ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Sesión do 15 de outubro de 2007
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTE:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
Dª Elena Maure Noia
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
Dª Carmen Silva Rego

D. Carlos López Font

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e dez minutos do día quince de outubro de dous mil sete e
baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia dos concelleiros/as
anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a
Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa
orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr.
Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. Figueroa
Dorrego.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1848).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión ordinaria do 24 de setembro de 2007 .
Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila da
Sra. alcaldesa–presidenta.
2(1849).FIXACIÓN DE PREZOS DE VENDA DE ENTRADAS PARA ESPECTÁCULOS
PROGRAMADOS DENTRO DA REDE GALEGA DE TEATROS E AUDITORIOS NO
SEGUNDO SEMESTRE DE 2007. EXPTE. 10465/331.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Actividades
Culturais de data 1 de outubro de 2007, conformado polo concelleiro da área de Cultura e Animación
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Sociocultural e así mesmo informado pola Tesourería e a Intervención Xeral do Concello en datas 3 e 8
de outubro de 2007, respectivamente, que di o que segue:
“O departamento municipal de Cultura organiza anualmente unha programación estable de artes escénicas,
adicadas á musica, teatro e danza. Dentro desta, atópanse os espectáculos programados a través da Rede
Galega de Teatros e Auditorios que xestiona o IGAEM (Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais), da que
o Concello de Vigo é membro.
O auditorio municipal ten unha capacidade de 298 butacas e considérase oportuno a fixación dun prezo de
venda de entradas, de cara a regular o acceso de público, ademais suxeito ás condicións estipuladas pola citade
entidade (Igaem) nas normas de funcionamento da rede.
O prezo proposto, seguindo a liña de espectáculos similares e dos periodos anteriores e os prezos estipulados na
ordenanza municipal para a organización de espectáculos, é de 3.-€ para os adultos e 2.-€ para os menores de
12 anos. Esta reducción para os menores baséase na citada ordenanza, que contempla “reducementos nos prezos
para menores de 25 anos”, e cun claro obxectivo de creación e fomento de novos públicos, unha das prioridades
que debe marcar a administración municipal en todas as súas programacións culturais.
A recaudación ingresarase á finalización do ciclo de espectáculos na conta bancaria indicada pola Tesourería
municipal, achegando as entradantes sobrantes en cada caso como xustificante do importe ingresado.
Á vista do exposto, coa conformidade do concelleiro da Área de Cultura e Animación Sociocultural, previas
conformidades da Tesourería municipal e da Intervención Xeral de Fondos, faise á Xunta de Goberno Local a
seguinte PROPOSTA:
“1.- Que se autoricen os seguintes prezos unitarios de venda de entradas para os espectáculos programados
dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios no segundo semestre de 2007, según o programa que se achega:
I.

Espectáculos dirixidos a público familiar: 3.-€ adultos e 2.-€ menores de 12 anos.

2.- Que o ingreso da recaudación total se realice na conta de titularidade municipal
0040070137 á finalización da última das actuacións previstas.”
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Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

3(1850).DEVOLUCIÓN DE AVAL A CONSTRUCCIONES CONDE S.A. POR RESERVA
ESPECIAL DE VÍA PÚBLICA POR OBRA NA RÚA REPÚBLICA ARGENTINA Nº 24.
EXPTE. 74069/210.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe proposta do xefe de área de
Mobilidade e Seguridade de data 5 de outubro de 2007, conformado polo concelleiro-delegado de
Mobilidade, Transporte e Seguridade, que di o seguinte:
“En data 9 de xuño de 2006 por parte de CONSTRUCCIONES CONDE, S.A, constituiuse un aval de 1500 €
para responder dos posibles danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva
especial de vía pública por obra na rúa REPÚBLICA ARXENTINA, Nº 24 (expte 72246/210).

Finalizada dita reserva especial de vía pública por obra CONSTRUCCIONES CONDE, S.A, en data 3 de
outubro de 2007 solicita a devolución do aval constituído a tal efecto.
En data 5 de outubro de 2007, o inspector de Seguridade Vial informa que se pode proceder á devolución do
aval porque retiraron toda a sinalización de obra.
Polo exposto, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte:
ACORDO:
Que polos servicios da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído en data 9 de xuño de
2006 por CONSTRUCCIONES CONDE, S.A, con NIF A-36620524 por un importe de 1,500 €, para responder
dos posibles danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía
pública por obra na rúa REPÚBLICA ARXENTINA, Nº 24, por non producirse danos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

4(1851).DEVOLUCIÓN DE AVAL A MOLANS C.B. POR RESERVA ESPECIAL DA VÍA
PÚBLICA POR OBRA NA RÚA BAIXADA Ó VAO Nº 93. EXPTE. 74051/210.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data 2-10-2007, do xefe
de área de Mobilidade e Seguridade, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade, Transporte
e Seguridade, que di o seguinte:
“En data 23 de xuño de 2005 por parte de MOLANS, C.B, constituiuse un aval de 1500 € para responder dos
posibles danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía
pública por obra na rúa BAIXADA Ó VAO, 93 (expte 71071/210).
Finalizada dita reserva especial de vía pública por obra MOLANS, C.B, en data 12 de setembro de 2007
solicita a devolución do aval constituído a tal efecto.
En data 28 de setembro de 2007, o inspector de Seguridade Vial informa que se pode proceder á devolución do
aval porque retiraron toda a sinalización de obra.
Polo exposto, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte:
ACORDO:
Que polos servicios da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído en data 23 de xuño
de 2005 por MOLANS, C.B, con NIF E-36.952406 por un importe de 1,500 €, para responder dos posibles
danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por
obra na rúa BAIXADA O VAO, 93, por non producirse danos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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5(1852).INDEMNIZACIÓN
SUBSTITUTIVA
A
FAVOR
DA
EMPRESA
“REMOLCADORES NOSA TERRA S.A.” POR EXECUCIÓN DOS TRABALLOS DE
REPARACIÓN E MANTEMENTO DO BUQUE BERNARDO ALFAGEME- CERTIF. Nº 2.
EXPTE. 3947/307.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes da técnica de xestión de Patrimonio
Histórico coas conformidades da xefa de Patrimonio Histórico e da delegada de área , a proposta da
xefa de Patrimonio Histórico, o informe da xefa da área de Réxime Interior e o da Intervención Xeral
de datas 1, 2, 4 e 8 de outubro de 2007, respectivamente, a Xunta de Goberno Local, acorda:
Primeiro.- A indemnización substitutiva por importe de 70.561,73 euros a favor da empresa
“REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.” (NIF A-36609568) pola execución dos traballos
contratados coa empresa na data do 06/02/2006, sobre o buque municipal "Bernardo Alfageme" e
correspondentes á certificación número 2.
Segundo.- Imputar o gasto á partida orzamentaria 4531.2140000 REHABILITACIÓN BERNARDO
ALFAGEME, segundo acordo plenario de 30/07/2007 sobre a modificación orzamentaria número
110/2007.
Terceiro.- A imputación do gasto ós orzamentos vixentes non provoca prexuízo nin limitación para a
realización de todas as atencións do exercizo corrente na conseguinte partida.
6(1853).INDEMNIZACIÓN
SUBSTITUTIVA
A
FAVOR
DA
EMPRESA
“REMOLCADORES NOSA TERRA S.A.” POR EXECUCIÓN DOS TRABALLOS DE
REPARACIÓN E MANTEMENTO DO BUQUE BERNARDO ALFAGEME- CERTIF. Nº 3.
EXPTE. 3947/307.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes da técnica de xestión de Patrimonio
Histórico coas conformidades da xefa de Patrimonio Histórico e da delegada de área, a proposta da
xefa de Patrimonio Histórico, e o informe da xefa da área de Réxime Interior de datas 1, 2 e 4 de
outubro de 2007, respectivamente, a Xunta de Goberno Local,
Acorda:
Primeiro.- A indemnización substitutiva por importe de 75.238,77 euros a favor da empresa
“REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.” (NIF A-36609568) pola execución dos traballos
contratados coa empresa na data do 06/02/2006, sobre o buque municipal "Bernardo Alfageme" e
correspondentes á certificación número 3.
Segundo.- Imputar o gasto á partida orzamentaria 4531.2140000 REHABILITACIÓN BERNARDO
ALFAGEME, segundo acordo plenario de 30/07/2007 sobre a modificación orzamentaria número
110/2007.
Terceiro.- A imputación do gasto ós orzamentos vixentes non provoca prexuízo nin limitación para a
realización de todas as atencións do exercizo corrente na conseguinte partida.

7(1854).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE DESEÑO E
SUBMINISTRACIÓN DAS CARROZAS DA CABALGATA DE REIS DO ANO 2008. EXPTE.
2322/335.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de xefe de Animación Sociocultural de data
10 de outubro de 2007, dáse conta do informe-proposta de data 8 de outubro de 2007 do xefe de
Negociado de Contratación, conformado polo concelleiro da área de Cultura e Festas e así mesmo
intervido e conformado pola Intervención Xeral en data 10-10-2007, que di o seguinte:
“O servizo de Festas e Animación Sociocultural remite á oficina de Patrimonio e Contratación o expediente
para a contratación do servizo de Deseño e producción de carrozas para a cabalgata de Reis do ano 2008.
Para a contratación do servizo empregarase o prego de cláusulas administrativas particulares para a
contratación de servizos polo excmo. Concello de Vigo xunto coa Folla de Especificacións do Contrato (FEC).
O procedemento a empregar para a contratación do servizo será o aberto, a forma de adxudicación o concurso
e a tramitación a ordinaria.
As características máis destacadas do contrato son as seguintes:
Prezo do contrato: 48.000 euros.
Partida presupuestaria: 45122260800.
Prazo do contrato: O servizo terá que estar rematado o día 05-01-2008
O prego de cláusulas administrativas foi informado de conformidade pola Asesoría Xurídica do concello de
Vigo.
Por iso, e previo informe do Sr. Interventor Xeral, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
acordo:
1º Autoriza-lo gasto 48.000 euros euros para a prestación dos servizos de deseño e producción de carrozas para
a cabalgata de Reis do ano 2008 que se imputarán á partida presupuestaria 45122260800 do vixente presuposto.
.
2º Aproba-lo prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación de servizos polo excmo.
Concello de Vigo xunto coa Folla de Especificacións do Contrato (FEC) de data 19-09-2007 e o prego de
prescripción técnicas para a prestación dos servizos de deseño e producción de carrozas para a cabalgata de Reis
do ano 2008.
3º Convocar a licitación para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente mediante
tramitación ordinaria.”

A Xunta de Goberno considera que, para garantir a adxudicación coa antelación necesaria, o
expediente debe realizarse mediante tramitación urxente, polo que o acordo adoptado é o seguinte:
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Primeiro.- Autoriza-lo gasto 48.000 euros euros para a prestación dos servizos de deseño e producción
de carrozas para a cabalgata de Reis do ano 2008 que se imputarán á partida presupuestaria
45122260800 do vixente presuposto.
.
Segundo.- Aproba-lo prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación de servizos
polo excmo. Concello de Vigo xunto coa Folla de Especificacións do Contrato (FEC) de data 19-092007 e o prego de prescricións técnicas para a prestación dos servizos de deseño e producción de
carrozas para a cabalgata de Reis do ano 2008.
Terceiro.- Convocar a licitación para a selección do contratista na forma prevista na lexislación
vixente mediante tramitación urxente.

8(1855).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A SUBMINISTRACIÓN DE
MATERIAL ELÉCTRICO PARA A SUBSTITUCIÓN DO QUE SE ATOPA DETERIORADO.
EXPTE. 12239/444.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico favorable, do 28.09.07, e de acordo
co informe-proposta do xefe de Negociado, do 28.09.07, conformado polo concelleira da Área de
Servizos Xerais e polo interventor xeral en data 09,10,07, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Autorizar o gasto, 49.996 euros, para a subministración de material eléctrico para
substitución do que se atopa deteriorado (condutor, mangueira, postes, tubo, etc) que se imputarán á
partida presupostaria 4324.213.00.01 do vixente presuposto.
Segundo.- Aprobar o prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de
subministracións polo Escmo. Concello de Vigo xunto coa Folla de Especificacións do Contrato (FEC)
de data 24-09-07 e o prego de prescripcións técnicas para a subministración de material eléctrico para
substitución do que se atopa deteriorado (condutor, mangueira, postes, tubo, etc.).
Terceiro.- Convocar a licitación para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente
mediante tramitación ordinaria.

10(1856).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A PRESTACIÓN DOS SERVIZOS
DE SUBSTITUCIÓN DE PUNTOS DE LUZ POR OUTROS DE MENOR CONSUMO. EXPTE.
12226/444.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico favorable, do 27.09.07, e de acordo
co informe-proposta do xefe de Negociado, do 27.09.07, conformado pola concelleiro da Área de de
Servizos Sociais e polo interventor xeral en data 09,10,07, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Autorizar o gasto de 60.000 euros para a prestación dos servizos de substitución de puntos
de luz por outros de menor consumo e maior eficiencia enerxética nas instalacións de alumeado público
de Vigo que se imputarán á partida orzamentaria 4324.213.00.01 do vixente orzamento.

Segundo.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación de servizos
polo Excmo. Concello de Vigo xunto coa Folla de Especificacións do Contrato (FEC) de data 24-092007, o prego de prescripcións técnicas para a prestación dos servizos de substitución de puntos de luz
por outros de menor consumo e maior eficiencia enerxética nas instalacións de alumeado público de
Vigo.
Terceiro.- Convocar a licitación para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente
mediante tramitación ordinaria.

11(1857).ADXUDICACIÓN DA XESTIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA Á INFANCIA. EXPTE. 2788/224.
Examinadas as actuacións do expediente, a Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta da
Mesa de Contratación realizada o día 26 de setembro de 2007, ACORDA:
Adxudicar a Mulleres Progresistas de Vigo a xestión do servizo de atención domiciliaria á infancia.
Expediente 2788/224. A retribución do contrato será de 15,55 euros/hora e o prezo anual do mesmo de
140.000 euros.
Ademais o adxudicatario comprométese a executar as seguintes melloras:
-Atención de servizos nocturnos/fin de semana e urxenzas.
-Realización de 468 horas sen cargo para o Concello que equivale a un incremento do 5,2% do número
de horas de prestación do servizo.
-Ferramenta de xestión para o desenvolvemento do servizo mediante protocolo de atención de
actuación do modelo cliente servidos a traves de internet.
Todo iso de acordo co prego de cláusulas técnicas e administrativas aprobado por acordo da Xunta de
Goberno de 09-07-2007 e a oferta presentada.
12(1858).MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DO MUSEO
QUIÑONES DE LEÓN. EXPTE. 2637/337.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de 19-09-07 dos arquitectos municipais da
Xerencia Municipal de Urbanismo, de conformidade co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación de data 02-10-07, conformado polo xefe da área de Contratación e Novos Proxectos e
intervido e conformado pola Intervención Xeral, a Xunta de Goberno Local, ACORDA:
Aprobar o proxecto refundido de reformas de obras no Museo Quiñones de León, redactado polos
arquitectos Alberto Cameselle Lago, Pedro de la Puente Crespo e Alberto Cameselle Álvarez subscrito
coa empresa Constructora Ediserpo, S.L. No sentido de trocar partidas de obra que non se atopaban no
contrato por outras que permiten rematar a obra sen incrementos presupostarios.
13(1859).-

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:
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a) MOPAVI S.L.U. EXPTE. 1926/241.
Examinadas as actuacións do expediente, visto a a solicitude de devolución de aval de data 22-08-07
do representante legal da empresa MOPAVI, S.L.U, visto o informe favorable da Intervención de data
03-10-07 e de conformidade co informe-proposta do xefe de negociado de Contratación de data 0310-07, a Xunta de Goberno Local ACORDA:
Prestar conformidade á devolución da fianza a MOPAVI, S.L.U. de 2.821,- euros, consituída para
responder da subministración de motocicletas para a Policía Local xa que estas recibíronse conforme
ás condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía.
b) UTE NORVIAL- HIDROSCIVIL. EXPTE. 1948/241.
Examinadas as actuacións do expediente, vista a a solicitude de devolución de aval de data 22-08-07
do representante legal da UTE NORVIAL- HIDROSCIVIL, visto o informe favorable da Intervención
de data 03-10-07 e de conformidade co informe-proposta do xefe de negociado de Contratación de
data 03-10-07, a Xunta de Goberno Local ACORDA:
Prestar conformidade á devolución da fianza a UTE NORVIAL- HIDROSCIVIL. de 5.032,84,- euros,
consituída para responder da rehabilitación do estanque, xardín histórico de Castrelos xa que as obras
recibíronse mediante acta de 28-06-06 por se executaren conforme ás condicións do prego que rexeu a
contratación e por transcorrer o prazo de garantía.
14(1860).REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE MANTEMENTO DE PARQUES
INFANTÍS DA CIDADE. EXPTE. 18110/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe favorable de data 10.07.07 da Intervención
Xeral, dáse conta do informe-proposta de data 09.07.07 da técnico de Admon. Especial de Patrimonio e
Contratación que di o seguinte:
“A Xunta de Goberno Local, en sesión de 29 de marzo de 2005, adoptou o acordo de adxudicar a Contenur, S.L.,
o Lote II Parques infantís do do concello de Vigo, do concurso convocado para a contratación de mantemento e
conservación de parques infantís do Concello de Vigo, por un prezo anual de 237.704,16 euros/ano, segundo os
pregos de claúsulas administrativas e condicións técnicas que rexeron o expediente de contratación e a oferta
presentada. O prazo do contrato é de oito anos, contados dende o 1 de maio de 2005.
A posibilidade de revisión de prezos do contrato aparece recollida na claúsula IV de prego de claúsulas
Administrativas que rexeron a contratación, que recolle o seguinte:
“ 1.- O prezo de adxudicación do contrato será obxecto de revisión automatica ó 1 de xaneiro de cada ano de
vixencia do contrato.
2.- A primeira revisión terá lugar o 1 de xaneiro de 2006, e recollerá a variación experimentada polo IPC
nacional entre o periodo que medie entre a data de apertura de plicas e o 31 de decembro de 2005”.
Non obstante ó anterior, na clausula 4º do contrato administrativo firmado entre as partes, recóllese que o prazo
do contrato comenzará a contar dende o 1 de maio de 2005.

A vista do recollido na claúsula de revisión de prezos do contrato, e no contrato administrativo en canto o
comenzo da prazo do contrato, o incremento de IPC a aplicar será o producido no periodo decembro de 2004/
abril de 2007, que según datos facilitados polo INE foi de 8,1%.
O prezo revisado do contrato, a partir de 1 de maio de 2007, será o resultado de aplicar o incremento do IPC
decembro2004/abril2007), de 8,1%, ó importe do prezo inicial contractual, 237.704,16 euros, 256.958,20 euros.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención Xeral, a adopción do seguinte
ACORDO
Aprobar a revisión de prezos do contrato de mantemento e conservación de parques infantís do Concello de Vigo,
adxudicado a empresa Contenur, S.L., pola Xunta de Goberno Local de 29 de marzo de 2005, fixando dito prezo
a partir do 1 de maio de 2007 na cantidade de 256.958,20 euros, ive engadido.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
15(1861).MODIFICACIÓN DA CATALOGACIÓN
CANICOUVA-CASTRELOS. EXPTE. 18180/240.

