto correspondente 
(artigo 70 da LCAP). 

– Nos expedientes tramitados de urxencia, non se acredita a declaración da mesma debi-
damente motivada polo órgano de contratación, nos termos do artigo 72 da LCAP. 

– Non se repercuten ós adxudicatarios os custos derivados da publicidade dos diarios ofi-
ciais dos anuncios de licitación e adxudicación dos contratos. 

– Incumprimento do artigo 100.4 da LCAP, relativo ó prazo para abonar as certificacións de 
obra, formalizadas e aprobadas, sen que se paguen os intereses de demora correspon-
dentes. 

b) No expediente “Ampliación e mellora das infraestructuras de abastecemento e saneamento”, 
non se rexistran as obrigas recoñecidas derivadas da execución do contrato, compensándoas 
co incremento das taxas cas que se financian as obras, incumprindo o artigo 146.3 da LRFL. 

                                            

8 Suprímese un parágrafo como consecuencia das alegacións (ver nota 2) 
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Así mesmo, tanto en dito expediente como no “Saneamento en Nemenzo de Abaixo”, non se 
formalizou a acta de planeamento das obras, esixida polo artigo 129 da LCAP. 

c) Incumprimento do procedemento establecido no artigo 146 da LCAP para a modificación do 
contrato de obras correspondente ó vertedoiro de Piñor, así como do artigo 55 do citado texto 
legal relativo á formalización do contrato. 

d) O pago do expediente relativo á adquisición de vehículos realízase mediante o abono de co-
tas periódicas, feito que contravén o artigo 14.3 da LCAP, que prohíbe expresamente o pago 
aprazado do prezo dos contratos. No lote II do citado expediente non se acredita a formaliza-
ción do contrato nin a constitución de garantía definitiva. 

e) Incumprimento do prazo de execución do contrato de asistencia técnica para a elaboración da 
cartografía do termo municipal sen que se aplicaran as penalidades previstas nas cláusulas 
23 e 24 do prego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

f) No subministro e instalación de marquesiñas na zona rural incúmprese o artigo 72.3 da LCAP 
ó ser cualificado de urxencia e non inicia-la súa execución no prazo de dous meses dende a 
súa adxudicación. 

g) Nos expedientes “Actividades do programa Nadal-Xogo 1998” e “Asistencia xurídica para 
servicios sociais” non se emite informe sobre insuficiencia de medios esixidos polo artigo 203 
da LCAP. 

h) Non consta a aprobación polo Pleno do incremento de tarifas comunicadas polo adxudicata-
rio, nin o pago do canon correspondente ó servicio de cafetería dos anos 1998 e 1999. 9 

i) En determinados expedientes relacionados no apartado III.2 do Informe, se ben se acredita a 
súa completa execución, non consta a formalización da acta de recepción nin liquidación, nos 
termos dos artigos 147 e 148 da LCAP. 

4. PERSOAL 

a) Concelleiros que no exercicio 1998 non tiñan recoñecida a dedicación exclusiva no desempe-
ño dos seus cargos, percibiron, en concepto de indemnización, unha asignación de carácter 
mensual e contía fixa, en contra do establecido nos artigos 75 da LRBRL e o 13 do ROF. 

Nembargantes, as citadas retribucións adecuáronse no exercicio 1999 á nova regulación da-
da os mencionados artigos pola Lei 11/1999. 

b) Nas nóminas dos funcionarios do Concello inclúense conceptos retributivos non contempla-
dos no artigo 23 da Lei 30/1984, ó que expresamente se remite o artigo 1 do RD 861/1999. 

c) Abonáronse horas extraordinarias ó persoal funcionario en contra do establecido no artigo 23 
da Lei 30/84. 

d) O complemento de productividade distribúese linealmente entre tódolos traballadores, incum-
prindo o artigo 5 do RD. 861/86. 

e) As axudas sociais para adquisición de vivenda aprobadas pola Corporación, exceden en cada 
exercicio da dotación orzamentaria existente. 

                                            

9 Suprímese parcialmente este parágrafo como consecuencia das alegacións (ver nota 7). 
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f) Atraso significativo no inicio e desenvolvemento dos procesos selectivos para a cobertura dos 
prazos incluídos na oferta pública de emprego do exercicio 1998. 

5. REMANENTE DE TESOURERÍA 

a) O Concello de Santiago de Compostela, debido á existencia dun remanente de tesourería 
negativo de carácter significativo e continuado ó abeiro do establecido na Disposición Adicio-
nal decimocuarta da Lei 13/1996, aprobou un proxecto de saneamento para o período 1997-
2000 como medida adicional ás contempladas no artigo 174 da LRFL. 

Comprobouse o incumprimento de determinados obxectivos fixados no mesmo, xa que no ci-
tado período produciuse un incremento do endebedamento a longo prazo e das operacións de 
tesourería. 

