• A SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL PAGA A
UNHA EMPRESA 5.950€ POR UN INFORME PLAXIADO.
• DOUS CENTROS DIRECTIVOS CONTRATAN Á MESMA EMPRESA PARA A
XESTIÓN DO MESMO ARQUIVO ABOANDO 244.362,25€
CSI•F, en nome de todos os
empregados públicos, esíxelle a
Feijoo que aplique o seu propio
Código Ético.
A Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental (SXCAA),
dependente da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, contratou no ano
2014 a ARKEHIA, SOCIEDADE
LIMITADA
DE
NOVA
EMPRESA os traballos de
“Mantenimiento
de
las
instalaciones del archivo de la
SXCAA (expt. 2-2014-CO-AG)”
por un importe de 21.600€.
Para xustificar parte dos traballos
realizados, os correspondentes
aos do mes de maio de 2014, a
citada empresa presentou unha
memoria cuxo contido se
corresponde literalmente con
extractos de dúas publicacións xa
existentes.
Memoria
que
ARKHEIA ni tan sequera se
molesta en traducir ao galego,
limitándose a un simple corta e
pega dos documentos plaxiados, ambos redactados en lingua española. Tales documentos son:
- “El archivo como centro de conservación: edificios, depósitos e instalaciones.
Conservación y restauración de documentos”, de Cesar Martínez Gavilan (9-marzo2009)
- “Criterios para la construcción de archivos”, de la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya (marzo 2009).
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Pola realización desta memoria, plaxiada na súa totalidade, a Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental abonou a ARKHEIA 5.950,41€
2

A RELACIÓN CONTRACTUAL DE ARKHEIA E A SXCAA:
Pero a “relación contractual” entre a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental con
ARKHEIA, SLNE comeza moito antes.
 26 de setembro de 2011, ARKHEIA formaliza un contrato para a “Clasificación,
ordenación, descrición e instalación de documentación da Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental e preparación de transferencias ao Arquivo Xeral da Xunta de
Galicia (expte: 22/2011)”. Por este servizo, a SXCAA paga a cantidade de 65.702,40€.
 20 de xuño de 2012, ARKHEIA resulta beneficiaria dun contrato para o “Servizo de
clasificación, ordenación, descrición e instalación de documentación da Secretaría Xeral
de Calidade e Avaliación Ambiental e preparación das transferencias ao arquivo xeral da
Xunta de Galicia (expte: 4-2012). Un contrato de contido idéntico ao anterior, pero
neste caso o importe incrementase ata os 79.680,01€ e cun prazo de execución de nove
meses. Curiosamente os traballos comezaron tan so transcorridos 7 días dende a data
de resolución e se estenderon ata o 27 de xuño de 2013.
 En decembro de 2012, ARKHEIA recibe o encargo da SXCAA de realizar o servizo de
“Mantemento das instalacións de arquivo da SXCAA” (expte: 2-2014-CO-AG)”. Percibe
por este servizo un total de 21.600€.
 En decembro de 2013, ARKHEIA resulta beneficiaria doutro contrato da SXCAA para a
“Redacción, clasificación e elaboración do inventario de puntos de verquido incontrolado
(expte: 3-2014-CO-AG)”. Por este servizo a SXCAA abona a ARKHEIA a cantidade de
7.800€.
En total, dos contratos dos que temos coñecemento e non descartando que haxa outros máis, a
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental adxudicoulle a ARKHEIA, en apenas
dous anos e medio, 174.782,41€ por supostas actuacións en materia de arquivos, na maioría dos
casos recorrendo a “procedementos negociados e sen publicidade” .

AS CURIOSAS ANOMALÍAS DAS EMPRESAS QUE COMPITEN CON ARKHEIA
POLOS CONTRATOS:
Na maioría destes procedementos de contratación é curioso o cúmulo de anomalías, cando
menos sospeitosas pola súa singularidade, por parte das empresas que competían con
ARKHEIA para optar a estes suculentos contratos. Así, cabe destacar: a falta da sinatura das
ofertas por parte de outras empresas que se presentaban á licitación; non corresponder o obxecto
social da empresa competidora coas prestacións obxecto do contrato; non emendar erros a pesar
de ser requiridas expresamente para elo polo órgano de contratación; renuncia a participación
no procedemento unha vez iniciado... E, cando non incorren nestas anomalías singulares, entra
en xogo a apreciación de baixa temeraria por parte do órgano de contratación.
3