DA

PARCELA

DO

CEIP

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data 03-10-07 do xefe de
Patrimonio, conformado pola xefa de Réxime Interior e polo concelleiro-delegado de Patrimonio, que
di o seguinte:
“ANTECEDENTES:
PRIMEIRO.- Polo Servicio de Educación comunicouse a modificación da parcela escolar do CEIP Canicouva,
como resultado da aprobación do PERI da U.A. 3 Chantada e do proxecto de Compensación, e no que se verán
afectados terreos correspondentes ó CEIP, interesando a sua desafectación ó uso educativo e incorporación a
via pública.
SEGUNDO.- Na instrucción do expediente emitiu informe a Oficina de Educación o 4 de xullo de 2007
sinalando que:
"En el PGOU vigente, existe una delimitación denominada “UA 3 CHANTADA”, con clasificación de suelo
urbano, remitida a planeamento secundario y posterior ejecución por el sistema de compensación.
El Pleno, en sesión celebrada el 27 de setiembre de 2004, aprobo definitivamente el PERI de la U.A. Chantada.
La Xunta de Gobierno local, en sesión del 28 de noviembre de 2005, aprobó definitivamente el Proyecto de
Compensación. (...) Con la aprobación referida existe una superficie de 196,51 m2 según figura en plano adjunto
que se desafectaria de la parcela actual del CEIP Canicouva. (…)
El proyecto de Urbanización de la U.A. 3 Chantada, fue aprobado por la Xunta de Gobierno Local en sesión del
19 de febrero del 2007.
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Se adjunta simismo un plano qn el que figura el acceso modificado al Colegio, reformas que acometera la Jnta
de Compensación".
TERCEIRO.- Trasladada á Delegación Provincial da Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria, a
documentación referida ás modificacións da parcela escolar do CEIP Canicouva, interesando a realización das
obras correspondentes, comunicase por ésta, o 17 de setembro pasado, que non existe inconveniente á
desfectación plantexada, sendo necesario a súa tramitación mediante a presentación de solicitude en debida
forma xunto co acordo municipal correspondente.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS:
PRIMEIRO.- O Grupo Escolar Canicouva, na parroquia de Castrelos, consta de titularidade municipal inscrita
no Inventario municipal de bens e dereitos baixo o número de propiedade 000084, co natureza xurídica de ben
de servicio público afecto o servicio educativo, dunha superfice de 5.439 m2 e os seguintes lindeiros
Norte: Rua Canicouva (Parque Quiñones de Leon).
Sur:
Herederos de Rogelia Hermida y otros
Leste: Saturnino Sanchez Lama y otros.
Oeste:Rua Canicouva (Grupo Sindical Pereiro-Castrelos).
Dacordo cos antecedentes sinalados, procede levar a efecto a segregación polo vento oeste de dita parcela,
nunha superficie de 196.51 m2, o terreo afectado polas obras de execución da Rua Canicouva dacordo co PERI
da U.A Chantada.
A parcela municipal nº 000084 do CEIP Canicouva, trala devandita segregación, resulta cunha superficie total
de 5.242,49 m2 e os seguintes linderos actualizados:
Norte: Rua Canicouva (Parque Quiñones de Leon).
Sur:
Zona verde e vial acceso Universidade.
Leste: Zona equipamento.
Oeste:Rua Canicouva.
SEGUNDO.- .- A facultade das Entidades Locais para proceder á alteración da cualificación xurídica dos seus
bens ven recoñecido no art. 81 da Lei 7/85 RBRL, art. 269 da Lei 5/97 de ALG e art. 8 do R.D. 1372/86 RBEL, ó
dispor que dita alteración xurídica levaráse a cabo mediante a tramitación do correspondente expediente
administrativo no que se acredite a oportunidade e legalidade desta, requerindo a súa adopción a
cumprimentación de diversos requisitos que a mesma normativa establece.
TERCEIRO.- A modificación no destino (servicio público educativo) do terreo correspondente ó CEIP
Canicouva que resulta afectados polas obras da Rua Canicouva, e conseguinte incorporación o uso publico
viario, constitue unha mutación demanial, mediante a desafectación e afectación simultanea a outro fin público
(art. 71 LPAAPP).

Conseguintemente non incide na natureza xurídica do ben que manten a súa caracteristica de dominio público
municipal, pero si nos fins a que se destinan, alterandose a condición de ben afecto ó servico público polo de uso
público integrante da rede viaria municipal, que ven motivada e xustificada pola necesidade de executar as
determinacións do planeamento aprobado,resultando polo tanto unha actuación de interes xeral, que permitirá
unha mellora na infraestructura viaria.
CUARTO.- A mutación demanial dos bens pertencentes ás Entidades Locais, suxetanse ó reximen xurídico
regulador das alteracións na calificación xuridica destes, e neste senso é de aplicación, no suposto que nos
ocupa, a alteración automática prevista no art. 81.2 letra a, da LRBRL ó establecer que se produce coa
"Aprobación definitiva dos plans de ordenación urbana e dos proxectos de obras e servicios."
Neste senso, coa aprobación definitiva do PERI da U.A Chantada, e dos correpondentes Proxectos de
Compensacion e de Urbanización da devandita U.A., podese entender acaecida a alteración automatica dos
bens municipais referidos, resultando a modificación no seu destino a parcela de das afectadas polo proxecto de
obras, se ben neste suposto condicionada a outras autorizacións pertinentes.
QUINTO.- Nembargantes, a concurrencia competencial doutras administracións públicas no destino a que
resulta afectos os devanditos terreos, fai preciso acadar a autorización pertinente daquelas no ambito
competencial que lle e propio.
De acordo co decreto 1373/82 de 24 de xullo, polo que se levou a cabo a transferencia de funcións e servicios do
estado en materia de educación a favor da Comunidade Autónoma de Galicia, esta obstenta na actualidade a
condición de Administración xestionante do servicio educativo no ámbito de esta Comunidade, e
consecuentemente, requírese como trámite previo e necesario a obtención da Consellería de Educación da Xunta
de Galicia da autorización correspondente para a alteración xurídica da natureza de dito ben, desafectandoo do
servicio educativo, tal e como se recolle na disposición decimosétima , parágrafo 1º da Lei Orgánica 1/1990 de
Ordenación Xeral do Servicio Educativo, ó establecer que ditos edificios non poderán destinarse a outros
servicios ou finalidades sen autorización previa da Administración Educativa correspondente.
SEXTO.- Correspondelle á Xunta de Goberno Local a competencia para a aprobación dos actos de xestion do
patrimonio municipal, de acordo co disposto no art. 127.1.f) da LRBRL.

Por todo o anteriormente exposto, propónse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“1º.- Interesar da Consellería de Educación da Xunta de Galicia o outorgamento da autorización para a
desafectación ó servicio educativo do terreo, nunha superficie de 196.51 m2, pertenecentes ó CEIP Canicouva
(propiedade municipal nº 000084), afectados polas obras de urbanización do vial Rua Canicouva.
2º.- Aprobar a segregación da superficie de 196.51m2 da parcela correspondente á propiedade municipal nº
000084 "Grupo Escolar Canicouva-Castrelos”.
3º.- Efectuar, unha vez acadada a autorización instada, a rectificación da propiedade nº
000084 "Grupo Escolar Canicouva-Castrelos” do Inventario Municipal de Bens e Dereitos, actualizando o seu
rexistro consonte a seguinte parcela resultante:
Propiedade Municipal nº 000084.
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Superficie: 5.242,49 m2
Lindeiros:
Norte: Rua Canicouva (Parque Quiñones de Leon).
Sur:
Zona verde e vial acceso Universidade.
Leste: Zona equipamento.
Oeste: Rua Canicouva.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

16(1862).RECLAMACIÓN DE D. JOSÉ MANUEL OLIVARES MOZO (D. CARLOS
LÓPEZ MARIÑAS) DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE.
1097/243. ESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 21-09-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o seguinte:
“Antecedentes:
D. José Manuel Olivares Mozo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial en nome e representación
de D. Carlos López Mariñas, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 8 de
xuño de 2006 no que expón que o día 2 de novembro de 2005, o Sr. López circulaba co vehículo da súa
propiedade, matrícula PO-4873-AT, pola rúa Cangas e foi alcanzado por un colector de lixo movido polo vento,
causándose danos materiais ó mesmo.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Parte do servizo da Policía Local, de data 02/11/2005, no que os axentes actuantes manifestan que, persoados no
lugar dos feitos, o Sr. López relátalles o accidente que tivera; igualmente comproban os danos no vehículo.
Informe do Parque Móbil, de data 05/10/2006, comunicando que os prezos contidos na factura nº 614 05 de
Talleres Seraman, presentada polo reclamante, por un importe de 368,94 euros IVE incluído, son correctos.
Informe do servizo de Limpeza, de data 17/10/2006, indicando non teren constancia dos feitos reclamados.
Práctica de proba testifical, en data 15/11/2006, á testemuña proposta polo reclamante, que confirma os
extremos alegados polo Sr. López.
Evacúase trámite de audiencia á U.T.E. Contenur-Otto, concesionaria do servizo de mantemento de colectores
de lixo, que formula alegacións en data 28/11/2006.
Evacúase trámite de audiencia á empresa Fomento de Construcciones y Contratas, concesionaria do servizo de
limpeza e recollida de lixo, que formula alegacións en data 13/12/2006.
Evacúase trámite de audiencia ó reclamante, que formula alegacións en data 29/12/2006.

Fundamentos de dereito:

Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en cualquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de
forza maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos
públicos.
Segundo.- Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o perxudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en relación
cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este non
teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa producto de forza maior.
Constatada polos documentos obrantes no expediente a realidade do dano e maila súa cuantificación económica,
procede examinar a existencia da relación de causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo público,
determinante do dereito do particular lesionado a ser indemnizado pola Administración.
Terceiro.- O dano prodúcese no marco dun servizo público ou actividade da Administración, así, entre os
servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de recollida de lixo (artigos
25.2.d e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local e 80.2.d e 81. a da Lei
5/1997, de 22 xullo, de administración local de Galicia) para a prestación do cal é necesaria a utilización de
determinados medios materiais, como recolectores situados na vía pública para o depósito de residuos sólidos. Ó
Concello, como titular destes bens, correspóndelle o deber de vixilancia e mantenemento dos mesmos, para que
non poñan en risco a seguridade dos vehículos e persoas que utilizan a vía pública na que están situados, e este
deber obriga a Administración a reparar as consecuencias danosas dos eventos fortuitos que alteren as
condicións de seguridade que está obrigada a garantir. No presente caso, do informe da Policía Local e da
declaración da testemuña presencial dos feitos despréndese que o colector bateu no vehículo, causándolle
diversos danos, polo que a informante conclúe que se dá unha relación directa entre o dano e o que se constata
como un deficiente funcionamento do servizo público.
Cuarto.- Unha vez determinado que concurren no presente caso os presupostos necesarios para imputar a esta
administración a responsabilidade dos danos sufridos polo Sr. Olivares, é preciso determinar o importe da
indemnización dos danos e perdas. O reclamante achega ó expediente unha factura de Talleres Seraman, por
un importe de 368,94 euros IVE incluído, factura conformada polo servizo de parque móbil, que no seu
informe considera que os prezos son correctos, polo que procede o seu aboamento.
En mérito ó que antecede, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a
lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Estimar a reclamación formulada por D. José Manuel Olivares Mozo, en nome e representación de D. Carlos
López Mariñas, en data 8 de xuño de 2006 por corresponder ó Excmo. Concello de Vigo a responsabilidade
patrimonial dos danos sufridos por este, indemnizandoo coa cantidade de 368,94 €, correspondente ó valor da
reparación do vehículo de súa propiedade, en concepto de danos e prexuízos”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
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17(1863).RECLAMACIÓN DE AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA – AMA (D.
SEVERIANA GIL OLIVEIRA) DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS.
EXPTE. 1123/243. DESESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 02-10-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o seguinte:
“Antecedentes:
A Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.) presenta reclamación de responsabilidade patrimonial en nome e
representación de Dna. Severiana Gil Oliveira, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste
Concello de 23 de xuño de 2006, no que expón que o día 15 de maio de 2006, mentres a Sra. Gil circulaba co
vehículo de súa propiedade, matrícula 0449-DJZ, pola rúa Coutada, á altura do número 39, sufriu danos
materiais nunha roda por mor dun ferro que sobresaía do chan.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Parte do servizo da Policía Local, de data 15/05/2006, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, a Sra. Gil relátalles o accidente que tivera, ó cortarse a roda do seu
vehículo nun ferro oxidado, base metálica dun antigo poste xunto ó bordo da beirarrúa; igualmente
comproban a existencia dos danos na roda do vehículo.
Decreto de alcaldía de data 11/09/2006, no que se declara o desistimento da reclamación debido a non
presentación de documentación solicitada.
Recurso de reposición interposto por Dna. Severiana Gil Oliveira, presentado o 19/09/2006.
Informe da xefatura de Tributos Especiais, de data 21/09/2006, no que confirman que a titular do
vehículo sinistrado entre 22/09/2005 e 22/06/2006 era Dna. Severiana Gil Oliveira.
Resolución de alcaldía, de data 25/09/2006, pola que se estima o recurso de reposición interposto e se
retrotraen as actuacións do expediente ó momento anterior do decreto de desistimento.
Informe do servizo do Parque Móbil, de data 05/10/2006, no que manifestan que os prezos contidos na
factura nº TVG-95/2006 de Servigo, presentada pola reclamante, por un importe de 125,28 euros IVE
incluído, son correctos.
Informe do servizo de Mobilidade e Seguridade, de data 12/12/2006, no que confirman a existencia dun
anaco de ferro no lugar do accidente e indican que o mesmo non afectaba á estrada ó estar nun espazo
exento de circulación delimitado por liña continua.
Evacúase trámite de audiencia á reclamante, que formula alegacións en data 13/02/2007.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.

Segundo.- Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Constatada polos documentos obrantes no expediente a realidade do dano e maila súa cuantificación económica,
procede examinar a existencia da relación de causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo público,
determinante do dereito do particular lesionado a ser indemnizado pola Administración.
Terceiro.- O dano prodúcese no marco dun servizo público ou actividade da Administración, así, entre os
servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de pavimentación das vías
públicas urbanas e a conservación dos camiños e vías rurais (artigos 25.2.d e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das bases do Réxime local e 80.2.d e 81. a da Lei 5/1997, de 22 xullo, de administración local
de Galicia). Así, a Administración ten o deber ineludíbel de manter estes de modo tal que este garantida en
calquera momento a seguridade daqueles que as utilicen, o que implica o recoñecemento ó favor dos usuarios
dun principio de confianza sobre ás condicións obxectivamente aptas do vial. Como consecuencia deste deber, a
Administración resulta obrigada a reparar as consecuencias danosas dos eventos fortuitos que signifiquen unha
creba das condicións de seguridade que está obrigada a garantir.
A eventual responsabilidade da Administración viría determinada polo principio de confianza dos usuarios nas
condicións de seguridade das vías, rúas e beirarrúas polas que transitan, de modo que a constatación dun
inaxeitado estado de conservación destas, cando se traduza na existencia de obstáculos non apreciábeis polos
mesmos, dará lugar á existencia da relación de causalidade entre o dano sufrido polo administrado e o
deficiente funcionamento do servizo público.
Cuarto.- Para que entre en xogo o instituto da responsabilidade patrimonial da Administración é preciso probar
a existencia dos danos e a súa vinculación co funcionamento dalgún servizo público. A carga da proba da
existencia dun dano avaliábel economicamente e singularizado, e a súa conexión causal co funcionamento
dalgún servizo público correspóndelle á reclamante, e a dos feitos impeditivos da pretensión á Administración
(artigos 5.3 e 6.1 do Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos
Procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial). Non obstante, aínda
que a proba incumbe a quen reclama, a actividade que desenvolve a Administración está presidida polo interese
xeral, obxectividade e imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade material e realizar os actos
de instrución necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos feitos (artigo 78 Lei 30/1992).
Nesta liña, o instrutor dirixiuse á Policía Local, por se tivesen constancia do accidente, dado que a reclamante
non indica ningunha testemuña presencial dos feitos, resultando que cando os axentes actuantes acudiron ó
lugar a instancia da Sra. Gil o accidente xa acaecera e non o presenciaron, polo que non poden dar fe nin da súa
realidade nin da causa do mesmo, limitáronse a recoller o relato dos feitos da reclamante e a constatar, tanto a
existencia dun ferro no extremo da calzada, como de danos na llanta do seu vehículo. Á vista deste dato, temos
que concluír que non é posible vincular o accidente padecido pola Sra. Gil ó funcionamento de ningún servizo
público municipal.
Quinto.- Ademais, aínda que é indubitada a existencia dun ferro na calzada, no entanto, este non representa
perigo ningún para a circulación rodada por canto, tal e como se sinala no informe do servizo de mobilidade e
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seguridade, de data 12 de decembro de 2006, atópase nun espazo exento da circulación delimitado por unha
liña continua. É de ter en conta tamén que consonte o artigo 39.1. d da Lei sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor e Seguridade Vial (Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo) está prohibido parar e
estacionar nas interseccións e nas súas proximidades, sendo así, que tal e como manifesta a Sra. Gil ós axentes
da Policía Local actuantes con ocasión do accidente, realizou a parada na rúa Couto esquina coa rúa Conde de
Gondomar. Este dato nos leva a concluír que aínda cando quedase probada a relación de causalidade entre os
danos sufridos pola Sra. Gil e o funcionamento dun servizo público desta Administración, que non é o caso, a
neglixencia da vítima, co seu defectuoso control da condución, interferiría neste nexo causal, impedindo vincular
os danos padecidos ó funcionamento, normal ou anormal do servizo público local.
En mérito ó que antecede, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a
lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Agrupación Mutual Aseguradora
(A.M.A.) en nome e representación de Dna. Severiana Gil Oliveira, por non corresponder ó Concello de Vigo a
responsabilidade patrimonial dos danos, ó non resultar convenientemente probado o nexo de causalidade entre o
accidente e o funcionamento de ningún servizo público municipal”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
18(1864).RECLAMACIÓN DE Dª. ANA GLORIA MONSONÍS GARCÍA DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 1130/243. DESESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 01-10-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o seguinte:
“Antecedentes:
Dna. Ana Gloria Monsonís García presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con
data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 29 de xuño de 2006, no que expón que o día 31 de maio de
2006, o vehículo de súa propiedade, matrícula 1868-CVT, ó ser retirado polo guindastre municipal, sufriu unha
serie de danos materiais.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Parte do servizo da Policía Local, de data 05/08/2006, no que o axente que interveu na retirada do
vehículo informa que o vehículo non sufrira danos nin ó ser enganchado polo guindastre nin durante o
seu traslado ó depósito municipal.
Informe da empresa Estacionamientos y Servicios, S.A., concesionaria do servizo de guindastre
municipal, de data 07/07/2006, no que indican non se faceren cargo dos danos reclamados, unha vez que
o vehículo xa presentaba os danos no momento de ser enganchado.
Informe do servizo de Parque Móbil, de data 02/10/2006, manifestando que os prezos contidos no
presuposto de Aresfer Automoción S.L., presentado polo reclamante, por un valor de 448,92 euros son
correctos.
Evacúase trámite de audiencia a Estacionamientos y Servicios, que formula alegacións en data
20/10/2006.

Evacúase trámite de audiencia ó reclamante en data 11/10/2006, que non formula alegacións.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei
30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Segundo.- Os artigos 128.1.3 do Decreto de 17/06/1955, polo que se aproba o Regulamento de Servizos das
Corporacións Locais e 121.1 da Lei de 16/12/1954, de Expropiación forzosa, impoñen ó concesionario dun
servizo a obriga de indemnizar a terceiros os danos que lles ocasiona o funcionamento do servizo, e de acordo
co artigo 123 da mesma lei, se ben a reclamación se dirixirá á Administración que outorgou a concesión, esta
deberá resolver tanto sobre a procedencia da indemnización sobre como quen a debe pagar, de acordo co artigo
121 mencionado.
O Prego de Condicións da contratación do servizo de retirada, depósito e custodia de vehículos, aprobado polo
Pleno do Concello o día 10/11/1993 e que se adxudicou á empresa Estacionamientos y Servicios S.A., na súa
cláusula V.3 obriga ó adxudicatario a dispoñer de póliza de seguro de responsabilidade civil por danos, roubo e
incendio con garantía suficiente para cubrir os riscos que se poidan ocasionar ós propios vehículos, ou a
terceiras persoas con ocasión do traslado, depósito e custodia dos vehículos ou obstáculos retirados da vía
pública.
Terceiro.- A carga da proba dun dano avaliábel economicamente e a súa conexión causal co funcionamento dun
servizo público correspóndelle á reclamante (artigos 5.3 e 61 do Real Decreto 429/1992, de 26 de marzo). Non
obstante, a Administración resulta obrigada a realizar os actos de instrución necesarios para determinar,
coñecer e comprobar os feitos (artigo 78 da Lei 30/1992).
E así, a reclamante afirma que a consecuencia da retirada do vehículo polo guindastre municipal o seu vehículo
sufriu danos no seu faldón esquerdo, solicitando a estes efectos as fotografías do servizo municipal para
acreditar o dano e achegando orzamento de reparación do vehículo.
Estacionamientos y Servicios pola súa banda achega fotografías do vehículo que no seu parágrafo de
observacións indica “defensa delantera con golpes, rascazos” que se observan nas fotografías.
De todo o que resulta que o orzamento de reclamación que a reclamante presenta proba unicamente que o seu
vehículo tiña na data determinados danos pero non determina a causa deles nin o lugar onde se produciron, polo
que non é posíbel estabelecer a súa conexión co funcionamento dun servizo público municipal. A isto engádese
que segundo a ficha de retirada a defensa dianteira tiña rascazos e golpes, e ademais na folla de autoliquidación
da taxa de vehículos na alínea de “observacións” non consta ningunha, o que debeu de facer o reclamante no
caso de que observase algún defecto no vehículo.
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Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. Ana Gloria Monsonís García
polos danos materiais ocasionados ó vehículo de súa propiedade, con matrícula 1868-CVT, que fora retirado
polo guindastre municipal o día 31 de maio de 2006”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

19(1865).RECLAMACIÓN DE D.GIUSEPPE MECCA STOLFI (MECCA G.S.
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES) DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR
DANOS. EXPTE. 1135/243. RESPONSABLE UTE AQUALIA-FCC SA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 01-10-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o seguinte:
“Antecedentes:
D. Giuseppe Mecca Stolfi presenta reclamación de responsabilidade patrimonial en nome e representación da
entidade Mecca G. S. Construcciones y Excavaciones, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral
deste Concello de 3 de xullo de 2006, no que expón que o día 16 de febreiro de 2006, o vehículo de propiedade
da devandita entidade, con matrícula PO-7250-AJ, sufriu danos materiais ó pasar por encima dun reixa de
recollida de augas pluviais que se atopaba en mal estado, ubicada na confluencia da avenida do Aeroporto coa
rúa San Cristobo.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Parte do servizo da Policía Local, de data 16/02/2006, no que os axentes actuantes manifestan que, persoados
no lugar dos feitos, o condutor do vehículo (D. José Manuel Couto Valverde) relátalles o accidente que tivera;
igualmente, comproban os danos producidos no vehículo e a reixa metálica que se atopaba fóra de sitio.
Informe do servizo de Vías e Obras, de data 09/10/2006, no que indican que a concesionaria de
saneamento e abastecemento de augas (Aqualia-FCC) procedeu á reparación da reixa defectuosa.
Informe do servizo de Parque Móbil, de data 17/10/2006, manifestando que os prezos contidos na factura
nº 0600000405 de J. L. Neumáticos S.L., presentada polo reclamante, por un importe de 528,11 euros
IVE incluído son correctos.
Evacúase trámite de audiencia á U.T.E. Aqualia-FCC, concesionaria do servizo de saneamento e
abastecemento de augas, que formula alegacións en data 12/01/2007.
Informe do servizo de Vías e Obras, de data 16/01/2007, no que indican que a titularidade e o
mantemento do lugar onde ocorreu o accidente son competencia do Cocnello de Vigo.
Evacúase trámite de audiencia ó reclamante en data 25/01/2007, que non formula alegacións.