Conseguiuse reduci-lo remanente de tesourería negativo nun 44%, cuantificándose a 31-12-
2000 en –2.634,47 millóns de pesetas. Nembargantes, dito importe está afectado pola escasa 
contía dos saldos de dereitos de dubidoso cobro realizado polo Concello, que a 31-12-1998 
se elevou a 341.744.117 pesetas, pero que en función do estudio de cobrabilidade descrito no 
apartado III.3 deste informe, deberíase realizar por un importe de 2.124.829.595 pesetas. Ne-
se caso a contía total do remanente sería de –5.939,7 millóns de pesetas. 

Así mesmo o Concello aprobou un proxecto de saneamento complementario para o período 
2000-2003. 

Faise necesario, por tanto, un seguimento continuado da evolución das magnitudes relativas ó 
endebedamento e remanente de tesourería á efectos de verifica-lo cumprimento dos obxecti-
vos debendo complementarse o proxecto financeiro con medidas que permitan a reducción do 
endebedamento así como das establecidas no artigo 174 da LRFL para facer fronte ó rema-
nente de tesourería negativo. 

6. TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL 

a) Non se puido obter desglose das obras de saneamento realizadas polo Concello e financia-
das coa achega de Aquagest incluída no acordo do Pleno do 16-06-1998, por importe de 
1.800 millóns de pesetas. 

Así mesmo, e en canto á achega de 500 millóns de pesetas para efectuar novas obras de sa-
neamento, nos maiores facilitadas polo Concello que inclúen diversas obras e estudios, algún 
dos cales realizados por Aquagest, non se puido establecer unha relación directa entre as 
obras financiadas e as achegas recibidas. 

7. TESOURERÍA 

a) Na circularización realizada púxose de manifesto a existencia de contas correspondéndolle ó 
Concello a súa titularidade que non figuran no estado de Tesourería e contabilidade da enti-
dade. A valoración das mesmas inclúese na letra b). do apartado III.5 deste informe, e ten un 
saldo conxunto favorable ó Concello de 4.870.824 pesetas. 

8. SISTEMA CONTABLE 

a) Gastos financeiros por importe de 49.791.080 pesetas, devengados e liquidados a 31-12-
1997, son imputados indebidamente ó orzamento do exercicio 1998, incumprindo o artigo 
157.1 da LRFL e do RD 500/1990. 

b) Non se achegaron as contas rendidas polo recadador e documentos que soportan o axuste 
realizado por importe de 128.834.841 pesetas, en concepto de anulación de dereitos por des-
cadre entre a contabilidade municipal e os recibos pendentes de cobro. 
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c) Durante o exercicio 1998 anuláronse dereitos por prescrición por importe de 113.920.693 
pesetas, sen que nos expedientes analizados se acredite o apremio das débedas non ingre-
sadas en período voluntario nin a realización de actuacións tendentes á interrupción dos pra-
zos de prescrición. 

d) O Concello recoñece dereitos no exercicio 1998 por importe de 107.000.000 de pesetas en 
concepto de previsión da liquidación definitiva da participación nos tributos do exercicio 1998, 
incumprindo o artigo 144.a) da LRFL e o parágrafo 91 do documento número 4 dos Principios 
Contables Públicos. 

e) O rexistro e contabilización das subvencións e transferencias recibidas non se axustan ós 
establecidos nas regras 152 e 156 da ICAL, que esixe o cumprimento dos requisitos impostos 
para a súa percepción como condición para o recoñecemento do dereito correspondente. 

f) A contabilización como operación de tesourería da parte non disposta a 31-12-1998 dunha 
operación de crédito por importe de 175.483.950 pesetas, non se axusta á regra 237 da ICAL. 

g) Incorrecta imputación orzamentaria de determinados gastos, incumprindo o establecido na 
OM 20-09-1989, ó aplicar incentivos ó rendemento de funcionarios ó concepto orzamentario 
121 “Retribucións complementarias” 

Así mesmo, subvencións concedidas polo POMAL para a realización de diversos investimen-
tos, aplicáronse indebidamente ó capítulo 4 do orzamento de ingresos “Transferencias Co-
rrentes” por importe de 79.239.000 pesetas, imputando a conceptos non orzamentarias 
59.003.657 pesetas. 

V. RECOMENDACIÓNS 

1. SOBRE ORZAMENTOS E CONTA XERAL 

A Corporación deberá establece-las medidas oportunas para que os orzamentos anuais se apro-
ben antes do inicio do exercicio económico, axustándose ó prazo fixado no artigo 150.2 da LRFL. 
Así mesmo, a conta xeral deberá renderse ó Consello de Contas antes do 15 de outubro do exer-
cicio seguinte. 