Con respecto a estas anomalías, merece mención específica o caso do gran Grupo Eulen, que
conta cun departamento específico dedicado á xestión integral do patrimonio cultural, que
inclúe a catalogación e inventariado. Ten unha longa e dilatada experiencia na participación de
concursos públicos en todas as Administracións Públicas do territorio español con gran
incidencia na Xunta de Galicia. Sen embargo, cando compite contra a pequena ARKHEIA o seu
representante ten un “despiste” e presenta a oferta económica sen asinar. Un despiste difícil de
asumir cando estamos a falar dun contrato de 79.680€
No mesmo procedemento participa a empresa, Ambiotec, S.L., que resulta ser excluída polo
órgano de contratación toda vez que “o seu obxecto social non se corresponde coas prestacións
obxecto do contrato”. Outro “despiste” difícil de asumir, toda vez que esta empresa foi
adxudicataria de diversos contratos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, e na súa páxina web xa definen claramente que o seu campo de actuación está
dirixido á consultaría ambiental e especialmente, á intermediación entre a iniciativa privada e os
organismos públicos. É dicir, nada relacionado coa xestión de arquivos ou documental.
A XESTIÓN DO MESMO ARQUIVO POLA MESMA EMPRESA, UN COSTO PARA
AS ARCAS PÚBLICAS DE 244.362,25€
ARKHEIA e a Dirección Xeral de Conservación da Natureza
Seguindo a liña da SXCAA, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza, con quen
comparte edificio administrativo, o 3 de setembro de 2014 adxudica a ARKHEIA un contrato
para o servizo denominado “Depuración, clasificación, ordenación, descrición e
informatización do fondo documental da Dirección Xeral de Conservación da Natureza” O
importe total do contrato ascende a 69.579,84€. Importe que se ven a sumar aos 164.760,01€
adxudicados pola SXCAA.
O significativo é que tanto a Secretaría Xeral de Calidade Ambiental como a Dirección
Xeral de Conservación da Natureza comparten o mesmo arquivo, sito nos sotos -1 e -2 do
edificio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, na rúa de San Lázaro,
en Santiago de Compostela.
Así, nada más e nada menos que 244.362,25€ é o costo total que en pouco máis de dous anos
asumimos todos os galegos para xestionar os arquivos de dúas das tres unidades
administrativas da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas que
comparten edificio e arquivos.
PERO, QUEN É ARKHEIA?
Arkheia Gestión Documental, Sociedade Limitada Nova Empresa, domiciliada en Oroso,
constitúese o 14 de xaneiro de 2008. Tal e como figura na súa propia páxina web, como clientes
da súa carteira unicamente figura o sector público galego:
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria:
. Servizo de Formación do Profesorado
. Servizo Xestión Económica
. Servizo de Formación de Adultos
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O Instituto Galego de Promoción Económica
O Instituto Galego de Consumo
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria:
. Subdirección Xeral de Arquivos e Museos (D.X. de Patrimonio Cultural)
A Consellería de Medio Rural e Mar:
. Servizo de Planificación e Valoración de Montes (D.X. de Montes e Industrias Forestais)
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas:
. Dirección Xeral de Obras Públicas
. Dirección Xeral de Infraestruturas
. Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
A Consellería de Traballo e Benestar:
. Servizo de Xestión Administrativa
. Servizo de Formación para o Emprego
. Servizo de Orientación Laboral
A excepción dos contratos xa mencionados da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, así como un do IGAPE (de
novembro de 2011, por un importe de 58.941€, polo simple feito de remitir documentación
ao arquivo central da Xunta de Galicia), non existen datos públicos da relación contractual
co resto das consellerías. Ou, polo menos, a CSI•F non foi quen de atopalos, de momento.
QUE DI O CÓDIGO ÉTICO E INSTITUCIONAL DA XUNTA DE GALICIA?
O polémico Código Ético e Institucional de Feijoo é claro ao respecto. Así, no seu apartado VI:
Instrumentos internos e externos de control, establece:
“As pautas, criterios, regras e orientacións que vertebran o presente código informarán a
actuación das autoridades e demais persoal ao servizo do sector público autonómico, así como
a aplicación do réxime disciplinario e de responsabilidade que proceda...
… En todo caso, nos supostos de condutas contrarias ao Código que poidan ser constitutivas de
delito, os órganos competentes (a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa)
remitirán as actuacións á Asesoría Xurídica Xeral para os efectos da valoración da súa posible
remisión ao Ministerio Fiscal”.
A POSTURA DA CSI•F
A CSI•F, como non podía ser doutro modo e nun exercicio de lealdade cos principios
manifestados polo noso Goberno autonómico en reiteradas ocasións, ten como única pretensión
colaborar na erradicación de condutas contrarias á transparencia e legalidade. Posiblemente toda
esta relación contractual estea axustada a dereito, pero entendemos que existen indicios e
sospeitas que requiren corroborar que efectivamente isto é así. E esa labor xa é responsabilidade
do Goberno de Galicia e a él correspóndelle exercela.
Chegados a este punto, o conxunto dos empregados públicos e a cidadanía en xeral confiamos
plenamente en que o Presidente de todos os galegos dará cumprimento ao seu compromiso e, se
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fose o caso, aplicará inexorablemente a súas propias normas éticas e de conduta, dando exemplo
de transparencia, igualdade de trato e integridade moral.
Os empregados públicos amosamos con creces a nosa solidaridade e capacidade de sacrificio
polo ben de Galicia e así renunciamos (ou mellor dito, fixéronnos renunciar) ós nosos dereitos
laborais e económicos para que, en palabras do noso Presidente, “Galicia pasase de ser modelo
a evitar a exemplo a seguir”, e para que o noso Presidente poida vanagloriarse ante toda España
de que Galicia é unha das Comunidades Autónomas máis saneadas...
Pero xa estamos cansos… Xa estamos cansos de facer a travesía da solidaridade e do sacrificio
en solitario. Chegou o momento!!
NOTAS ACLARATORIAS:
NOTA 1: Antes de elaborar este Special Toupeiras, o día 11 de novembro de 2014, a CSI•F dirixiuse por escrito
á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutura a fin de que lle
informara acerca de todos os contratos formalizados con Arkheia dende o 1 de xaneiro de 2008. Non houbo
resposta.
NOTA 2: Todas as cantidades significadas nesta publicación son con IVE incluído.
NOTA 3: Cando falamos nesta publicación de plaxio, referímonos estritamente ao significado dado polo
dicionario da lingua española da Real Academia Española: “Acción de copiar en lo esencial obras ajenas,
dándolas como propias”. En ningún momento estase a utilizar tal concepto na súa acepción legal como
infracción do dereito de autor. A determinación de tal acepción non lle corresponde á CSI•F.

CSI•F

Sindicato Profesional de EMPLEADOS PÚBLICOS!!
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