Fundamentos de dereito:

Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en consecuencia, o
prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Segundo.- Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de
subministración de auga e rede de sumidoiros (artigos 25.2.l l e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de abril , Reguladora
das bases do Réxime local). Así, a Administración ten o deber ineludíbel de manter estes de modo tal que estea
garantida en calquera momento a seguridade daqueles que as utilicen, o que implica o recoñecemento ó seu
favor dun principio de confianza sobre as condicións obxectivamente aptas do vial. Como consecuencia deste
deber, a Administración resulta obrigada a reparar as consecuencias danosas dos eventos fortuitos que
signifiquen unha creba das condicións de seguridade que está obrigada a garantir.
A eventual responsabilidade da Administración viría determinada polo principio de confianza dos peóns nas
condicións de seguridade das vías, rúas e beirarrúas polas que transitan, de modo que a constatación dun
inaxeitado estado de conservación destas, cando se traduza na existencia de obstáculos non apreciábeis polos
viandantes, dará lugar á existencia da relación de causalidade entre o dano sufrido polo peón e o deficiente
funcionamento do servizo público.
Do parte de servizo da Policía Local de Vigo que acudiu ó lugar dos feitos instantes despois de producírense
estes a instancia do condutor do vehículo sinistrado, resulta acreditado tanto que a reixa de recollida de augas
pluviais se atopaba dobrada causando risco para o tráfico, observando danos no vehículo no neumático traseiro
do lado esquerdo e comprobando que estes danos coincidían coa reixa deteriorada. Os danos foron reparados
por un importe de 528,11 euros que o servizo do Parque Móbil estima correctos.
Do informe do servizo de Vías e Obras de 09/10/2006 resulta que a reixa de augas pluviais é de competencia da
empresa concesionaria Aqualia.
Terceiro.- O dano prodúcese no marco dun servizo público ou actividade da Administración, aínda que tal
servizo é asumido por un concesionario, polo que é preciso deslindar a imputabilidade dunha e doutro para
determinar cal dos dous é o responsábel do dano, e polo tanto está obrigado a indemnizar ó prexudicado.
Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de subministración de
auga e rede de sumidoiros (artigos 25.2.l l e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de abril , Reguladora das bases do Réxime
local). O Pleno do Excmo. Concello de Vigo, en sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 1990, outorgou
en réxime de concesión administrativa o servizo de xestión integral do abastecemento de auga e saneamento de
Vigo á Unión Temporal de Empresas Seragua-FOCSA (agora Aqualia-FCC, S.A), por un prazo de 25 anos,
contados a partir do 1 de xaneiro de 1991.
A responsabilidade da Administración decaerá cando se acredite que a circunstancia xeradora do dano é
imputábel a un terceiro, neste caso, á empresa concesionaria. Á vista da documentación obrante no expediente,
existen elementos de xuízo suficientes para entender que a responsabilidade polos danos que motivan a
reclamación, pode ser imputada á empresa Aqualia, na súa calidade de concesionaria do servizo municipal de
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augas, xa que o accidente se produciu debido a existencia dunha focha nunhas obras na acometida de
saneamento.
O prego de condicións da concesión administrativa do servizo de abastecemento de augas e saneamento do
Concello de Vigo estabelece na súa cláusula que corresponde ó concesionario o mantemento e conservación da
infraestrutura adscrita ó servizo e a responsabilidade do seu funcionamento e na súa cláusula 116.1 que a
concesionaria asumirá a responsabilidade que lle corresponda como consecuencia do funcionamento normal ou
anormal dos servizos públicos, quedando obrigada ó resarcimento de todos os danos e perdas que se lle causen a
terceiros. Os artigos 128.1 3ª do Decreto de 17 de xuño de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos
das Corporacións locais e 121.2 da Lei de 16 de decembro de 1954, de Expropiación Forzosa impoñen ó
concesionario a obriga de indemnizar a terceiros os danos que lles ocasione o funcionamento do servizo, salvo
que se produzan por actos realizados en cumprimento dunha claúsula imposta pola Corporación con carácter
ineludíbel, e consonte o artigo 123 da mesma lei “Cando se trate de servizos concedidos, a reclamación
dirixirase á Administración que outorgou a concesión, na forma prevista no parágrafo segundo do artigo 122, a
cal resolverá tanto sobre a procedencia da indemnización como sobre quen debe pagala, de acordo co parágrafo
segundo do artigo 121. Esta resolución deixará aberta a vía contencioso-administrativa, que poderá utilizar o
particular ou o concesionario, no seu caso”.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“1º. Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por D. Giuseppe Mecca Stolfi en nome e
representación da entidade Mecca G.S. Construcciones y Excavaciones..
2º. Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde á U.T.E. Aqualia-FCC S.A., empresa
concesionaria do servizo municipal de augas, de conformidade co estabelecido no artigo 26 do prego de
condicións da concesión administrativa do servizo de xestión integral do abastecemento de auga e do Concello
de Vigo, debendo a dita empresa indemnizar á devandita entidade na contía de 528,11 euros, polos danos e
perdas sufridos por mor do accidente”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

20(1866).RECLAMACIÓN DE Dª. OLGA MARÍA CABRAL VENTURA DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 1139/243. DESESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 02-10-07
conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o seguinte:
“Antecedentes:
Dna. Olga María Cabral Ventura presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con
data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 4 de xullo de 2006, no que expón que o día 29 de xuño de
2006, mentres camiñaba pola rúa Sanjurjo Badía, á altura do número 119, sufriu unha caída por mor dunha
lousa da beirarrúa que se atopaba solta, producíndose danos de carácter físico.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Informe do servizo de Vías e Obras, de data 18/09/2006, sobre o estado do lugar onde a reclamante
indica ter ocorrido o accidente.

Parte do servizo da Policía Local, de data 29/06/2006, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, unha testemuña indica que a Sra. Cabral xa fora trasladada nunha
ambulancia a un centro hospitalario; así mesmo, comproban as lousas en mal estado onde puido ter sido
a caída.
Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 2.390,45 euros.
Práctica de proba testifical, en data 03/01/2007, á testemuña proposta pola reclamante, que confirma os
extremos alegados pola Sra. Cabral e indica que se unha persoa vai despistada non ve o despefecto da
vía mais se vai vendo ó chan si.
Evacúase trámite de audiencia á reclamante, que formula alegacións en data 12/01/2007.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei
30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Segundo.- En primeiro lugar é preciso constatar a existencia dun dano avaliábel economicamente. Respecto ó
dano a xurisprudencia esixe de xeito reiterado que sexa certo, isto é, que sexa real e efectiva e ten que
acreditarse a súa existencia (S 15/07/2002), polo que procede denegar a responsabilidade se non se probou o
dano (S. 26/02/2002).
Polo que respecta ós danos físicos polos que se reclama tense que destacar as importantes contradicións que hai
no expediente:
Así se ben nun primeiro escrito de 04/07/2006 a reclamante refírese a unha fisura no pé esquerdo e
xeonllo dereito, en sendos escritos de 04/08/2006 (entrada no Concello o 17/08/2006) refírese en un a
varias lesións nas pernas e mans, indicando que ten a perna dereita mal e o dedo pulgar da man esquerda
danado, e no outro escrito da mesma data a lesións nun nocelo e xeonllo que se atopan sen curar
causándolle gran dor.
O parte do 061 do 29/0/2006 refírese a traumatismo no nocelo do pé esquerdo e xeonllo dereito.
O parte do servizo de Urxencias que lle atendeu tras a caída refírese a fisura no pé esquerdo precisando
inmobilización con férula.
Hai parte do Sergas de 01/08/2006 que di que sufriu escordadura de nocelo esquerdo, precisando
inmobilización con xeso desde o 29/06 ata o 26/07/2006.
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De todo o que resulta que da documentación médica achegada resulta acreditado (parte de Urxencias de
29/06/2006) que a consecuencia da caída a reclamante padeceu unha lesión consistente nunha fisura no pé
esquerdo precisando inmobilización desde esa data ata o 26/07/2006, lesión que se valora en 1.323,81 euros.
Non resulta acreditada incapacidade temporal non impeditiva nin secuelas da lesión. Tampouco contas que a
reclamante traballase nese intre, suposto en que as cantidades percibidas por incapacidade temporal terían que
ser detraídos do importe da indemnización caso de acreditarse o nexo causal entre as lesións e o funcionamento
dun servizo público municipal, co fin de evitar un enriquecemento inxusto, segundo ten sentenciado o Tribunal
Supremo e en aplicación desta doutrina o Xulgado do contencioso-administrativo nº 2 de Vigo, entre outras en
sentenzas do 07/05/2007 (nº 126/2007), 10/09/2007 (nº 206/2007) e 12/09/2007 (208/2007).
Respecto ós anteollos deteriorados non hai ningunha proba deste dano e tampouco resultan suficientes a efectos
de proba as facturas de taxi que se achegan por canto ou ben non se especificar o percorrido ou/e non se
especifica o usuario do servizo. Si acredítase o gasto no medicamento prescrito polo Sergas “Clexane 40 mg”,
en total 5,28 euros, pero non así no resto dos conceptos dos que se achega factura por canto non consta a súa
prescrición médica a resultas da lesión acreditada.
Terceiro.- No que respecta á existencia da relación de causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo
público, determinante do dereito do particular lesionada a que a Administración lle indemnice, indicar que ó
respecto resulta obrigado partir da regra xeral acollida polo Consello Consultivo de Galicia (entre outros 30/00,
389/02, 160/06 e 294/06), segundo a que é esixíbel ós viandantes o autocontrol da súa propia deambulación,
obriga esta que exclúe toda responsabilidade da Administración cando é crebada por introducirse neste caso un
elemento estraño á relación xurídica controvertida, cal é o da culpa da vítima, circunstancia que cando réune o
requisito da exclusividade na vinculación co dano padecido, enerva toda responsabilidade da Administración, tal
e como estabelecen de xeito reiterado o Consejo de Estado (entre outros, no ditame do 1 de xullo de 1971) e a
propia xurisprudencia do Tribunal Supremo (STS 25/01/1974 ou 05/11/1974). De acordo con esa doutrina, a
eventual responsabilidade da Administración viría determinada polo principio de confianza dos peóns nas
condicións de seguridade das vías, rúas e beirarrúas polas que transitan, de modo que a constatación dun
inaxeitado estado de conservación destas, cando se traduza na existencia de obstáculos non apreciábeis polos
viandantes co emprego da dilixencia esixíbel como concreción da regra do autocontrol da deambulación, dará
lugar á obxectivación dun vínculo que enlaza o funcionamento do servizo público en xogo co lesivo resultado
final producido.
Cuarto.- A carga da proba do dano avaliábel economicamente e singularizado e a súa conexión causal co
funcionamento dun servizo correspóndelle á reclamante e a dos feitos impeditivos da pretensión á
Administración (artigos 5.3 e 6.1 do Real Decreto 429/1993). Non obstante, aínda que a proba incumbe a quen
reclama, a actividade que desenvolve a Administración está presidida polo interese xeral, obxectividade e
imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade material e realizar os actos de instrución
necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos feitos (artigo 78 da Lei 30/1992).
De conformidade coa documentación obran no expediente resulta que a reclamante caeu nunha fochanca
existente na beirarrúa, na que segundo o parte do servizo da Policía Local que acudiu ó lugar dos feitos e a
testemuña presencial deles érao a consecuencia da falta de dúas lousas, observando como uns metros máis
adiante faltaban tamén 4 lousas, polo que se constata que a zona de defectos era ampla, indicando o informe de
Vías e Obras que hai no expediente que o espazo do desperfecto de dúas baldosas era de 0,80 x 0,40 metros.
Estes defectos polo tanto eran visíbeis non constituíndo trampas ocultas e así o ratifica a testemuña na proba ó
efecto cando di que se un vai vendo para o chan se ven, e situando a súa falta de percepción nun despiste.
Por todo o que, e de conformidade coa doutrina mencionada, procede desestimar a reclamación efectuada ó
residenciar a causa da caída nun despiste ou falta de atención da reclamante por calquera causa, sen que resulte

polo tanto acreditada a necesaria relación de causalidade entre o evento danoso e o funcionamento dun servizo
público, cualificando a este como un accidente común e polo tanto non indemnizábel pola Administración.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. Olga María Cabral Ventura
por unha caída ocorrida o día 29 de xuño de 2006 na rúa Sanjurjo Badía, por non resultar convenientemente
probado o nexo de causalidade entre o accidente e o funcionamento de ningún servizo público do Concello”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

21(1867).RECLAMACIÓN DE Dª. MARÍA ELENA PRADO FERNÁNDEZ DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 712/243. ESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 24-09-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o seguinte:

Antecedentes:
Dna. María Elena Prado Fernández presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito
con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 8 de agosto de 2005, no que expón que o día 4 de
agosto de 2005, tivo un accidente no aparcadoiro da praia de Samil, á altura do número 81, por mor dunha
focha, provocándose danos físicos e morais.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Informe do servizo de Vías e Obras, de data 28/09/2005, relacionando a focha mencionada pola
reclamante cun desaugadoiro dos baños portátiles.
Informe do servizo de Montes, Parques e Xardíns, de data 11/01/2006.
Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 161,27 euros.
Informe do servizo de Mobilidade e Seguridade, de data 16/03/2006.
Evacúase trámite de audiencia á empresa Cespa, concesionaria do servizo de conservación e reposición
de zonas verdes, que formula alegacións en data 03/04/2006.
Evacúase trámite de audiencia á reclamante, en data 10/05/2006, que non formula alegacións.
Informe do servizo da Policía Local, de data 06/06/2006, no que indican non teren constancia dos feitos
reclamados.
Evacúase trámite de audiencia á U.T.E. Aqualia-FCC, concesionaria do servizo de abastecemento e
saneamento de augas, que formula alegacións en data 05/07/2006.
Práctica de proba testifical en data 22/05/2007 á testemuña proposta pola reclamante, que confirma os
extremos alegados pola Sra. Prado.
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Evacúase trámite de audiencia á reclamante en data 31/05/2007, que non formula alegacións.
Informe do servizo da Policía Local, de data 19/09/2007.
Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei
30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos
públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Segundo.- Constatada polos documentos obrantes no expediente a realidade do dano e maila súa cuantificación
económica, procede examinar a existencia da relación de causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo
público, determinante do dereito do particular lesionado a ser indemnizado pola Administración.
Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de pavimentación das
vías públicas urbanas e conservación dos camiños e vías rurais (artigos 25.2.d e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das bases do Réxime local). Así, a Administración ten o deber ineludíbel de manter estes de
modo tal que estea garantida en calquera momento a seguridade daqueles que as utilicen, o que implica o
recoñecemento ó seu favor dun principio de confianza sobre ás condicións obxectivamente aptas do vial. Como
consecuencia deste deber, a Administración resulta obrigada a reparar as consecuencias danosas dos eventos
fortuitos que signifiquen unha creba das condicións de seguridade que está obrigada a garantir.
A eventual responsabilidade da Administración viría determinada polo principio de confianza dos peóns nas
condicións de seguridade das vías, rúas e beirarrúas polas que transitan, de modo que a constatación dun
inaxeitado estado de conservación destas, cando se traduza na existencia de obstáculos non apreciábeis polos
viandantes, dará lugar á existencia da relación de causalidade entre o dano sufrido polo peón e o deficiente
funcionamento do servizo público.
Terceiro.- Neste suposto resulta acreditado que a reclamante sufriu danos físicos nun pé ó introducir este nunha
fochanca que se atopaba no aparcadoiro da praia de Samil, defecto que non era facilmente perceptíbel ó baixar
do coche aparcado como así ocorreu, polo que procede estimar a reclamación presentada e indemnizar a
reclamante na contía de 156,02 euros.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:

“Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. María Elena Prado Fernández, e
indemnizala coa cantidade de 156,02 euros en concepto de danos e perdas derivados do accidente sufrido na vía
pública”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
22(1868).RECLAMACIÓN DE Dª. EUGENIA VELASCO PAZOS (D. FRANCISCO
JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ) DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR
DANOS. EXPTE. 1067/243. ESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 24-09-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o seguinte:
“Antecedentes:
Dna. Eugenia Velasco Pazos presenta reclamación de responsabilidade patrimonial en nome e representación de
D. Francisco Javier Fernández Rodríguez, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste
Concello de 11 de maio de 2006, no que expón que o día 9 de novembro de 2005, ó circular o Sr. Fernández co
vehículo de súa propiedade, matrícula PO-6283-BN, pola rúa Baladas (Valadares) pasou por encima dunha
arqueta do rexistro de augas en mal estado, provocándose danos ó devandito vehículo.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Parte do servizo da Policía Local, de data 09/11/2005, no que os axentes actuantes manifestan que, persoados
no lugar dos feitos, o Sr. Fernández relátalles o accidente que tivera; igualmente, comproban os danos
producidos no vehículo e a existencia da arqueta en mal estado.
Informe do servizo de Vías e Obras, de data 07/06/2006, sobre o lugar do accidente.
Informe do servizo de Parque Móbil, de data 29/09/2006, manifestando que os prezos contidos na factura
de Taller Redomotor S.L., presentada polo reclamante, por un importe de 1.240,21 euros IVE incluído
son correctos.
Evacúase trámite de audiencia á U.T.E. Aqualia-FCC, concesionaria do servizo de saneamento e
abastecemento de augas, que formula alegacións en data 25/10/2006.
Evacúase trámite de audiencia ó reclamante, en data 30/10/2006, que non formula alegacións.
Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en consecuencia, o
perxudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
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O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este non
teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Segundo.- Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de
pavimentación das vías públicas urbanas e conservación dos camiños e vías rurais (artigos 25.2.d e 26.1.a da
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local ). Así , a Administración ten o deber ineludíbel
de manter estes de modo tal que estea garantida en calquera momento a seguridade daqueles que as utilicen, o
que implica o recoñecemento ó seu favor dun principio de confianza sobre ás condicións obxectivamente aptas
do vial. Como consecuencia deste deber, a Administración resulta obrigada a reparar as consecuencias danosas
dos eventos fortuitos que signifiquen unha creba das condicións de seguridade que está obrigada a garantir.
Non obstante, e de conformidade co ditame número 135/2006 do Consello Consultivo de Galicia, o principio de
confianza sobre as condicións obxectivamente aptas do vial creba cando as condicións obxectivas na vía
aperciben a un usuario, minimamente dilixente, sobre a presenza na calzada de elementos materiais insinuantes
de perigos potencias que esixen unha adecuación da condución e un incremento das marxes de precaución para
adecuar a velocidade por causa destes elementos circunstanciais que incrementan o risco, enervando así o
principio de confianza.
Terceiro.- A carga da proba da existencia dun dano avaliábel economicamente e singularizado, e a súa conexión
causal co funcionamento dalgún servizo público correspóndelle á reclamante, e a dos feitos impeditivos da
pretensión á Administración (artigos 5.3 e 6.1 do Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial).
Non obstante, aínda que a proba incumbe a quen reclama, a actividade que desenvolve a Administración está
presidida polo interese xeral, obxectividade e imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade
material e realizar os actos de instrución necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos
feitos (artigo 78 da Lei 30/1992).
E así:
I. No expediente hai parte de servizo da Policía Local de data 09/11/2005 que requirida ó efecto
comprobou danos na llanta e neumático dianteiro do vehículo, así como que no lugar se atopaba
unha arqueta de augas rota.
II. O servizo de Vías e Obras informou o 07/06/2007 que inspeccionado o lugar a reixa movíase con
facilidade faltando un pequeno anaco, atopándose nunha zona curva e estreita.
III. O servizo do Parque Móbil estima correcto o importe de 1.240,21 euros que consta na factura de
reparación do vehículo.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. Eugenia Velasco Pazos en nome e
representación de D. Francisco Javier Fernández Rodríguez e indemnizar ó Sr. Rodríguez na contía de 1.240,21
euros”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