2. ENDEBEDAMENTO 

As operacións de tesourería deben acredita-lo cumprimento do artigo 54 da LRFL cando se for-
malicen con anterioridade á entrada en vigor do orzamento anual. 10 

3. CONTRATACIÓN 

Co obxecto de emenda-las numerosas irregularidades que se puxeron de manifesto na tramita-
ción dos expedientes de contratación, a Corporación deberá adopta-las medidas necesarias para 
garanti-lo cumprimento da lexislación vixente, especialmente en relación con: 

- Emitir pola Intervención da entidade o informe de fiscalización correspondente. 

- Motiva-la declaración de urxencia na tramitación dos expedientes. 

- Formaliza-la acta de planeamento nos contratos de obra. 

- Cualificar o tipo de contrato a formalizar e axusta-la tramitación das modificacións de 
contratos ó establecido no TRLCAP. 

                                            

10 Páragrafo modificado como consecuencia das alegacións. 
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- Respeta-la prohibición expresa do pago aprazado dos contratos establecida no artigo 
14.3 da LCAP, e garanti-lo cumprimento do prazo fixado no artigo 100.4 da citada Lei 
para o pago do prezo ós contratistas. 

- Verificar e controla-lo prazo de execución, impoñendo as penalidades previstas nos 
pregos de cláusulas administrativas particulares. 

- Repercutir ós adxudicatarios os custos derivadas da publicidade dos anuncios de lici-
tación. 

- Formaliza-las actas de recepción nos termos do artigo 147 da LCAP. 

- Dar cumprimento ó artigo 203 da LCAP, relativo á emisión do informe sobre insufi-
ciencia de medidas nos contratos de asistencia técnica e servicios. 

4. PERSOAL 

En relación á xestión de persoal, o concello deberá axustar o Acordo Regulador do persoal fun-
cionario ós preceptos establecidos na Lei 30/1984 e o RD. 861/1986, en relación a: 

- Suprimir conceptos retributivos non regulados no artigo 23 da Lei 30/1984. 

- Retribuí-los servicios prestados fóra da xornada habitual de traballo mediante gratifi-
cacións, respectado a condición e límite fixados no RD. 861/1986. Así mesmo, axus-
ta-lo reparto do complemento de productividade ó establecido no artigo 5 do mencio-
nado Real Decreto. 

Por último, as axudas sociais aprobadas en concepto de adquisición de vivenda deben respecta-
lo límite da consignación orzamentaria correspondente, e débense adopta-las medidas necesarias 
que permitan reduci-lo tempo transcorrido entre a publicación da oferta pública de emprego e a 
convocatoria da probas selectivas. 

5. REMANENTE DE TESOURERÍA 

Tendo en conta a situación financeira do Concello e o incumprimento dos obxectivos establecidos 
no proxecto de saneamento financeiro 1997-2000, a Corporación deberá realizar un seguimento 
continuado da evolución das magnitudes relativas ó endebedamento e remanente de tesourería, 
adoptando as medidas necesarias en orde a: 

- Establece-los criterios para a cuantificación dos saldos de dubidoso cobro, incremen-
tando significativamente a súa dotación con obxecto de axustalo á previsión real de 
cobrabilidade. 

- Reduci-lo endebedamento ós límites legalmente establecidos. 

- Realiza-las actuacións necesarias a efectos de verifica-la prescrición das débedas tri-
butarias pendentes de cobro. A omisión de ditas actuacións que causen perxurios pa-
ra a facenda municipal poderían incorrer nos supostos de infraccións tipificadas no ar-
tigo 141 do TRLXP. 

- Aplica-las medidas contempladas no artigo 174 da LRFL no suposto de que vencido o 
proxecto de saneamento subsista un remanente negativo de tesourería. 

6. TESOURERÍA 

A Corporación deberá arbitra-los procedementos para que os movementos de tódalas súas con-
tas bancarias se reflictan nos libros de contabilidade e estado de tesourería. 



Informe de Fiscalización do Concello de Santiago de Compostela. Exercicio/98 

Consello de Contas  25 

7. SISTEMA CONTABLE 

No rexistro das operacións, a Corporación deberá utiliza-los principios contables xerais, en parti-
cular: 

- De devengo, imputando os dereitos e obrigas en función do establecido no artigo 144 
da LRFL 

- De especialidade orzamentaria, rexistrando as operacións segundo a súa natureza e 
evitando contabilizar transferencias de capital como ingresos corrente o concepto no 
orzamentario 

- Axusta-lo recoñecemento de dereitos por subvencións recibidas os criterios estable-
cidos nas regras 152 e 156 da ICAL. 

- Adapta-la contabilidade e rexistro das operacións de endebedamento á regra 237 da 
ICAL e á consulta 4/1993 da IGAG. 

- Rexistra-los dereitos e obrigas polo seu importe íntegro, evitando a compensación, 
expresamente prohibida no artigo 146.3 da LRFL. 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2002 

  
 
 



 