23(1869).RECLAMACIÓN DE D. JOSÉ MANUEL OLIVARES MOZO DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 1143/243. DESESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 05-10-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o seguinte:
“Antecedentes:
D. José Manuel Olivares Mozo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial en nome e representación
da aseguradora Groupama Plus Ultra, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de
6 de xullo de 2006, no que expón que sobre o día 13 de xullo de 2005, o local asegurado por Groupama, sito no
baixo do número 27 da rúa Marqués de Valladares, sufriu unha serie de desperfectos por mor de filtracións
ocorridas mentres se executaban obras correspondentes ó proxecto de humanización da rúa Marqués de
Valladares.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos e Inspección Técnica de Obras, de data 15/01/2007, no
que indican que na data e lugar indicados estábanse a realizar obras dentro do Convenio Vigo 2005,
pola empresa Necso, correspondentes ó proxecto de humanización das rúas do contorno da Praza de
Compostela; igualmente indica que simultáneamente a empresa Fenosa estaba a realizar outras obras
no mesmo lugar.
Evacúase trámite de audiencia á empresa Unión Fenosa en data 01/02/2007, que non formula
alegacións.
Evacúase trámite de audiencia á reclamante en data 14/05/2007, que non formula alegacións.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei
30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Segundo.- No expediente consta acreditada a existencia dun dano, avaliado economicamente, polo que cómpre
analizar, de conformidade co que dispón o artigo 139 da Lei 30/1992, así como o artigo 2 do Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas
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en materia de responsabilidade patrimonial, a existencia da relación de causalidade entre o dano e o
funcionamento dun servizo público, determinante do dereito do particular lesionado a que a Administración lle
indemnice.
A carga da proba da existencia dun dano avaliábel economicamente e singularizado, e a súa conexión causal co
funcionamento dalgún servizo público correspóndelle ó reclamante, e a dos feitos impeditivos da pretensión á
Administración (artigos 5.3 e 6.1 do Real Decreto 429/1993). Non obstante, aínda que a proba incumbe a quen
reclama, a actividade que desenvolve a Administración está presidida polo interese xeral, obxectividade e
imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade material e realizar os actos de instrución
necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos feitos (artigo 78 da Lei 30/1992).
Terceiro.- A reclamante presenta a súa petición o día 06/07/2006 referíndose a feitos que di que acaeceron o día
13/07/205, e fundamentando a súa petición en que os danos no local que se cita tiveron a súa orixe nas obras de
humanización que se levaban a cabo na rúa; non se achega ningunha proba que xustifique o anterior, isto é, nin
de que tiveron lugar nesa data nin de que se produciron efectivamente no inmóbel que se cita, nin que as
filtracións de auga o foron a consecuencia precisamente das mencionadas obras e non por ningunha outra
cousa. Tampouco das actuacións do expediente resulta probado nada ó respecto. Nos expedientes de
responsabilidade patrimonial é preciso para poder apreciar a existencia dun xeito indubidábel dun vínculo
causal que enlace o dano padecido co funcionamento dun servizo público, así como que o dano é efectivo e real,
o que non acontecería tampouco neste suposto, polo que en todo caso procedería así mesmo denegar a solicitude
presentada.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación formulada por D. José Manuel Olivares Mozo en nome e representación da
aseguradora Groupama Plus Ultra, por non corresponder ó Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial
dos danos, ó non resultar convenientemente probado o nexo de causalidade entre o accidente e o funcionamento
de ningún servizo público deste Concello”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

24(1870).RECLAMACIÓN DE Dª. MARÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ TIELAS DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE.1141/243. DESESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 03-10-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o seguinte:
“Antecedentes:
Dna. María Eugenia Domínguez Tielas presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito
con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 5 de xullo de 2006, no que expón que o día 3 de xullo de
2006, mentres camiñaba pola rúa Colombia, á altura do colexio Las Marianas, sufriu unha caída por mor da
falta dunha lousa da beirarrúa, producíndose danos de carácter físico.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:

Informe do servizo de Vías e Obras, de data 20/09/2006, sobre o estado do lugar onde a reclamante
indica ter ocorrido o accidente.
Informe do servizo da Policía Local, de data 15/11/2006, no que indican non teren constancia dos feitos
reclamados.
Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 789,65 euros.
Práctica de proba testifical, en data 11/05/2007, a unha das testemuñas propostas pola reclamante, que
confirma os extremos alegados pola Sra. Domínguez.
Evacúase trámite de audiencia á reclamante en data 02/07/2007, que non formula alegacións.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei
30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Segundo.- Resulta constatado no expediente a existencia dun dano avaliado economicamente. No que respecta á
existencia da relación de causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo público, determinante do
dereito do particular lesionada a que a Administración lle indemnice, indicar que ó respecto resulta obrigado
partir da regra xeral acollida polo Consello Consultivo de Galicia (entre outros 30/00, 389/02, 160/06 e 294/06),
segundo a que é esixíbel ós viandantes o autocontrol da súa propia deambulación, obriga esta que exclúe toda
responsabilidade da Administración cando é crebada por introducirse neste caso un elemento estraño á relación
xurídica controvertida, cal é o da culpa da vítima, circunstancia que cando reúne o requisito da exclusividade na
vinculación co dano padecido, enerva toda responsabilidade da Administración, tal e como estabelecen de xeito
reiterado o Consejo de Estado (entre outros, no ditame do 1 de xullo de 1971) e a propia xurisprudencia do
Tribunal Supremo (STS 25/01/1974 ou 05/11/1974). De acordo con esa doutrina, a eventual responsabilidade da
Administración viría determinada polo principio de confianza dos peóns nas condicións de seguridade das vías,
rúas e beirarrúas polas que transitan, de modo que a constatación dun inaxeitado estado de conservación
destas, cando se traduza na existencia de obstáculos non apreciábeis polos viandantes co emprego da dilixencia
esixíbel como concreción da regra do autocontrol da deambulación, dará lugar á obxectivación dun vínculo que
enlaza o funcionamento do servizo público en xogo co lesivo resultado final producido.
Terceiro.- A carga da proba do dano avaliábel economicamente e singularizado e a súa conexión causal co
funcionamento dun servizo correspóndelle á reclamante e a dos feitos impeditivos da pretensión á
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Administración (artigos 5.3 e 6.1 do Real Decreto 429/1993; ditame Consejo de Estado 678/2002). Non obstante,
aínda que a proba incumbe a quen reclama, a actividade que desenvolve a Administración está presidida polo
interese xeral, obxectividade e imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade material e realizar
os actos de instrución necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos feitos (artigo 78 da
Lei 30/1992).
De conformidade co anterior, das actuacións do expediente, resulta acreditados que:
Dna. María Eugenia Domínguez Tielas caeu na rúa Colombia de Vigo o 03/07/2006 nun oco da
beirarrúa en forma triangular, o que lle produciu lesións que o ditame médico solicitado ó efecto valora
en 701,50 euros.
Non resulta acreditado que a reclamante traballase nese intre polo que non procede efectuar ningún
factor de corrección na valoración das lesións (RD lexislativo 8/2004, de 29 de outubro), suposto no que
se deberían ter en conta en todo caso as cantidades percibidas en concepto de incapacidade laboral para
minorar o importe da contía da indemnización, co obxecto de impedir un enriquecemento inxusto.
O informe do servizo de Vías e Obras que hai no expediente di que as dimensións do desperfecto eran de
0,20 x 0,20 m2 e que se podían apreciar a 3 ou 4 metros de distancia.
O día en que ocorreron os feitos segundo a testemuña proposta había boa visibilidade e era de día.
Consecuentemente e consonte coa doutrina do Consello Consultivo de Galicia, tratándose dunha irregularidade
do firme, manifestada ó exterior, apreciábel por un viandante medio, e que non se obxectiva no expediente que a
interesada padeza disfuncións físicas ou sensoriais que xustifiquen unha ponderación inferior, non procede
estimar a reclamación, ó obedecer o accidente a unha circunstancia pertencente á esfera da imputabilidade da
propia vítima do dano e, seguindo a mesma doutrina, tal é así porque demostrada a ostensíbel manifestación ó
exterior da irregularidade, resulta precisa a concorrencia dun despiste ou distracción de quen padeceu o
accidente para que este tivese lugar e, polo tanto, unha deficiente aplicación da dilixencia debida.
Cuarto.- Consonte co anterior, procede non estimar a pretensión de recoñecemento de responsabilidade desta
Administración, coa subseguinte indemnización, por non resultar acreditada a relación causa-efecto entre o
evento danoso e o funcionamento dun servizo público, o que leva a cualificar o suceso como un accidente común
e polo tanto non indemnizábel pola Administración.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. María Eugenia Domínguez
Tielas por unha caída ocorrida o día 3 de xullo de 2006 na rúa Colombia, por non resultar convenientemente
probado o nexo de causalidade entre o accidente e o funcionamento de ningún servizo público do Concello”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
25(1871).RECLAMACIÓN DE D. CLARA COUTO SIEIRO DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE.1134/243. DESESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 1-10-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o seguinte:
“Antecedentes:
Dna. Clara Couto Sieiro presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 30 de xuño de 2006, no que expón que o día 16 de marzo de 2006,

mentres camiñaba pola rúa Elduayen, á altura do número 12, sufriu unha caída por mor dunha lousa da
beirarrúa que se atopaba solta, producíndose danos de carácter físico.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Parte do servizo da Policía Local, de data 16/03/2006, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, comproban que a Sra. Couto estaba sendo atendida por unha ambulancia,
sendo o seu marido, D. Rogelio Veloso Fontenla, quen lle relata o accidente que esta tivera; igualmente,
comproban o estado da beirarrúa, que se atopaba desnivelada en relación ó chan.
Informe do servizo de Vías e Obras, de data 24/08/2006, sobre o lugar onde ocorreu o accidente no que
indican que o mesmo seguía sen repararse na data do informe.
Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 800,69 euros.
Práctica de proba testifical, en data 18/10/2006, á testemuña proposta pola reclamante, que confirma os
extremos alegados pola Sra. Couto.
Evacúase trámite de audiencia, que formula alegacións en data 12/12/2006.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei
30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Segundo.- Resulta preciso constatar en primeiro lugar un dano avaliábel economicamente. E así do informe da
Policía Local así como asistencia médica no servizo de urxencias de 16/03/2006 constátase que a consecuencia
dunha caída na rúa Elduayen de Vigo a reclamante lesionouse nun nocello, resultando e permanecendo en baixa
laboral do seu traballo de 20/03 a 03/04/2006. Estes danos avalíanse en ditame médico ó efecto, que consonte co
artigo 89.5 da Lei 30/1992 serve de motivación a esta resolución, en 800,69 euros e ó considerar 10 días de
baixa total e o resto parcial. En todo caso, de acreditarse o necesario nexo causal entre o dano padecido e o
funcionamento dun servizo público municipal, ó constar no expediente que a reclamante estivo de baixa laboral
no período de 20/03/2006 a 03/04/2006, é co obxecto de impedir un enriquecemento inxusto para a lesionada
(Sentenza do Tribunal Supremo 29/06/2002) resultaría obrigado ter en conta as cantidades percibidas da
Seguridade Social nese concepto co obxecto de minorar o importe da indemnización procedente.
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Terceiro.- Resulta constatado no expediente a existencia dun dano avaliado economicamente. No que respecta á
existencia da relación de causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo público, determinante do
dereito do particular lesionada a que a Administración lle indemnice, indicar que ó respecto resulta obrigado
partir da regra xeral acollida polo Consello Consultivo de Galicia (entre outros 30/00, 389/02, 160/06 e 294/06),
segundo a que é esixíbel ós viandantes o autocontrol da súa propia deambulación, obriga esta que exclúe toda
responsabilidade da Administración cando é crebada por introducirse neste caso un elemento estraño á relación
xurídica controvertida, cal é o da culpa da vítima, circunstancia que cando réune o requisito da exclusividade na
vinculación co dano padecido, enerva toda responsabilidade da Administración, tal e como estabelecen de xeito
reiterado o Consejo de Estado (entre outros, no ditame do 1 de xullo de 1971) e a propia xurisprudencia do
Tribunal Supremo (STS 25/01/1974 ou 05/11/1974). De acordo con esa doutrina, a eventual responsabilidade da
Administración viría determinada polo principio de confianza dos peóns nas condicións de seguridade das vías,
rúas e beirarrúas polas que transitan, de modo que a constatación dun inaxeitado estado de conservación
destas, cando se traduza na existencia de obstáculos non apreciábeis polos viandantes co emprego da dilixencia
esixíbel como concreción da regra do autocontrol da deambulación, dará lugar á obxectivación dun vínculo que
enlaza o funcionamento do servizo público en xogo co lesivo resultado final producido.
Cuarto.- A carga da proba do dano avaliábel economicamente e singularizado e a súa conexión causal co
funcionamento dun servizo correspóndelle á reclamante e a dos feitos impeditivos da pretensión á
Administración (artigos 5.3 e 6.1 do Real Decreto 429/1993). Non obstante, aínda que a proba incumbe a quen
reclama, a actividade que desenvolve a Administración está presidida polo interese xeral, obxectividade e
imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade material e realizar os actos de instrución
necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos feitos (artigo 78 da Lei 30/1992).
De conformidade co anterior, das actuacións do expediente, resultan acreditados os seguintes feitos:
O día 16/03/2006 a reclamante sufriu unha lesión consistente nunha escordadura de nocello dereito na rúa
Elduayen, que a testemuña dos feitos, marido dela e que a acompañaba no momento, relata que foi a
consecuencia de pisar nunha lousa que se atopaba rota xunto a outras nese estado, defecto que se podía ver
segundo di dende lonxe (dez ou quince metros) se un se vai fixando. Desta mesma testemuña dedúcese que no
intre dos feitos había boa visibildiade no lugar, era de día e a mediodía.
O informe de Vías e Obras que hai no expediente di que o defecto ocupa 0,40 x 0,40 m 2 e é visíbel a cinco
metros.
Os defectos da beirarrúa son visíbeis e patentes a unha longa distancia, e na reclamante non consta ningún
defecto físico que lle impedise a súa percepción, polo que de conformidade coa doutrina mencionada do
Consello Consultivo de Galicia, así como Tribunal Surpemo, a súa petición de indemnización tería que ser
desestimada, por falta de control da propia deambulación.
Quinto.- Consonte co anterior, procede non estimar a pretensión de recoñecemento de responsabilidade desta
Administración, coa subseguinte indemnización, por non resultar acreditada a relación causa-efecto entre o
evento danoso e o funcionamento dun servizo público, o que leva a cualificar o suceso como un accidente común
e polo tanto non indemnizábel pola Administración.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. Clara Couto Sieiro por unha
caída ocorrida o día 16 de marzo de 2006 na rúa Elduayen, por non resultar convenientemente probado o nexo
de causalidade entre o accidente e o funcionamento de ningún servizo público do Concello”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

26(1872).RECLAMACIÓN
DE
D.
MANUEL
CASTRO
VÁZQUEZ
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 1330/243. ESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 01-10-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior e pola Intervención Xeral en data 08-10-07, que di o
seguinte:
Antecedentes:
D. Manuel Castro Vázquez presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 4 de decembro de 2006, no que expón que o día 27 de novembro de
2006 a vivenda da súa propiedade, ubicada na Baixada á Ríos nº 151, sufriu inundacións debido ó
desbordamento das augas que se atopaban estancadas na antiga fábrica contigua á dita vivenda, de propiedade
municipal.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Informe do arquitecto municipal, de data 15/02/2007, no que se confirma o mal mantemento da antiga
fábrica e valóranse os danos ocasionados en 2.545 euros.
Parte de servizo da Policía Local, de data 28/11/2006, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, o Sr. Castro relátalles o accidente ocorrido; igualmente, comproban a
inundación na fábrica así como os danos e marcas de auga na vivenda do reclamante.
Práctica de proba testifical, en data 27/04/2007, ás testemuñas propostas polo reclamante, que confirman
os feitos alegados polo Sr. Castro.
Evacúase trámite de audiencia ó reclamante en data 08/05/2007, que non formula alegacións.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei
30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Segundo.- No expediente consta acreditada a existencia dun dano, avaliado economicamente, polo que cómpre
analizar, de conformidade co que dispón o artigo 139 da Lei 30/1992, así como o artigo 2 do Real Decreto
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429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas
en materia de responsabilidade patrimonial, a existencia da relación de causalidade entre o dano e o
funcionamento dun servizo público, determinante do dereito do particular lesionado a que a Administración lle
indemnice.
A carga da proba da existencia dun dano avaliábel economicamente e singularizado, e a súa conexión causal co
funcionamento dalgún servizo público correspóndelle ó reclamante, e a dos feitos impeditivos da pretensión á
Administración (artigos 5.3 6.1 do Real Decreto 429/1993). Non obstante, aínda que a proba incumbe a quen
reclama, a actividade que desenvolve a Administración está presidida polo interese xeral, obxectividade e
imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade material e realizar os actos de instrución
necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos feitos (artigo 78 da Lei 30/1992).
Terceiro.- E así, do exame do expediente, resulta que:
Colindante coa vivenda do reclamante no número 153 atopábase unha fábrica de titularidade municipal. A
consecuencia de intensas chuvias na noite do día 27/11/2006, a dita fábrica anegouse entrando auga na dita
vivenda a través dunha parede lindante e anegando esta á súa vez.
Do informe do arquitecto municipal de 15/02/2007, resulta acreditado que os danos ocasionados foron causados
polo mal estado de mantemento da fábrica de titularidade municipal. A fábrica foi demolida e polo tanto
eliminado o perigo tanto de inundacións como de derrubamento incontrolado.
Nos expedientes de responsabilidade patrimonial, é preciso para poder apreciar a existencia dun xeito
indubidábel dun vínculo causal que enlace o dano padecido co funcionamento dun servizo público, demostrando
que aquel é consecuencia deste por parte do reclamante.
E neste suposto ó resultar acreditado o dito nexo causal polo mal estado de mantemento da propiedade
municipal orixe dos danos, procede estimar a reclamación presentada e indemnizar ó reclamante na cantidade
de 2.545 euros.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por D. Manuel Castro Vázquez, polos danos
materiais ocasionados á vivenda da súa propiedade, situada na Baixada a Ríos número 151 e inundada o día 27
de novembro de 2006, e indemnizar ó reclamante na contía de 2.545 euros”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
27(1873).RECLAMACIÓN
DE
D.
ENRIQUE
MARTÍNEZ
CASAL
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 1105/243. ESTIMADA.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 26-09-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior e pola Intervención Xeral en data 08-10-07, que di o
seguinte:
Antecedentes:
D. Enrique Martínez Casal presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 13 de xuño de 2006 no que expón que o día 23 de marzo de 2006, o
vehículo de súa propiedade, con matrícula 1020-BLC, atopábase estacionado na rúa Caleira, á altura do
número 4, e foi alcanzado por un colector de lixo movido polo vento, causándose danos materiais ó mesmo.

A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Parte do servizo da Policía Local, de data 23/03/2006, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, o Sr. Martínez relátalles o accidente que tivera o seu vehículo; igualmente
comproban os danos ocasionados ó vehículo e o colector tumbado no centro da calzada.
Informe do Parque Móbil, de data 05/10/2006, comunicando que os prezos contidos na factura nº 047 de
Talleres Cosaco C.B., presentada polo reclamante, por un importe de 945,46 euros IVE incluído, son
correctos.
Informe do servizo de Limpeza, de data 10/10/2006, indicando non teren máis constancia dos feitos
reclamados que os recollidos no parte do servizo da Policía Local.
Práctica de proba testifical, en data 05/12/2006, ás testemuñas propostas polo reclamante, que
confirman os extremos alegados polo Sr. Martínez.
Evacúase trámite de audiencia á U.T.E. Contenur-Otto, concesionaria do servizo de mantemento de
colectores de lixo, que formula alegacións en data 26/12/2006.
Evacúase trámite de audiencia a Fomento de Construcciones y Contratas, concesionaria do servizo de
limpeza e recollida de lixo, que formula alegacións en data 11/01/2007.
Evacúase trámite de audiencia ó reclamante en data 16/01/2007, que non formula alegacións.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en cualquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de
forza maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos
públicos.
Segundo.- Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o perxudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa producto de forza maior.
Constatada polos documentos obrantes no expediente a realidade do dano e maila súa cuantificación económica,
procede examinar a existencia da relación de causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo público,
determinante do dereito do particular lesionado a ser indemnizado pola Administración.
Terceiro.- O dano prodúcese no marco dun servizo público ou actividade da Administración, así, entre os
servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de recollida de lixo (artigos
25.2.d e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local e 80.2.d e 81. a da Lei
5/1997, de 22 xullo, de administración local de Galicia) para a prestación do cal é necesaria a utilización de
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determinados medios materiais, como recolectores situados na vía pública para o depósito de residuos sólidos. Ó
Concello, como titular destes bens, correspóndelle o deber de vixilancia e mantenemento dos mesmos, para que
non poñan en risco a seguridade dos vehículos e persoas que utilizan a vía pública na que están situados, e este
deber obriga a Administración a reparar as consecuencias danosas dos eventos fortuitos que alteren as
condicións de seguridade que está obrigada a garantir. No presente caso, tanto do informe da Policía Local
como das declaracións das testemuñas presencias despréndese que o colector bateu no vehículo, causándolle
diversos danos, polo que a informante conclúe que se dá unha relación directa entre o dano e o que se constata
como un deficiente funcionamento do servizo público.
Cuarto.- Unha vez determinado que concurren no presente caso os presupostos necesarios para imputar a esta
administración a responsabilidade dos danos sufridos polo Sr. Martínez, é preciso determinar o importe da
indemnización dos danos e perdas. O reclamante achega ó expediente unha factura de Talleres Cosaco C. B.
por un importe de 945,46 euros IVE incluído, factura conformada polo servizo de parque móbil, que no seu
informe considera que os prezos son correctos, polo que procede o seu aboamento.
En mérito ó que antecede, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a
lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Estimar a reclamación formulada por D. Enrique Martínez Casal en data 13 de xuño de 2006 por
corresponder ó Excmo. Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos sufridos por este,
indemnizandoo coa cantidade de 945, 46 €, correspondente ó valor da reparación do vehículo de súa
propiedade, en concepto de danos e prexuízos”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

28(1874).RECLAMACIÓN
DE
Dª.
CARMEN
DUARTE
ARAUJO
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 1136/243.
ESTIMADA
PARCIALMENTE.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 2-10-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior e pola Intervención Xeral en data 08-10-07, que di o
seguinte:
“Antecedentes:
Dna. Carmen Duarte Araújo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data
de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 3 de xullo de 2006, no que expón que o día 30 de xuño de 2006,
mentres camiñaba pola rúa Regueiro, á altura da saída do aparcadoiro, sufriu unha caída por mor dalgúns
lastros que estaban soltos, producíndose danos de carácter físico.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Parte do servizo da Policía Local, de data 30/06/2006, no que os axentes actuantes confirman os
extremos alegados pola Sra. Duarte; igualmente dan aviso para que procedan á reparación dos lastros
levantados.
Informe do servizo de Vías e Obras, de data 05/09/2006, sobre o lugar onde ocorreu o accidente no que
indican que o mesmo seguía sen repararse na data do informe.

Práctica de proba testifical, en data 18/04/2007, ás testemuñas propostas pola reclamante, que
confirman os extremos alegados pola Sra. Duarte.
Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 3.486,15 euros.
Evacúase trámite de audiencia á reclamante, en data 07/08/2007, que non formula alegacións.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei
30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.

Segundo.- Resulta constatado no expediente a existencia dun dano avaliado economicamente. No que respecta á
existencia da relación de causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo público, determinante do
dereito do particular lesionada a que a Administración lle indemnice, indicar que ó respecto resulta obrigado
partir da regra xeral acollida polo Consello Consultivo de Galicia (entre outros 30/00, 389/02, 160/06 e 294/06),
segundo a que é esixíbel ós viandantes o autocontrol da súa propia deambulación, obriga esta que exclúe toda
responsabilidade da Administración cando é crebada por introducirse neste caso un elemento estraño á relación
xurídica controvertida, cal é o da culpa da vítima, circunstancia que cando réune o requisito da exclusividade na
vinculación co dano padecido, enerva toda responsabilidade da Administración, tal e como estabelecen de xeito
reiterado o Consejo de Estado (entre outros, no ditame do 1 de xullo de 1971) e a propia xurisprudencia do
Tribunal Supremo (STS 25/01/1974 ou 05/11/1974). De acordo con esa doutrina, a eventual responsabilidade da
Administración viría determinada polo principio de confianza dos peóns nas condicións de seguridade das vías,
rúas e beirarrúas polas que transitan, de modo que a constatación dun inaxeitado estado de conservación
destas, cando se traduza na existencia de obstáculos non apreciábeis polos viandantes co emprego da dilixencia
esixíbel como concreción da regra do autocontrol da deambulación, dará lugar á obxectivación dun vínculo que
enlaza o funcionamento do servizo público en xogo co lesivo resultado final producido.
Terceiro.- A carga da proba do dano avaliábel economicamente e singularizado e a súa conexión causal co
funcionamento dun servizo correspóndelle á reclamante e a dos feitos impeditivos da pretensión á
Administración (artigos 5.3 e 6.1 do Real Decreto 429/1993). Non obstante, aínda que a proba incumbe a quen
reclama, a actividade que desenvolve a Administración está presidida polo interese xeral, obxectividade e
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imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade material e realizar os actos de instrución
necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos feitos (artigo 78 da Lei 30/1992).
De documentación que hai no expediente resulta que:
Do parte de asistencia no servizo de Urxencias de data 30/06/2006 e informe da Policía Local de Vigo
resulta acreditado que a consecuencia da caída na rúa Regueiro o día 30/06/2006 a reclamante sufriu
lesións no pulso dereito. Destas lesións pode considerarse como data de estabilización a que sinala o Dr.
Sanmartín no seu informe, isto é, o 19/07/2006, momentos en que a reclamante fai un puño completo e
mobilidade satisfactoria, polo que teñen que se considerar 19 días de incapacidade impeditiva ó sumo, e é
evidente que hai un erro ó considerar 45 días, que consonte co baremo utilizado a indemnización que por
este concepto procedería no seu caso sería de 956,65 euros.
Non se poden aceptar lesións bucodentais e de columna cervical a consecuencia da caída, non só por
canto nin se reflexou nos informes sinalados no parágrafo anterior (Urxencias do Sergas e Policía Local)
senón porque consta en informe de 23/08/2006 do Dr. Sanmartín unha caída o 05/08/2006 con
traumatismo facial así como que a reclamante ten artrose na columna cervical, e nun informe médico de
23/08/2006 refírese a artrose xeneralizada.
Non resulta acreditado ningún gasto de desprazamento, por canto os danos nos expedientes de
responsabilidade patrimonial teñen que ser reais, efectivos e probados e a estes efectos non son
suficientes as meras alegacións da interesada.
O informe de Vías e Obras que hai no expediente di que os defectos que ocupaban 1 m 2 eran visíbeis a 5
metros de distancia, o que se observa claramente nas fotografías que xunto con el se achegan. Así mesmo,
da proba testifical practicada resulta que era de día no intre de acaeceren os feitos e había boa
visibilidade no lugar e unha das testemuñas afirma que se atopaban todos os lastros levantados e se vían
se un ía mirando.
Por todo o que, e de conformidade coa doutrina referenciada, resulta que os defectos na beirarrúa eran patentes
e podían verse a distancia polo que cabe apreciar a concorrencia da propia actitude da reclamante na produción
do resultado lesivo, xa que por despiste ou outra circunstancia non controlou o seu propio deambular. Así
mesmo, da documentación que hai no expediente resulta que tiña unha artrose xeneralizada que tamén puido
influír nas propias consecuencias do accidente.
Non obstante hai un dato no expediente que non se pode obviar: que no lugar a Policía Local se atopaba
atendendo a outra persoa que caera. Á vista destas circunstancias procedería apreciar unha concorrencia de
culpas entre a reclamante e a Administración, que se estima nun 50% da indemnización que procedería por 19
días de incapacidade temporal impeditiva e 45 non impeditiva, isto é, nun total de 1.088,52 euros.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“Estimar parcialmente a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. Carmen Duarte
Araújo, por unha caída acaecida o día 30 de xuño de 2006 na rúa Regueiro, e indemnizar a reclamante na contía
de 1.088,52 euros”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

29(1875).RECLAMACIÓN DE D. ALBERTO VIEJO DEL REAL (D. DAVID VIEJO
MARIÑO) DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 1145/243.
ESTIMADA PARCIALMENTE.
Dáse conta do informe da técnica de Admon. Xeral do Servizo de Patrimonio de data 05-10-07,
conformado pola xefa de Réxime Interior e pola Intervención Xeral en data 08-10-07, que di o
seguinte:
Antecedentes:
D. Alberto Viejo del Real presenta reclamación de responsabilidade patrimonial en nome e representación do seu
fillo menor de idade, David Viejo Mariño, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello
de 6 de xullo de 2006, no que expón que o día 16 de xuño de 2006, mentres David circulaba en bicicleta pola
Praza de América, ó principio da rúa Coruña, este sufriu unha caída por mor da existencia dunha focha na vía,
causándose danos de carácter físico e material.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
Parte do servizo da Policía Local, de data 16/06/2006, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, D. Alberto Viejo relátalles o accidente que tivera o seu fillo David, que xa
fora trasladado en ambulancia a un hospital; igualmente comproban a bicicleta accidentada.
Informes do servizo de Vías e Obras, de datas 11/09 e 10/11/2006, sobre o lugar onde ocorreu o
accidente, nos que indican que o desperfecto xa fora reparado polo servizo mais descoñecen quen
realizou a cala existente no pavimento.
Práctica de proba testifical, en data 16/01/2007, ás testemuñas propostas polo reclamante, que confirman
os extremos por el alegados.
Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 604,15 euros.
Evacúase trámite de audiencia ó reclamante, que formula alegacións en data 04/04/2007.
Informe do servizo de Parque Móbil, de data 07/05/2007, manifestando que os prezos contidos na factura
nº 1:A:06/160 de Vigo Bike, presentada polo reclamante, por un importe de 150,11 euros IVE incluído son
correctos.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser
indemnizados por estas, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en consecuencia, o
prexudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992:
A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliábel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este non
teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
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Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Que non sexa produto de forza maior.
Segundo.- Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de
pavimentación das vías públicas urbanas e conservación dos camiños e vías rurais (artigos 25.2.d e 26.1.a da
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local ). Así , a Administración ten o deber ineludíbel
de manter estes de modo tal que estea garantida en calquera momento a seguridade daqueles que as utilicen, o
que implica o recoñecemento ó seu favor dun principio de confianza sobre ás condicións obxectivamente aptas
do vial. Como consecuencia deste deber, a Administración resulta obrigada a reparar as consecuencias danosas
dos eventos fortuitos que signifiquen unha creba das condicións de seguridade que está obrigada a garantir.
Non obstante, e de conformidade co ditame número 135/2006 do Consello Consultivo de Galicia, o principio de
confianza sobre as condicións obxectivamente aptas do vial creba cando as condicións obxectivas na vía
aperciben a un usuario, minimamente dilixente, sobre a presenza na calzada de elementos materiais insinuantes
de perigos potencias que esixen unha adecuación da condución e un incremento das marxes de precaución para
adecuar a velocidade por causa destes elementos circunstanciais que incrementan o risco, enervando así o
principio de confianza.
Terceiro.- A carga da proba da existencia dun dano avaliábel economicamente e singularizado, e a súa conexión
causal co funcionamento dalgún servizo público correspóndelle á reclamante, e a dos feitos impeditivos da
pretensión á Administración (artigos 5.3 e 6.1 do Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial).
Non obstante, aínda que a proba incumbe a quen reclama, a actividade que desenvolve a Administración está
presidida polo interese xeral, obxectividade e imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade
material e realizar os actos de instrución necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos
feitos (artigo 78 da Lei 30/1992).
Das actuacións do expediente resulta acreditado que David Viejo Mariño, menor de idade, caeu na confluencia
da rúa Coruña coa praza de América circulando en bicicleta a consecuencia dunha fochanca que había na
calzada.
A fochanca levaba tempo no lugar e se ben no informe do servizo de Vías e Obras indícase que a fochanca se
produciu por unha cala feita por persoas alleas ó servizo; o persoal do taller de Vías e Obras do Concello
reparouna con posterioridade.
O ditame médico solicitado ó efecto valora as lesións causadas ó accidentado en 298,32 euros e xunto cos 276
euros en gastos de odontoloxía. Non cabe apreciar factor de corrección por ingresos en idade laboral por canto
o accidentado non traballa. Así mesmo, o servizo do Parque móbil estima correctos os prezos de reparación da
bicicleta por importe de 150 euros, danos que comprobou a Policía local.
Polo tanto, acreditados os mencionados danos así como o nexo causal co funcionamento dun servizo público
municipal xa que o defecto que levaba días no lugar foi finalmente reparado polo Concello de Vigo, procede
estimar a reclamación presentada.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“Estimar a reclamación de danos presentada por D. Alberto Viejo del Real en nome e representación do seu fillo
menor de idade David Viejo Mariño, polos danos ocasionados por unha caída acaecida o día 16 de xuño de
2006 na praza de América, e indemnizar ó Sr. Viejo na contía de 724,32 euros”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

30(1876).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE ÓS OFICIAIS CONDUCTORES
DA ALCALDÍA – 3º TRIMESTRE. EXPTE. 17714/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data 10-10-07, do técnico
de organización da Unidade de Persoal, conformado pola xefa do servizo de Persoal, que di o seguinte:
Dentro do persoal dependente da Alcaldía, figuran dous postos de conductor da Alcaldía, ós que se lle esixe
permanentemente un rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvemento dos seus postos de traballo
máis aló do meramente esixible polo desempeño das súas funcións públicas.
Neste caso e fronte ó restante persoal das súas respectivas categorías, concorren as circunstancias contempladas
no art. 5 do Real decreto 861/1986, do 25 de abril, para facerse acreedores do complemento de productividade,
xa que non contan cun horario fixo, senon que teñen que estar a disposición da Alcaldía ou dos membros do
Goberno municipal no momento no que sexan requeridos para isto, incluso xornadas en sábado, domingo ou
festivo, nocturna, etc.
O xefe de Relacións Públicas e Protocolo, a través de escrito de data 9 de outubro de 2007, solicita se lles aboe
un complemento de productividade, de conformidade co disposto na base j) da Instrucción 3ª sobre plantilla e
relación de postos de traballo, con contía a determinar pola Xunta de Goberno Local en función das horas
traballadas.
Fundamentos de dereito:
De conformidade co disposto no artigo 5 do R.D. 861/86, de 25 de abril, polo que se regula o réxime de
retribucións dos funcionarios da Administración local, o complemento de productividade está destinado a
retribuí-lo especial rendemento, actividade extraordinaria, e o interese e iniciativa coa que o funcionario
desenvolve o seu traballo.
A apreciación da productividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas relacionadas
directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ó mesmo, sen que en nengún caso as
contías asignadas por dito complemento devenguen nengún tipo de dereito individual verbo das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público, tanto dos demáis
funcionarios da Corporación coma dos representantes sindicais.
Corresponde ó Alcalde-Presidente da Corporación a distribución do complemento de productividade entre os
diferentes programas ou áreas e a asignación individual do complemento de productividade, con suxección ós
criterios que, de se-lo caso, teña establecido o Pleno, sen prexuízo das delegacións que teña conferidas con
arranxo ó establecido na Lei 7/ 85, de 2 de abril.
Na actualidade, a facultade de asignación individual deste complemento retributivo atópase delegada na Xunta
de Goberno Local, excepto para os funcionarios dos grupos A e B, que foi expresamente delegada no Pleno do
Concello tal e coma se especifica nas Bases de execución do Orzamento (Base 14).
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A este respecto, as vixentes instruccións sobre plantilla e relación de postos de traballo, aprobadas pola Xunta
de Goberno Local na súa sesión de 30 de maio de 2005, en concreto a citada instrucción 3ª j), establece que
“con cargo ó complemento de productividade aboarase o especial rendemento e dedicación e a actividade
extraordinaria pola plena dispoñibilidade que se lle esixe ó persoal que presta servicios como Conductor da
Alcaldía, en función das horas traballadas a establecer pola Comisión municipal de Goberno e co devengo
semestral, condicionado, en todo caso, ó informe previo do servicio da Alcaldía, acreditativo da especial
dedicación".
O abono efectuarase en función dos días realmente traballados, excluíndose, polo tanto, as baixas por
enfermidade ou accidente e as vacacións. Non obstante, consideraránse como traballados os períodos de baixas
por accidente de traballo e enfermidade profesional e, os correspondentes a permisos e licencias contidos no
acordo regulador de condicións económicas e sociais do persoal ó servicio da Corporación, sempre que a
productividade conte con periodicidade e non se autorice día a día.
A asignación destes complementos retributivos requerirá consignación previa do gasto por parte da Intervención
Xeral, así como a ulterior publicación do acordo no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello para
coñecemento dos demáis traballadores.
En consecuencia, e acreditado o número de horas de prestación de servicios, considerase oportuno recompensar
este meritorio rendemento e dedicación permanente, a través dun complemento de productividade que en certa
medida compense o esforzo e dedicación que se lle ven esixindo ós traballadores afectados.
Como promedio obxectivo para a súa asignación, considerase ponderado o abono de 4,12 € hora normal e de
6,63 € hora festiva, cantidades que se aboarán en función das horas en exceso realizadas, resultando as
seguintes cantidades:
D. Basilio Costas Fernández, núm. persoal 10257, conductor da Alcaldía, por un importe total de 1.899,77 €.
D. Cesáreo Rocha Paramés, núm. persoal 12256, conductor da Alcaldía, por un importe total de 872,48 €.
Vistos os feitos precedentes e normas legais de anterior invocación, pode informarse que, en principio,
concorrerían os supostos necesarios para que o órgano resolutor puidera proceder ó outorgamento deste
complemento retributivo, ben entendendo que non se trata dun dereito subxectivo preexistente dos funcionarios,
senon dunha retribución complementaria de carácter eminentemente discrecional por parte do órgano
resolutor, toda vez que a simple concorrencia dos criterios de asignación aprobados pola Xunta de Goberno
Local non poden implicar un devengo automático da productividade, xa que éstos tan só constitúen os supostos
fácticos previos e necesarios para poder aprecia-lo rendemento dos funcionarios propostos, proponse á Xunta de
Goberno Local, previo informe da Intervención Xeral, a seguinte proposta:
“Aboar ós seguintes funcionarios, que prestan servicios como conductores adscritos a Alcaldía, as cantidades
que para cada un deles se especifica, polo especial rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvemento
dos seus postos de traballo, mais ala do meramente esixible polo desempeño das súas funcións públicas, de
conformidade co regulamentado no artigo 5 do R. decreto 861/86, de 25 de abril, durante o terceiro trimestre de
2007:
D. Basilio Costas Fernández, núm. persoal 10257, conductor da Alcaldía, 1.899,77 €.
D. Cesáreo Rocha Paramés, núm. persoal 12256, conductor da Alcaldía, 872,48€.

Dese traslado da presente resolución ós interesados, ó Comité de Persoal e á Intervención Xeral, debendo
expoñerse, así mesmo, no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello por prazo de quince días.”

Con data 10-10-07, o concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal presta a súa conformidade á
imputación do gasto con cargo ó Capítulo I (partida de productividade e gratificacións), ordenando a
remisión do expediente á Inteervención Xeral para consignación e fiscalización do mesmo.
Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.

31(1877).CONTRATACIÓN DE SETE ORDENANZAS E UN ALGUACILNOTIFICADOR POR UN PERÍODO DE 3 MESES. EXPTE. 17705/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data 9-10-07, da técnica
de organización e X. d RR HH, conformado pola xefa da Unidade de Persoal, polo concelleiro de
Xestión Municipal e así mesmo pola Intervención Xeral en data 5-10-07, que di o seguinte:
“Asunto: Contratación de sete ordenanzas e un alguacil-notificador.
Con data 27 de setembro do 2007 actual, a Xefa de Conserxeria, dona Teresa Vaqueiro Herbello, solicita a
contratación de seis ordenanzas e un alguacil-notificador, para paliar as baixas por enfermidade e recientes
xubilacións do persoal de Conserxería.
En base as referidas peticións, o Servizo de Persoal procede a tramitación do correspondente expediente para a
contratación urxente por acumulación de tarefas, de seis novos subalternos e un alguacil-notificador, que serán
adscritos ós Servizo de Conserxería.
Nas bases da ultima oferta de emprego correspondente o ano 2005 (DOGA nº 224, do 21 de novembro do 2006,
prevíase nas bases xerais “outras disposicions comuns”, a posibilidade de confeccionar unha lista de
substitucións cos aspirantes que, non habendo superado a oposicion, tivésen aprobado todos as probas de que
constou aquela.
Aos efectos da cobertura destes postos de alguacil-notificador e ordenanzas e tendo en conta o anteriormente
exposto, serán chamados os sete aspirantes da referida lista, según a acta do tribunal calificador de data 19 de
xuño do 2007, (da que se adxunta copia) e que lles corresponde por orde de puntuación e que acepten
expresamente unha eventual contratación temporal por cincunstancias da producción por acumulación de
tarefas.
Consecuentemente, deben entenderse cumprimentados e darse por respetados os principios de igualdade, mérito,
capacidade e publicidade na convocatoria para proceder a sua contratacion laboral eventual, xa que as
citadas/os candidatas/os superaron os exercicios da oposición para a cobertura de sete prazas de subalterno na
derradeira OEP do 2005 e non se incurre en contratación laboral fraudulenta.
Ó abeiro do disposto no artigo 35 do RD 364/95, de 10 de marzo, polo que se establece o Regulamento xeral de
ingreso do persoal ó servicio da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e
promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado, de aplicación supletoria para
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o persoal da Administración local (artigo 1.3), poderáse proceder á contratación de persoal laboral non
permanente para a realización de traballos que non poidan ser atendidos por persoal laboral fixo.
O procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral non permanente carece dunha
regulamentación legal específica, non séndolle de aplicación os requisitos formais establecidos nos artigos 28 a
33 do RD 364/95, por canto se refiren exclusivamente á cobertura de postos reservados ó persoal laboral fixo de
novo ingreso, esto e, aqueles que figuran incluidos no cadro de persoal (artigo 15.1.f) da Lei 30/84, de 2 de
agosto, de medidas para a reforma da función publica), e que deben formar parte da oferta de emprego público.
A modalidade contractual que se considera oportuno elixir -contrato por acumulación de tarefas-, está definida
para atender esixencias circunstanciais por acumulación de tarefas, aínda que sexa tratandose da actividade
normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro) e o seu prazo contractual se establece
como máximo en seis meses dentro do período máximo de 12 meses.
Autorízase esta contratación sin prexuizo do disposto no artigo 15.5 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24
de marzo, do Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores en nova redacción dada polo Real Decreto-Lei
5/2006, de 9 de xuño, para a mellora do crecemento e do emprego (BOE nº 141, do mércores 14 de xuño do
2006) en canto a prohibición legal do encadenamento de contratos laborais temporais.
O importe das contratacións de sete subalternos e un alguacil-notificador, por un periodo de tres meses, ascende
a un total de 50.374.-€ .
Códigos dos postos de Traballo e Servicios a efectos retributivos:
Cód. 155-Ordenanza-Porteiro, Cód. 152: Alguacil-notificador,e
Cód. Servicio Conserxería: Cod. 201:
Coste total de siete ordenanzas mais un alguacil-notificador por 3 meses: ……….50.374- Euros
Dacordo co seguinte desglose:
38.749.- Euros, correspondentes a retribucións básicas, complementarias e p.p.p.extra., con cargo a partida
nº 1210.1400000 “Outras modalidades de contratación”.
11.625.- Euros, correspondentes a Seguridade Social a cargo do Concello, con cargo a partida nº: 3131.16
00000.
Coste sete Ordenanzas-Porteiros por 3 meses
Básicas
C.D.
C.E.

525,57.307,64.546,05.1.379,26

P.P.Extra
S,S.Concello

689,63.482,74.-

43.928.- Euros.

Coste un Alguacil-Notificador x 3 meses
Básicas
C.D.
C.E.

525,57.307,64.583,31.-.
1.416,52

P.P. extra
S.S. Concello

708,26.495,70.-

6.445,00.- Euros.

Por isto, de conformidade co disposto no artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora de Bases de
Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, o servizo de persoal propón a Xunta de Goberno Local,
previo informe de consignación por Intervención Xeral, a aprobación da seguinte,
PROPOSTA:
Formalización pola Alcaldia Presidencia dos sete contratos laborais-temporais, como ordenanzas-porteiros e
un como alguacil-notificador, cos aspirantes que figuran na lista de substitucións, recollida na acta do Tribunal
cualificador das prazas de subalternos da OEP do 2005, de data 19 de xuño do 2007, (xúntase copia da acta),
correspondente as probas selectivas para a cobertura como funcionarios/as de carreira e dacordo co disposto
nas bases xerais, que lle corresponde por orde de puntuación e aceptan expresamente unha eventual
contratacion temporal por circunstancias da producción, por acumulacion de tarefas, e se relacionan de
seguido:
Coa categoria de alguacil-notificador, a dona Maria Fátima Lamas González, con D.N.I. Nº 36.095.223-N.
Coa categoria de ordenanza-porteiros, a don Xosé Ramón Leira Pérez, con D.N.I Nº 36.070.004-R, Maria nieves
Garcia Folgueira, con D.N.I. Nº 36.122.610-Y, dona Olga González Arias, con D.N.I. Nº 34.262.937-K, don
Manuel Roman Breijo, con D.N.I. Nº 36.089.934-J, dona Iria Terré González, con D.N.I. Nº 36.166.331-G, don
Javier Rodriguez Fernández, con D.N.I. Nº 34.967.837-V e dona Maria José Jelusich Diz, con D.N.I. Nº
36.031.327-X.
A aspirante que figura no posto noveno de dita acta, dona Susana Maria Ormíguez Perez, queda excluida desta
contratación, por atoparse actualmente contratada para o mesmo posto de traballo e baixo a mesma modalidade
de contrato, cumplindo a duración máxima legalmente establecida de seis meses no periodo dun ano.
O periodo de contratación será de tres meses, en xornada de traballo de mañán ou tarde, indistintamente , cun
contrato eventual por circunstancias da producción por acumulación de tarefas, regulado polo R.D. lexislativo
1/1995, Estatuto dos traballadores, art 8.2 e 15, Lei 63/97 e RD 2720/98, de 18 de decembro, tendo en conta,
sempre en tanto non implique superacióndo límite legal establecido no RD Lei 5/2006, de 9 de xuño, para a
mellora do crecemento e do emprego (BOE nº 141, do mércores 14 de xuño de 2006), vixente a tales efectos
dende o pasado 1 de xullo do 2006, para evitar o encadeamento de contratos, que é de 24 meses nun periodo de
30.
Os referidos aspirantes prestarán ós servicios propios da súa categoría profesional nos diferentes servizos
municipais, percibindo como retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a parte da paga
extraordinaria do posto Cód. 155-Ordenanza-Porteiro, e cód. 152 alguacil-notificador, da Relación de Postos de
traballo vixente, modificada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de 23 de decembro de 2005.”
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Acordo:
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta
32(1878).CONTRATACIÓN DUN OPERADOR DE INFORMÁTICA POR UN PERÍODO
DE 3 MESES. EXPTE. 17706/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe da Intervención Xeral de data 08-10-07, dáse
conta do informe-proposta do 03-10-07, da Tca. de Org. X. De Recursos Humanos, conformado pola
xefa do Servizo de Persoal, que di o seguinte:
“Con data 17 de octubre do 2007 o Xefe do Servizo de Informatica solicita a contatacion temporal dun Operador
Informatico, para reforzar o servicio.
O Concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, mediante instrucción de servicio de data 17 de setembro
do 2007, autorizou a referida contratación, ordeando a Unidade de Persoal a tramitación do correspondente
expediente.
Fundamentos legais.
De conformidade co disposto no artigo 9.2 da lei 4/88, de 26 de maio da Función publica de Galicia, a selección
de persoal laboral efectuarase de acordo coa oferta de emprego publico, mediante convocatoria publica e a
través do sistema de concurso ou concurso-oposición libre.
Nembargantes, e consonte ó paragrafo 3° do mesmo artigo poderase tamén contratar persoal laboral de caráter
non permanente de conformidade coa lexislación laboral vixente, para a realización de traballos de carácter
temporal e coxuntural por razóns de necesidade ou urxencia, debidamente motivadas.
Ó aveiro do disposto no artigo 35 do RD 364/95, de 10 de marzo, polo que se establece o Regulamento xeral de
ingreso do persoal ó servicio da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e
promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do estado, de aplicación supletoria para o
persoal da Administración local (artigo 1.3), poderáse proceder á contratación de persoal laboral non
permanente para a realización de traballos que non poidan ser atendidos por persoal laboral fixo.
O procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral non permanente carece dunha
regulamentación legal específica, non séndolle de aplicación os requisitos formais establecidos nos artigos 28 a
33 do RD 364/95, por canto se refiren exclusivamente á cubrición de postos reservados ó persoal laboral fixo de
novo ingreso, esto e, aqueles que figuran incluidos no cadro de persoal (artigo 15.1.f) da Lei 30/84, de 2 de
agosto, de medidas para a reforma da función publica), e que deben formar parte da oferta de emprego público.
Nembargantes, o procedemento selectivo que ós efectos oportunos se aprobe polo órgano de contratación deberá
ser respetuoso en todo caso cos principios de mérito e capacidade, tal e como dispón o artigo 35 do RD 364/95 .
Por esta razón, o artigo 249.1 da lei autonómica 5/97, de 22 de xullo, da Administración local de Galicia, prevé
que o proceso selectivo do persoal laboral será con carácter xeral o concurso, excepto nos casos de urxencia.
A modalidade contractual que se considera oportuno elixir é a de -contrato por acumulación de tarefas-, que
está definida para atender esixencias circunstanciais por acumulación de tarefas, ainda que sexa tratandose da

actividade normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro), e o seu prazo contractual se
establece como máximo en seis meses.
Coste de u Operador Informático por un periodo de tres meses…… 7.186.- Euros.
Dacordo co seguinte desglose:
-5.527.- Euros, básicas, complementarias e p.p.p. extras, con cargo da partida nº 1210 1400000,
“Outras modalidades de contratación”.
-1.659.- Euros, de Seguridad Social a cargo do Concello, cargo a partida nº 3131.16 00000.
Básicas……………………….

575,68.- Euros

C.D……………………………

398,21.-

“

C.E……………………………

605,48.1.579.-

“

P.p.p.,extra………………..

790.-

S.S. a cargo do Concello

553.- .

En relación o exposto o servizo de persoal, propón a Xunta de Goberno Local, previo informe da
consignación por parte da Intervención Xeral, a aprobación da seguinte proposta de resolución:
- Contratación de un operador-informático, por un periodo de tres meses, baixo a modalidade
contractual de -contrato por acumulación de tarefas-, que está definida para atender esixencias circunstanciais
por acumulación de tarefas, aínda que sexa tratandose da actividade normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD
2720/1998, de 18 de decembro) e o seu prazo contractual se establece como máximo en seis meses dentro do
período máximo de 12 meses.
Autorízase esta contratación sin prexuizo do disposto no artigo 15.5 do Real Decreto Lexislativo 1/1995,
do 24 de marzo, do Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores en nova redacción dada polo Real DecretoLei 5/2006, de 9 de xuño, para a mellora do crecemento e do emprego (BOE nº 141, do mércores 14 de xuño do
2006) en canto a prohibición legal do encadenamento de contratos laborais temporais.
- Publicar na prensa local anuncio de dita contratación, por un periodo de tres meses e que os
candidatos/as aspirantes resposten ás seguintes características:
Requisitos:
Titulación esixida: FP-I, Graduado E.S.O. ou equivalente.
Experiencia: Contar con experiencia acreditada non inferior a dous anos en : Instalacion e mantemento de
servicios de redes locais, equipos e sistemas informaticos, aplicacions informaticas e servicios de internet,
mantemento de portales de informacion, reparación de ordenadores e impresoras, o que implica coñecementos
de Ofimática, correo electrónico, Internet, Sistemas operativos Windows (98, XP), LINUX.
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- A Comisión de Valoración estará composta por o Titular do organo de apoio da Xunta de Goberno Local:
Manuel Xosé Lorenzo Penela ou persoa en quen delegue, o Xefe do Servicio de Informática: Ricardo Frieiro ou
técnico en quen delegue, o Tco. Analista de Sistemas: Francisco Mourelle e a Tca. de Org. e X. de Recursos
Humanos –que actuará como secretaria.
-A tales efectos, o proceso de selección constará dunha proba práctica sobre coñecementos das tarefas propias
do posto de traballo, que se avaliará de cero a dez puntos, tendo esta proba carácter excluinte se o/a candidato/a
non obten un mínimo de cinco puntos.
- A Comisión proporá para a contratación ó/á candidato/a que resulte seleccionado/a por orde de puntuación.
- Que pola Alcaldía-Presidencia se proceda á formalización do correspondente contrato ó/á candidato/a
proposto pola citada Comisión.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no preceente informe.
33(1879).RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POLA QUE SE
PRÓRROGA A CONTRATACIÓN DUNHA OFICIAL SEPULTUREIRA. EXPTE. 17712/220.
Examinadas as actuacións do expediente, vista a resolución da Alcaldía de data 01-10-2007
conformando o informe proposta da mesma data da Tca. de Org e X de Reccursos Humanos que di o
seguinte:
“Antecedentes.A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 4 de xuño de 2007, adoptou o seguinte acordo:
Ratificación da resolución do primeiro tenente de Alcalde, do 24 de maio do mesmo ano, de contratación de
dous oficiais-sepultureiros, por un período de catro meses para a substitución de vacacións. (expte. 17291220).
Con data 1.06.2007, formalízanse ós contratos de Concepción Cousiño Sendín e Mateo Rodriguez de Diego,
por un periodo de catro meses, dende ó 1 de xuño do 2007 ata 30 de setembro do mesmo ano e coa categoria
de oficial/a-sepultureira/o.
Con data 28 de setembro do ano que andamos, o Xefe de Área Acción Social, Xosé Lois Cea Nogueira,
comunica ó servicio de persoal, a necesidade urxente de prorrogar o contrato por dous meses, a dona Mª
Concepción Cousiño Sendin, con D.N.I. Nº 36.094.387-G, coa categoria de oficiala-sepultureira, aos efectos
de garantir a correcta prestación do servizo.
A modalidade contractual é -contrato por acumulación de tarefas-, que está definida para atender esixencias
circunstanciais por acumulación de tarefas, ainda que sexa tratándose da actividade normal (art. 15.1 ET e art.
1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro, e o seu prazo contractual se establece como máximo en seis meses
dentro do período de doce meses”, sin prexuicio do establecido no RD Lei 5/2006, para a Mellora e crecemento
do Emprego, que establece un periodo máximo de contratación de 24 meses, nun prazo de 30, contratos, con ou
sin solución de continuidade.
Coste de unha Oficiala Sepultureira, por un periodo de dous meses:

4.310.- Euros

Básicas………………………
C.D……………………
C.E…………………….………
1 Of. Sep. x 1 mes………….
P.P. extra…………………….
S.S. a cargo do Concelloxmes.

575,68.- Euros
330,28.- Euros
533,67.- Euros
1.439,63.- “
480.- “
475,00.-

Con cargo a partida presupostaria :
“Outras modalidades de contratación temporal” Nº 1210 1400000.
- O coste da S.S. a cargo do Concello, (950.- Euros), con cargo a partida que corresponda..
Codigos servicio e posto de traballo a efectos retributivos: Cod. Of. Sepultureiro: Cod. 205 e código servicio
Cemiterios: Cod. 303.
En consecuencia, e previo informe da Intervención Xeral, o Servicio de Persoal propón a Alcaldia-Presidencia:
1º.- Autorizar a prórroga do contrato de dona Concepción Cousiño Sendín, con D.N.I. 35.975.751-W, coa
categoria de oficiala-sepultureira, por un periodo de dous meses, con efectos dende ó 1 de outono do 2007 ata
ó 30 de novembro do mesmo ano. Baixo a modalidade contractual de -contrato por acumulación de tarefas-,
que está definida para atender esixencias circunstanciais por acumulación de tarefas, ainda que sexa tratándose
da actividade normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro, e o seu prazo contractual
se establece como máximo en seis meses dentro do período de doce meses”, sin prexuicio do establecido no RD
Lei 5/2006, para a Mellora e crecemento do Emprego, que establece un periodo máximo de contratación de 24
meses, nun prazo de 30, contratos, con ou sin solución de continuidade.
2º.- Someter a presente resolución a ratificación pola Xunta de Goberno Local e notificación a interesada,
Área de Acción Social, Cemiterios, Intervención e Nóminas.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda ratificar a antedita resolución da Alcaldía de data 01-10-2007.

34(1880).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA SOBRE GRATIFICACIÓN
POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS DO PERSOAL DO SERVIZO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS- SETEMBRO 2007. EXPTE. 17713/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Recursos
Humanos, do 4.10.07, conformado pola xefa da Unidade de Persoal e polo concelleiro delegado de
Xestión Municipal, que di o seguinte:
Consonte á instrucción cuarta, apartado f) sobre plantilla e relación de postos de traballo do persoal o servicio
da corporación e dos seus organismos autónomos, vixente para o presente exercicio, en concordancia coa
Disposición Transitoria 6ª.1 do vixente Acordo Regulador, aprobado polo Pleno da corporación en sesión de 28
de decembro de 1998, aboarase con cargo a gratificacións por servicios extraordinarios o exceso de xornada
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estructural anual do persoal adscrito ó servicio de extinción de incendios e salvamento, sen prexuízo da parte
que se lle incluíu no complemento específico.
De conformidade co acordo adoptado pola Xunta de goberno local en sesión de 19 de abril de 2004, a xornada
estructural do S.E.I.S. quedou establecida en 219 horas anuais, como consecuencia da redistribución do réxime
de quendas aprobado en dito acordo, respetándose nembargantes o réxime retributivo e importes vixentes.
Consecuentemente, o importe mensual destas gratificacións resulta, segundo categoría, o seguinte :
Bombeiro e Conductor-Bombeiro...............................................
Cabo...........................................................................................
Sarxento Xefe de Turno..........................................................…
Sarxento Xefe de Parque...........................................................
Suboficial / Oficial.......................................................................

257,16 €
272,31 €
310,83 €
335,53 €
341,49 €

As cantidades vixentes para este ano resultan de aplicar sobre as cantidades correspondentes o ano 2006, o
incremento do 2% do IPC correspondente o exercicio 2007, previstos na Lei de Presupostos do Estado para o
exercicio de 2007, respectivamente.
Nesta orde de antecedentes, o abono deste complemento retributivo queda suxeito ós seguintes presupostos de
asignación :
Que se realice unha xornada en exceso sobre as normais de 219 horas/ano. No caso contrario reducirase na
parte proporcional que corresponda.
Por cada día de ausencia ó traballo descontarase, segundo a categoría profesional, a parte proporcional
resultante dos importes mensuais percibidos polo persoal do servicio de Extinción de Incendios en concepto de
gratificacións por servicios extraordinarios por dito exceso de xornada.
Con data 2 de outubro de 2007, remitese a esta Unidade relacion de persoal do Servizo de Extincion de
Incendios e Salvamento aos que procede aboar a gratificacion mencionada correspondiente ao mes de setembro
de 2007, asinada polo Xefe do Servizo e conformado polo Concelleiro da Area.
Por isto, propónse a aprobación da seguinte
PROPOSTA:
“Recoñece-las obrigas que polo concepto de gratificación por servicios especiais e extraordinarios en
compensación ás horas en exceso realizadas durante o presente ano do persoal do Servicio de Extinción de
Incendios, aboaranse os traballadores que figuran nas relacións que se achegan e que comeza por don Carlos
Abalde Fernández e remata por don José B. Villaverde Veleiro, as cantidades que figuran para cada un deles,
correspondentes o mes de SETEMBRO-2007, por un total de 29.636,70 €, con cargo á partida presupostaria
121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS.”

O Excmo. Alcalde resolve de conformidade do precedente proposta.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.

35(1881).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DE PERSOAL QUE
AUTORIZA UN PERMISO RETRIBUIDO POR ENFERMIDADE GRAVE DUN FAMILIAR A
JUAN A. CARIDE GRANDAL. EXPTE. 17568/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa da Unidade de
Persoal, do 2.10.07, que di o seguinte:
Con data 28 de setembro de 2007, D. Juan Antonio Caride Grandal, bombeiro do Servicio de Extinción de
Incendios, solicita se lle conceda un permiso especial por enfermidade grave dun familiar (fillo), atendendo o
previsto no Acordo Regulador así como no establecido Lei 13/2007, do 27 de xullo, de modificación da Lei
4/1988, do 26 de maio da función pública de Galicia.
O vixente acordo regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores ó servizo do Concello de
Vigo, no seu art. 16 establece que “En casos excepcionais de enfermidade de familiares ou persoas que
convivan no domicilio do empregado e afecten gravemente ó normal desenvolvemento da súa vida familiar e
laboral, o alcalde, tralo informe favorable da Unidade de Persoal e do órgano de representación unitaria do
persoal, poderá autorizar ditos permisos”.
No Pleno ordinario do mes de setembro do Comité de Persoal celebrado o día 26, acordou por unanimidade
solidarizarse co permiso excepcional solicitado polo interesado.
Asímesmo, o art. 70.k) da Lei 13/2007, de modificación da Lei 4/1988 da función pública de Galicia, establece
que nos supostos de accidente ou enfermidade moi grave do cóxuxe, parella en ánaloga relación de afectividade,
familiares en primerio grao, acollidos/as ou familiares conviventes, e para atender o seu coidado, o persoal
funcionario terá dereito a un permiso retribuido cunha duración máxima de 30 días naturais. Cada accidente ou
enfermidade xerará un único permiso, que, dentro da duración máxima de trinta días, se poderá utilizar de
maneira separada ou acumulada.
Por isto, a funcionaria que subscribe, vistos os anteriores antecedentes propón ó Sr. Concelleiro-Delegado da
Area de Xestión Municipal a adopción do seguinte acordo:
“Autorizar a D. Juan Antonio Caride Grandal, nº de persoal 20824, bombeiro do Servicio de Extinción de
Incendios, un permiso retribuido, que terá unha duración máxima de 30 días naturais, de confomidade co
previsto no art. 16 do vixente Acordo Regulador, así como no art. 70.k) da Lei 13/2007.
Non obstante, deberá poñer en coñecemento da Unidade de Persoal, a data de inicio e fin de dito permiso,
aportando o correspondente xustificante médico da situación.”

O concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, con data 2.10.07, resolve de conformidade co
precedente informe-proposta.
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Acordo
A Xunta de Goberno queda enterada.
36(1882).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DE PERSOAL POLA
QUE SE TRASLADA Á FUNCIONARIA Dª. Mª CRISTINA GAGO ALONSO Ó SERVIZO DE
CULTURA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta da resolución do concelleiro-delegado da Área de
Xestión Municipal, do 1.10.07, que di o seguinte:
En data 1 de outubro do 2007 o Sr. Tenente de Alcalde solicita que se proceda á dotación de persoal auxiliar á
Unidade de Cultura, que xa tiña presentadas reiteradas peticións de persoal motivadas na insuficiente dotación
existente na mesma, procedéndose ao traslado da funcionaria Dª Mª Cristina Gago Alonso, con DNI
36.060.539N e nº de persoal 18.595, auxiliar de admón. Xeral actualmente adscrita ao Servizo de Comercio e
Turismo.
Vista a petición que se me formula, e en aplicación do recollido no artigo 81.2 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do
Estatuto Básico do Empregado Público (BOE nº 89, do venres 13 de abril do 2007), que contempla que as
Administracións Públicas, de xeito motivado, poderán trasladar aos seus funcionarios por necesidades de
servizo ou funcionais a unidades, departamentos ou organismos públicos distintos aos do seu destino,
respectando as súas retribucións, condicións esenciais de traballo e modificando no seu caso a adscripción dos
postos de traballo dos que sexan titulares;
No uso das competencias que a normativa vixente en materia de réxime local lle confire á Alcaldía-Presidencia
en canto á superior dirección do persoal municipal, contidas no artigo 124.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, de Medidas para a Modernización do
Goberno Local, e en concreto as que ostento en relación á xefatura directa e inmedita do persoal municipal
segundo delegación efectuada en Decreto de data 05/07/2007,
RESOLVO
“Primeiro.- Dispoñer o traslado co seu posto de traballo da funcionaria Dª Mª Cristina Gago Alonso, con DNI
36.060.539N e nº de persoal 18.595, auxiliar de admón. Xeral actualmente adscrita ao Servizo de Comercio e
Turismo (código retributivo 138) á Unidade de Cultura-código 330, onde desenvolverá as funcións propias do
seu posto.
Segundo.- De conformidade co disposto nos artigos 179.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e artigo 40.3 do Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, e co obxecto de adecua-las partidas orzamentarias ao cambio funcional antedito,
autorízase a transferencia de crédito dun posto traballo de auxiliar de admón. Xeral adscrito ao Servizo de
Comercio e Turismo (código retributivo 138) á Unidade de Cultura (código 330). A dita a modificación deberá
ser incorporada pola Unidade de Persoal na vindeira Relación de Postos de Traballo que se elabore e aprobe.
Terceiro.- Da presente resolución, que xurdirá efectos a partires do seguinte día ao da súa notificación, dése
traslado á interesada, xefes/as dos servizos correspondentes e concelleiros/as-delegados/as da áreas afectadas,
Xefatura da Área de Réxime Interior, Unidade de Persoal (Organización e Métodos), Intervención Xeral, así
como ao Comité de Persoal.

Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que
o dictou no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de 2 meses a
contar dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía
administrativa, nos supostos, termos e condicións do disposto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1198, do 13 de
xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.

37(1883).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO
DE VIGO E A EMPRESA “LIMBER MULTISERVICIOS S.L.” PARA O
DESENVOLVEMENTO DO CURSO DE “CONDUCTOR/A DE CARRETILLAS
ELEVADORAS”. EXPTE. 4770/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, do 18.09.07, conformado polo concelleiro de Promoción
Económica e Emprego, e o interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o curso de “Condutor/a de carretilla elevadora" dentro do programa de “Formación en
empresas con compromiso de contratación” segundo o informe da técnica de inserción do Plan
municipal de emprego, que se desenvolverá no presente ano 2007.
2º.- Aprobar o texto do convenio a asinar coa entidade que desenvolverá o curso.
3º.- Facultar a Don Santos Héctor Rodríguez Díaz, concelleiro de Promoción Económica e Emprego
para a súa sinatura.
4º.- Aprobar o gasto por importe de 5.070,00€, con cargo á partida orzamentaria 3220 470 00 00,
“Programa de axudas á inserción laboral” para facer fronte a execución do presente convenio de
colaboración ao abeiro do programa de "Formación en empresas con compromiso de contratación" do
Plan municipal de emprego 2004-2007.
A) INFORME DA TÉCNICA DE INSERCIÓN DO PLAN MUNICIPAL DE EMPREGO.
O Concello de Vigo dende a Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego xestiona o Plan municipal de
emprego 2004-2007 que pretende ser un referente na necesaria coordinación entre todos os axentes implicados
na loita contra o desemprego, configurándose como un proxecto aberto, coa vocación de ter unha fonda
incidencia entre as persoas desempregadas da cidade, e de ser indutor dun cambio de visión sobre a
problemática do paro, aportando o apoio municipal ás diversas facetas do camiño dende o desemprego á
realización plena de actividade e á inserción laboral.
Do conxunto de accións a desenvolver no Plan municipal de emprego destaca o Programa de apoio a inserción
laboral e dentro deste a “Formación en empresas con compromiso de contratación” que supón continuar na liña
da experiencia exitosa obtida en anos anteriores. A formación ocupacional realízase nun ámbito produtivo real,
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a empresa, onde o alumnado pode observar e desempeñar as actividades e funcións propias dos distintos postos
de traballo e coñecer as relacións laborais e a organización dos procesos produtivos. A empresa comprométese a
contratar o 50%, como mínimo, das persoas que rematen satisfactoriamente a acción formativa.
Deste xeito, sendo de aplicación o disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións,
publicouse anuncio na prensa local o día 16 de febreiro da convocatoria para participar no Plan Formativo que
se desenvolverá no ano 2007.
Na solicitude presentada pola empresa Limber Multiservicios, S.L. o deseño do curso “Condutor/a de carretilla
elevadora" ten como eixe fundamental o casamento entre os intereses formativos manifestados polas persoas
usuarias do noso Servizo de orientación laboral e as necesidades detectadas no mercado de traballo, a través
dos contactos cos responsables das empresas e asociacións empresariais de Vigo e a súa comarca, ás que se lles
solicitaba a súa colaboración para o desempeño de programas de formación.
Dado o interese que esta empresa, amosa por facer un curso e unha vez analizado o seu presuposto, o seu
programa e o perfil demandado (mulleres e homes, maiores de 18 anos, con carné de conducir), o equipo do
Servizo de orientación laboral considera esta oferta axeitada para incrementar as posibilidades de inserción
laboral das persoas beneficiarias da nosa base de datos.
A programación e o enfoque eminentemente práctico da impartición do curso fai necesario o seu
desenvolvemento ao longo de tres edicións de 30 horas de duración e con 8 participantes en cada unha de elas o
que permite aproximar de maneira moi notable a acción formativa ás necesidades reais da empresa o que suporá
unha boa acollida por parte das persoas entrevistadas.

CARACTERÍSTICAS DO CURSO
DENOMINACIÓN
Condutor/a
carretilla
elevadora

Nº EDICIÓNS

Nº ALUMNOS/AS Nº
POR EDICIÓN HORAS/EDICIÓ
N

de
3

8

30

ENTIDADE

IMPORTE

Limber
Multiservicios,
S.L.

5.070,00 €

DATA DE REALIZACIÓN
A data prevista de inicio para o desenvolvemento das edicións é o mes de outubro, aínda que esta pode sufrir
modificacións.
SELECCIÓN DE EXPERTOS/AS
Considérase que a mellor opción é que as empresas e entidades colaboradoras se fagan cargo da selección
dos/as expertos/as docentes.

No caso de que as empresas non dispoñan do persoal cualificado recorreríase á base de datos de expertos/as
docentes da Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego conforme co establecido no acordo da Comisión
de Goberno Municipal do 23/05/1997.
SELECCIÓN DO ALUMNADO
Cada unha das edicións terá unha participación máxima de 8 persoas. A selección farase entre as persoas
entrevistadas polos/as orientadores/as do Servizo de orientación laboral da Concellaría de Desenvolvemento
Local e Emprego que teñan dentro do seu itinerario formativo a realización de cursos de formación ocupacional.
Se desta forma non se cubriran tódalas prazas, publicarase un anuncio na prensa local.
ORZAMENTO
O orzamento deste curso de Formación en empresas con compromiso de contratación do ano 2007 do Plan
municipal de emprego 2004-2007 comprende custos docentes e materiais.
A) CUSTOS DOCENTES: a actividade formativa levarase a cabo na empresa, o que facilitará o acercamento do
alumnado á realidade empresarial.
Os custos de persoal docente, ascenden á cantidade de 3.240,00€.
B) CUSTOS MATERIAIS: neste concepto inclúense tódolos gastos de realización dos cursos (seguro de
accidentes, aluguer de instalacións, material funxible, etc).
Os custos materiais ascenden a 1.830,00€.
Sumando os conceptos dos apartados anteriores (A+B) o importe total da posta en marcha do curso, nas súas 3
edicións ascende a 5.070,00€.
Este gasto poderase facer contra a partida orzamentaria 3220 470 00 00, “Programa de axudas á inserción
laboral”, do ano en curso.

B) CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A EMPRESA
LIMBER MULTISERVICIOS, S.L. PARA O DESENVOLVEMENTO DO CURSO "CONDUTOR/A
DE CARRETILLA ELEVADORA”.
REUNIDOS:
Dunha parte:
O Excmo Concello de Vigo, con CIF P-3605700-H, e representado por Don Santos Héctor Rodríguez Díaz en
calidade de concelleiro de Promoción Económica e Emprego,
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doutra:
Don José Manuel Espino Pérez con NIF 35959046H en nome e representación da empresa Limber
Multiservicios, S.L. con domicilio na rúa Hispanidade, 75 baixo, da cidade de Vigo.
Actúan ambas partes no exercicio dos seus cargos e na representación que ostentan recoñecéndose
reciprocamente a capacidade suficiente para asinar este convenio.
EXPOÑEN:
PRIMEIRO: A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, indica, no seu artigo 80, punto 2,
letras k) e p), que o municipio exercerá competencias nos termos da lexislación do Estado e da Comunidade
Autónoma participando, entre outros aspectos, na formación de persoas activas e desempregadas. Deste xeito, o
Pleno do Excmo. Concello de Vigo aprobou, por unanimidade, na súa sesión de data 26 de xaneiro de 2004, o
Plan municipal de emprego 2004-2007. O Concello de Vigo, dende a Concellaría de Promoción Económica e
Emprego, no marco dese Plan e dentro do Programa de axudas á inserción sociolaboral, promove a formación
en empresas, co compromiso, por parte destas, de contratar un mínimo do alumnado que remate
satisfactoriamente o curso, para colaborar de forma activa na loita contra o desemprego e mellorar, entre outras
facetas, a ocupabilidade das persoas desempregadas da área de influencia viguesa. Esta fórmula obriga a que o
deseño das accións formativas, eminentemente prácticas, estea moi adaptado tanto ás características das
persoas beneficiarias como ás necesidades das empresas e a que estas participen dunha aprendizaxe activa
desenvolvida dentro do ámbito produtivo real.
SEGUNDO: A empresa Limber Multiservicios, S.L. é sensible a estes obxectivos, ademais de ter a necesidade de
formar traballadores/as no seu sector ante a gran demanda do mercado laboral existente hoxe en día, polo que
expresa a súa intención de participar activamente neste programa. A prospección de mercado no sector feita
polas técnicas de inserción sinala que Limber Multiservicios, S.L. é unha das empresas na que é posible a
realización do curso de Condutor/a de carretilla elevadora e asume o compromiso de contratar o 50% do
alumnado que remate satisfactoriamente o curso, polo que con ela procede desenvolver esta actividade.
Por todo isto subscriben o presente convenio de acordo coas seguintes

CLÁUSULAS:
PRIMEIRA.- Obxecto do Convenio
O presente convenio ten por obxecto establecer un marco de colaboración para realizar unha acción formativa
que consta de 3 edicións, cunha duración de 30 horas lectivas en cada edición incluídas as prácticas, a razón de
6 horas diarias, coa finalidade de formar a 24 persoas como “Condutor/a de carretilla elevadora” e co
compromiso de contratar, por parte da empresa Limber Multiservicios, S.L., un mínimo do 50% do alumnado
que remate satisfactoriamente o curso. Estas contratacións terán unha duración mínima de 3 meses e a
formalización dos contratos de traballo deberá realizarse dentro dos 3 meses seguintes á data de finalización de
cada unha das edicións da acción formativa. O temario do curso inclúese no anexo a este convenio.
SEGUNDA.- Compromisos de Limber Multiservicios, S.L.
A empresa Limber Multiservicios, S.L. organizará, impartirá, avaliará e fará unha memoria final e cantas outras
accións sexan necesarias para realizar cos seus propios medios o curso, motivo deste convenio, para o que

contará co material, seguros, persoal técnico e instalacións necesarios para o seu correcto desenvolvemento.
Posteriormente, dentro dos 3 meses seguintes á data de finalización da acción formativa, contratará, cunha
duración mínima de 3 meses, a un mínimo do 50 % do alumnado que remate satisfactoriamente o curso.
Ademais deste compromiso, serán obrigas da empresa Limber Multiservicios, S.L. as consignadas no artigo 14.1
LXS.
TERCEIRA.- Compromisos do Concello de Vigo
O Concello de Vigo afrontará os gastos polo importe estipulado. Así mesmo, realizará a selección das persoas
candidatas a través do equipo técnico do Servizo de orientación laboral en colaboración coa empresa,
controlará o desenvolvemento do curso e recompilará toda a documentación e información relativa a este que
considere oportuna para o seu bo fin e xustificación.
CUARTA.- Seguimento do Convenio
Para o seguimento do convenio, así como para a determinación dos criterios non previstos no funcionamento do
mesmo, nomearase unha Comisión de Seguimento, composta por un/unha representante por cada parte asinante.
A Comisión de Seguimento será presidida por un representante municipal e deberá reunirse cando as partes o
acorden. O/A representante municipal na Comisión de Seguimento será nomeado polo concelleiro de Promoción
Económica e Emprego.
QUINTA- Incumprimento do Convenio
O incumprimento do especificado nas cláusulas poderá ser motivo de cancelamento da execución deste
convenio, previa resolución da Comisión de Seguimento.
Como norma última, será o Concello de Vigo o que teña a capacidade de decisión definitiva no referido ao
presente convenio ou accións nel incluídas, caso de non existir acordo entre as partes.
SEXTA.- Vixencia do Convenio
O presente convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura, e estará vixente ata o cumprimento do
obxecto do mesmo, é dicir, noventa días despois da data de finalización da terceira edición da acción formativa.
SÉTIMA.- Relación contractual
A sinatura do presente convenio non suporá relación contractual algunha con este Concello de Vigo por parte do
persoal encargado da organización, impartición ou calquera outra tarefa no desenvolvemento do curso.
OITAVA.- Forma de pago
O Concello de Vigo afrontará os gastos por un importe de 5.070,00€. No referido ao pagamento da cantidade
acordada como presuposto das actividades formativas, motivo do presente convenio, o Concello aboará esta
cantidade nun único pago ao remate das tres edicións desta acción formativa e tras a acreditación do
cumprimento do obxecto deste convenio.
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos no convenio
de subvención deberá documentarse en forma de conta xustificativa, á que se deberá achegar os xustificantes de
gastos ou calquera outro documento de validez xurídica que permita acreditar o cumprimento do obxecto da
subvención. A súa presentación realizarase como máximo, no prazo de tres meses desde a finalización do prazo
para a realización da actividade subvencionada (artigo 30 LXS)
Este gasto farase con cargo á partida orzamentaria 3220 470 00 00 “Programas de axudas á inserción laboral”
do presuposto vixente.
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CLÁUSULA FINAL
“Serán finalmente de aplicación ao presente convenio as normas da Lei xeral de subvencións, sobre causas de
invalidez do convenio (artigo 36 LXS), causas e réxime de reintegro das subvencións (artigo 37 LXS), réxime de
infraccións e sancións en materia de subvencións e, en xeral con carácter pleno ou supletorio, de acordo coa
Disposición Final Primeira LXS, no non previsto no convenio, as demais normas da Lei xeral de subvencións, a
lexislación básica do Estado de réxime local, as restantes normas de dereito administrativo, as bases de
execución do presuposto vixente e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
As prestacións non constitutivas de subvención previstas no convenio, rexeranse polo estipulado neste,
aplicándose os principios do TRLCAP para resolver as dúbidas e lagoas que puideran presentar”.
E, en sinal de conformidade, as dúas partes asinan este convenio que se expide por triplicado e a un só efecto,
no lugar e data que se indican máis abaixo.

ANEXO: TEMARIO DO CURSO
MÓDULO I.- Funcionamento dun carro elevador
Modelos
MÓDULO II.- Seguridade
Operación
Estacionamento
Outros
Transporte da máquina
Precaucións durante o manteñemento
Estructura e estabilidade do carro elevador
Posicións dos adhesivos de seguridade
MÓDULO III.- Funcionamento
Vista xeral
Explicación dos compoñentes
Funcionamento
Manexo baixo condicións extremas
Almacenamento durante un período de tempo prolongado
MÓDULO IV- Mantenemento
Introducción ás operacións de mantenemento

38(1884).ASISTENCIA DA CONCELLERÍA DE TURISMO E COMERCIO O SALÓN
DAS DENOMINACIÓNS DE ORIXE, Á EXPOGALAECIA E A WORLD TRAVEL MARKET
DE LONDRES. EXPTE. 2219/104.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o documento contable RC que acredita a existencia de
crédito dispoñible para o gasto que se reseña , dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de

Turismo e Comercio, do 8.10.07, conformado polo concelleiro de Turismo, Comercio e Industria, que
di o seguinte:
A Concellería de Turismo e Comercio do Concello de Vigo, dentro das súas tarefas de promoción da cidade, ten
previsto participar no derradeiro cuatrimestre do ano en dúas feiras que terán lugar na nosa cidade,
Expogalaecia e o Salón das Denominacións de Orixe, asi como na feira de turismo World Travel Market de
Londres.
Asemade, é necesario facer fronte a cota de anticipo de participación da Bolsa de Turismo de Lisboa, 16 ó 20 de
xaneiro de 2008, e de FITUR 2008 que terá lugar en Madrid do 30 de xaneiro ó 3 de febreiro.
SALÓN DAS DENOMINACIÓNS DE ORIXE E DELICATESSEN.- Do 15 ó 18 de outubro celebrase na nosa
cidade o “IV Salón das Denominacións de Orixe e Delicatessen”. Os profesionais da Hostelería, Restauración,
Minoristas, Maioristas, Escolas de Hostelería, Turismo Rural, Comercio especializado, Asociacións e Prensa,
serán os visitantes invitados o Salón.
O Salón das Denominacions de Orixen e Delicatessen contará con expositores tanto de España como de
Portugal que terán a oportunidade de mostrar os resultados do seu traballo.
EXPOGALAECIA.- O Instituto Feiral de Vigo e Planner Proceltha organizan do 1 ó 4 de novembro a feira
ExpoGalaecia, Salón de Turismo, Artesanía e Gastronomía.
Este evento contará con 75.000 m2 no recinto feiral de Cotogrande, dos cales 33.000 m2 son de superficie
cuberta.
Co fin de levar a cabo os contactos comerciais necesarios para os participantes desta edición, Planner &
Proceltha pon a disposición PortuGalicia, bolsa de contratación entre Portugal e Galicia.
Na pasada edición este salón recibiu a visita de 68.000 personas. Este ano esperanse superar os 70.000
visitantes.
WORLD TRAVEL MARKET.- A World Travel Market celebrarase do 12 ó 15 de novembro en Londres, no recinto
feiral “Excel Exhibition Center”. Vigo, asistirá dentro do pavillón de Turespaña cun mostrador propio.
A World Travel Market tratase dunha feira de carácter exclusivamente profesional, que conta coa acreditación
de ser a feira, desta índole, de máis importancia a nivel mundial dentro do sector.
Na súa convocatoria de 2006, ocupou unha superficie de 65.000 m2 e contou coa participación de 5.100
expositores procedentes de máis de 190 países. Así mesmo, foi visitada por máis de 50.000 persoas. Este ano
prevese un incremento notable no número de visitas profesionais.
ANTICIPOS DE PARTICIPACIÓN.- A participación de Vigo na B.T.L 2008 de Lisboa e FITUR 2008 en Madrid
supón un gasto en concepto de anticipo de participación de 2.500 e 1.000 euros respectivamente con Turgalicia,
que é necesario afrontar inmediatamente.
Por todo o antedito proponse á Xunta de Goberno Local, que, previo informe preceptivo de fiscalización da
Intervención Xeral, se adopte o seguinte acordo:
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1º.- Autoriza-la asistencia institucional do Concello de Vigo o Salón Denominacións de Orixe, a Expogalaecia e
á World Travel Market de Londres. Así como os anticipos da BTL 2008 de Lisboa e a FITUR 2008 en Madrid.
2º Que a relación de gastos que se derivan da participación de Vigo nos cinco eventos é dun total de 22.500 €,
con cargo a partida orzamentaria 7510.2260600 “Reunións e conferencias”
3º Que en consecuencia, se libre a xustificar a nome de Dña. María Pilar Díaz de Bustamante, con DNI nº
33.214.076-Y a cantidade de 22.500 euros, que deberán ser ingresados na conta habilitada nº
2080.0000.78.0040246105”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

39(1885).DAR CONTA DO PASE Á VÍA DE CONSTRINXIMENTO DE EXECUCIÓNS
SUBSIDIARIAS. EXPTE. 2675/407.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do director dos Servizos
Centrais, do 25.09.07, conformado polo xerente de Urbanismo, que di o seguinte:
A partir de xaneiro do ano 2000 os ingresos polos distintos conceptos urbanísticos son liquidados, recadados e
contabilizados polos servizos desta Xerencia Municipal de Urbanismo.
Dende o ano 2003 executáronse subsidiariamente obras que, segundo o establecido na Lei 30/1992 realizáronse
a costa do obrigado. Dado que o importe dos gastos non foi ingresado polos interesados no período voluntario,
deben pasar á vía de constrinximento.
De conformidade coa base 48ª das de execución do vixente orzamento prorrogado do Concello de Vigo e a base
5ª das propias deste Organismo Autónomo “a recadación en vía de constrinximento dos ingresos da Xerencia
farase utilizando os medios da Tesourería do Concello. A proposta do Xerente, o Tesoureiro dictará a
correspondente providencia de apremio”.
O Concello contabilizará extrapresupostariamente os ingresos por este concepto para o posterior traspaso á
Xerencia Municipal de Urbanismo.
En consecuencia, proponse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo a adopción do seguinte acordo:
Quedar enterada das seguintes execucións subsidiarias que se remiten ao Tesoureiro do Concello de Vigo para
que dicte a correspondente providencia de apremio:
1)
2)
3)
4)

Juan Alvarez Bastos (NIF 35.929.229)
Marcial Lois González (NIF 76.613.777-Y)
Luis Collazo Cabaleiro (NIF 35.881.265-T)
J. Benito Rodríguez Rodríguez (NIF 34.724.251-R)

2.653,76 euros
15.000,00 euros
10.457,61 euros
2.412,80 euros

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada das anteditas execucións subsidiarias que se remiten ao
Tesoureiro do Concello de Vigo para que dicte a correspondente providencia de apremio.

40(1886).PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA A
REHABILITACIÓN DE VIVENDAS:
a) RÚA ABELEIRA MENÉNDEZ 1. EXPTE. 224/431.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora da Oficina de
Rehabilitación, do 24.09.07, conformado polo concelleiro delegado de Cascos Históricos, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a certificación emitida en data 21/09/07 polo arquitecto municipal de
finalización das obras de rehabilitación no inmoble localizado en R./ ABELEIRA MÉNENDEZ 1,
executadas ao abeiro do Convenio entre a Consellería da Vivenda e Solo e o Concello de Vigo en
materia de rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Casco Vello, asinado o
09.03.2007 (REMATE 4ª, 5ª e 6ª FASES).

NOME
Mª Teresa Baliño
Nogueira
Silvia Filgueira
Rodríguez

ENDEREZO
NIF
R./ ABELEIRA
MÉNENDEZ 1, 1º 35928071R
R./ ABELEIRA
MÉNENDEZ 1, 3 D 36023168Q
R./ ABELEIRA
Juan Guerra Pérez MÉNENDEZ 1, 3 E 11325035L
Teresa Troncoso R./ ABELEIRA
Saracho
MÉNENDEZ 1, 4 E 76892336R
TOTAL

PRE MAX AXU
ACP IGVS PROT
MAX

AXU
PROP*

IGVS

MF

14323,67 14323,67 6.666,00

6.666,00

3.333,00

3.333,00

8.798,43

8.798,43 6.666,00

6.158,89

2.639,52

3.519,37

5.648,72

5.648,72 6.010,00

3.954,10

1.694,61

2.259,49

8.194,67 8.194,67 6.666,00 5.736,27 2.458,40
36.965,4936.965,49 26.008
22.515,26 10.125,53

3.277,87
12.389,73

SEGUNDO.- Conceder definitivamente aos solicitantes do cadro as axudas do cadro que serán
financiadas polo Ministerio de Fomento e pola Consellería da da Vivenda e Solo nas cantidades
descritas no cadro.
TERCEIRO.- Conceder definitivamente as cantidades do cadro con cargo á partida 4320.7800600 do
orzamento da Xerencia de Urbanismo.
CUARTO.- Notificar este acordo aos interesados, conforme co disposto nos artigos 58 e 59 da L.30/92,
de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento
administrativo común (LRX-PAC).
b) PRAZA URZÁIZ Nº 4. EXPTE. 237/431.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora da Oficina de
Rehabilitación, do 24.09.07, conformado polo concelleiro delegado de Cascos Históricos, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a certificación emitida en data polo arquitecto municipal de finalización das
obras de rehabilitación no inmoble localizado en URZAIZ (PRAZA) 004, executadas ao abeiro do
Convenio entre a Consellería de Vivenda e Solo e o Concello de Vigo en materia de rehabilitación de
edificios e vivendas na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Bouzas, asinado o 09 de marzo
de 2007 (1ª Fase).
SEGUNDO.- Conceder definitivamente a Dorinda González Faro (DNI/NIF nº 35529922M) a axuda
de 10000 euros que será financiada polo Ministerio de Fomento na cantidade de 5849 euros e polo
Instituto Galego da Vivenda e Solo na cantidade de 4151 euros.
TERCEIRO.- Conceder definitivamente a cantidade de 10000 euros con cargo á partida 4320.7800100
do orzamento da Xerencia de Urbanismo.
CUARTO.- Notificar este acordo ao interesado, conforme co disposto nos artigos 58 e 59 da L.30/92,
de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento
administrativo común (LRX-PAC).
c) RÚA ALFREDO BRAÑAS Nº 9. EXPTE. 320/431.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora da Oficina de
Rehabilitación, do 1.10.07, conformado polo concelleiro delegado de Cascos Históricos, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a certificación emitida en data 03/03/06 polo arquitecto municipal de
finalización das obras de rehabilitación no inmoble localizado en ALFREDO BRAÑAS (RUA) 009,
executadas ao abeiro do Convenio entre o CVS e o Concello de Vigo en materia de rehabilitación de
edificios e vivendas na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Bouzas, asinado o 27 de abril de
2006 (2ª Fase).
SEGUNDO.- Conceder definitivamente aos propietarios/inquilinos da lista axunta as cantidades de
axuda máxima que figuran na listaxe, co financiamento correspondente do Ministerio de Fomento e do
Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Nome e apelidos

DNI/NIF

Situación

María Elena
Sanchez Rodriguez

36013534L

ALFREDO
BRAÑAS
(RUA) 009 –

Ana Gómez
Moreno

31965732X

ALFREDO
BRAÑAS

Presuposto
Protexíbel

P.aceptad
o
Consell
viv. e
solo

Axuda
máx.

Axuda
proposta
€*

Min.
Fom.

Consell.
viv. e
solo

4.978,57

4.114,22

7.000

1542,82

771,41

771,41

4.978.57

4.114,,22

7.000

1542,82

771,41

771,41

(RUA) 009 –
Daniel Fernandez
Barros

35905796-J

TOTAL

ALFREDO
BRAÑAS
(RUA) 009 –

4.978.57

4.114,22

7.000

1542,82

771,41

771,41

14.935,71

12.342,6
6

21.000

4.628,46

2.314,23

2.314,23

TERCEIRO.- Conceder definitivamente as cantidades de axuda devandita con cargo á partida
4320.7802200 do orzamento da Xerencia de Urbanismo.
CUARTO.- Notificar este acordo ao interesado, conforme co disposto nos artigos 58 e 59 da L.30/92,
de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento
administrativo común (LRX-PAC).
d) RÚA FERREIROS Nº 26. EXPTE. 258/431.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora da Oficina de
Rehabilitación, do 27.09.07, conformado polo concelleiro delegado de Cascos Históricos, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a certificación emitida en data 26/09/07 polo arquitecto municipal de
finalización das obras de rehabilitación no inmoble localizado en FERREIROS (RUA) 026,
executadas ao abeiro do Convenio entre a Consellería de Vivenda e Solo (CVS), e o Concello de Vigo
en materia de rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de
Bouzas, asinado o 09 de marzo de 2006 (1ª Fase).
SEGUNDO.- Conceder definitivamente a María Mercedes Sobrino Alonso (DNI/NIF nº 36.128.630-T)
a axuda de 10000 euros que será financiada polo Ministerio de Fomento na cantidade de 5000 euros e
polo Instituto Galego da Vivenda e Solo na cantidade de 5000 euros.
TERCEIRO.- Conceder definitivamente a cantidade de 10000 euros con cargo á partida 4320.7800100
do orzamento da Xerencia de Urbanismo.
CUARTO.- Notificar este acordo ao interesado, conforme co disposto nos artigos 58 e 59 da L.30/92,
de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento
administrativo común (LRX-PAC).
e) PRAZA DE URZÁIZ Nº 2. EXPTE. 314/431.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora da Oficina de
Rehabilitación, do 20.09.07, conformado polo concelleiro delegado de Cascos Históricos, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a certificación emitida en data 19/09/07 polo arquitecto municipal de
finalización das obras de rehabilitación de elementos comúns do edificio localizado en URZAIZ
(PRAZA) 002, executadas ao abeiro do Convenio entre o IGVS e o Concello de Vigo en materia de
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rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Bouzas, asinado
o 26 de febreiro de 2004 (1ª Fase).
SEGUNDO.- Conceder definitivamente aos propietarios/inquilinos da lista axunta as cantidades de
axuda máxima que figuran na listaxe, co financiamento correspondente do Ministerio de Fomento e do
¿???.
TERCEIRO.- Conceder definitivamente as cantidades de axuda devandita con cargo á partida
4320.7802100 da Xerencia de Urbanismo.
CUARTO.- Notificar este acordo aos interesados, conforme co disposto nos artigos 58 e 59 da L.30/92,
de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento
administrativo común (LRX-PAC).
41(1887).PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA A
REHABILITACIÓN DA VIVENDA SITA NA RÚA CAMILO VEIGA, 16 – 1º. EXPTE. 328/431.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora da Oficina de
Rehabilitación, do 21.09.07, conformado polo concelleiro delegado de Cascos Históricos, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente o expediente de axuda para a rehabilitación do inmoble
localizado en PRAZA DE CAMILO VEIGA (RUA) 016, a Alberto Alonso González con NIF
34993682-X das obras executadas ao abeiro do Convenio entre a Consellería de Vivenda e Solo e o
Concello de Vigo en materia de rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Casco
histórico de Bouzas, asinado o 27 de abril de 2006 (2ª Fase).
SEGUNDO.- Conceder ao solicitante Alberto Alonso González, a axuda de 7973,25 euros que será
financiada polo Ministerio de Fomento na cantidade de 3987 euros e pola Consellería de Vivenda e
Solo na cantidade de 3986,25 euros.
TERCEIRO.- Condicionar o pagamento efectivo da devandita axuda á finalización e recepción
municipal das obras, e á previa acreditación de que o gasto se aplicou á súa finalidade mediante os
correspondentes documentos xustificativos.
CUARTO.- Notificar este acordo ao interesado, conforme co disposto nos artigos 58 e 59 da L.30/92,
de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento
administrativo común (LRX-PAC).
42(1888).APROBACIÓN TÉCNICA DO PROXECTO “MODIFICADO Nº 1 DO DE
PETICIÓNS VECIÑAIS DE AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE
CORUXO”. EXPTE. 616/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe Adminitrativo de
Vías e Obras, que di o seguinte:

En data 6 de novembro de 2006 a Comisión de Goberno Municipal adoptou o acordo de adxudicar o proxecto de
peticions veciñais de ampliación do saneamento na parroquia de Coruxo, para a execución de obras a
“MOVEXVIAL”.
O Proxecto “ Modificado núm. 1 do de ampliación de saneamento na parroquia de Coruxo” foi redactado polo
Enxeñeiro autor D. Alvaro Crespo Casal (Inxeñeiro municipal) en maio de 2007. con un orzamento adicional
líquido de 30.817,60
O obxecto do proxecto é definir e valorar as obras necesarias e recollidas no proxecto modificado núm. 1,
asimilando os acabado e alinecións. eo comtemplado no plan de reordenación do saneamento na zona.
Polo exposto, sométese á consideración desa Xunta de Goberno Local a seguinte ,
PROPOSTA:
1º.- Aprobar tecnicamente o proxecto modificado núm. 1 do de (peticións veciñais de ampliación saneamento na
parroquia de Coruxo ).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
43(1889).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A ADQUISICIÓN DE MESTURAS
BITUMINOSAS E EMULSIÓNS PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS DO CONCELLO DE
VIGO. EXPTE. 53559/250.
Examinadas as actuacións do expedientes e de acordo co informe-proposta xefe administrativo de Vías
e Obras, do 18.09.07, conformado polo asesor xurídico da Área de Servizos Xerais, o enxeñeiro xefe
de Vías e Obras, a concelleira delegada da Área de Servizos Xerais e o interventor xeral, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o prego de prescripcións técnicas para o contrato de “ Subministro de mesturas
bituminosas e emulsións para o Servicio de Vías e Obras do Concello de Vigo ” elaborado por dito
servicio.
2º.- Aprobar o prego de condicións administrativas particulares elaborado pola Área de servicios
Xerais e vías e Obras para a contratación por procedemento aberto en forma de concurso o “
Subministro de mesturasa bituminosas e emulsións para o servicio de Vías e Obras do Concello de
Vigo ”.
3º.- Autorizar o gasto de 200.000,00 euros para a contratación do “ Subministro de mesturas
bituminosas e emulsións para o servicio de Vías e Obras do Concello de Vigo ” con cargo á partida
5110.210.00.00 do presuposto 2007, que debe contar con crédito adecuado e suficiente para que o
contrato poida formalizarse
4º.- Abrir o procedemento licitatorio, polo procedemento de urxencia, convocando o concurso para a
selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.
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44(1890).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A EXCONSA S.L. POR PERMISO DE CARGA E
DESCARGA POR OBRAS NA RÚA COLON Nº 12. EXPTE. 53552/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de Vías e
Obras, do 4.10.07, conformado pola concelleira delegada de Vías e Obras, que di o seguinte:
Con data de entrada no rexistro xeral de 06 de xuño de 2006 e número de documento 60062127, Exconsa, S.L.,
solicitou permiso de carga e descarga, na r/ Colón, 12 para obras de reforma e ampliación, con licencia de
obras número 43603/421. Tramitado polo Departamento de Mobilidade e Seguridade con número de expediente
72337/210, indica que non existe inconveniente en acceder o solicitado e o remite a iste Servicio de Vías e
Obras, para que determine as condicións do permiso e o aval pertinente.
Informado por iste servicio con data 07-09-2006, indícase que non existe inconveniente en acceder o solicitado,
debendo condicionar o mesmo, ó depósito dunha fianza de (3.000 € - tres mil euros), polos danos que se
poideran ocasionar o patrimonio municipal, fianza que foi depositada na Tesourería municipal, con núm. de
operación 200600042914 de data 12-09-2006 aval de Caja de España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad.
Solicitada a devolución da fianza con data de entrada no rexistro xeral, 11-09-2007 e número de documento
70100587, procedeuse a facer unha visita de inspección con data 03-10-2007, comprobouse que a vía pública e o
pavimento quedaron en perfectas condicións.
Polo que se PROPON:
Proceder á devolución da fianza de (3.000 € – tres mil euros), depositada na Tesourería Municipal, con número
de mandamento 200600042914 de data 12-09-2006, a favor de EXCONSA, S.L.

Acorda
A Xunta de Goberno local acorda proceder á devolución da fianza de (3.000 € – tres mil euros),
depositada na Tesourería Municipal, con número de mandamento 200600042914 de data 12.09.2006, a
favor de EXCONSA, S.L.
45(1891).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A DESARROLLO DE EXTRATEGIAS
EXTERIORES S.A. POLO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA
PARA REDACCIÓN DE PROXECTOS PARA A CAPTACIÓN DE FONDOS DA UNIÓN
EUROPEA. EXPTE. 47786/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de Vías e
Obras, do 2.10.07, conformado pola concelleira delegada de Vías e Obras, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 26 de xuño de 2006, acordo: “Adxudicación do procedemento
negociado para a contratación da asistencia técnica para a redacción de proxectos para a captación de fondos
da Unión Europea. Exp.47786/250 a Desarrollo de Estratagias Exteriores, S.A.”. por un prezo de 29.750 euros,
todo iso de acordo cos pregos de prescripcións técnicas e administrativas aprobado pola Xunta de Goberno de
20-03-2006.

Para responder do cumprimento do contrato, e en función de dar cumprimento ao art.14.2 e 14.3 Garantias, do
Prego de prescripcións administrativas, Desarrollo de Extrategias exteriores, S.A. Constituiu na Tesourería
municipal, fianza definitiva por importe de: 1.190 €, según mandamento de ingreso núm. 200600037307 de data
03-08-2006.
Solicitada a devolución do aval, con data de entrada no rexistro xeral 26-09-2007 e núm. documento 70106315.
Indícase que Desarrollo de Extrategias Exteriores, S.A. Cumpriu debidamene a asistencia técnica contratada,
cumprindo os pregos de prescipcións das clausulas técnicas e administrativas, respetando, acatanto e cumprindo
as clausulas do contrato de data 25-08-2006 a enteira satisfacción.
Polo que se PROPON:
Proceder á devolución da fianza con número de mandamento de ingreso 200600037307 de data 03-08-2006 e
por (1.190 € - mil cento noventa euros), a favor de DESARROLLO DE EXTRATEGIAS EXTERIORES, S.A.

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda proceder á devolución da fianza con número de mandamento de
ingreso 200600037307 de data 03.08.2006 e por (1.190 € - mil cento noventa euros), a favor de
DESARROLLO DE EXTRATEGIAS EXTERIORES, S.A.

ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
46(1892).- PROPOSTA DE SOLICITUDE DE AXUDAS Ó INEGA PARA PROXECTO DE
AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA. .
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta de data 11-10-07, da xefa de
Transportes, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade, Transportes e Seguridade, a Xunta
de Goberno Local acorda:
Aprobar a solicitude de axudas encaminadas a proxectos de aforro e eficiencia enerxética e proxectos
de enerxías renovables, dirixida ó Instituto Enerxético de Galicia para a realización dos seguintes
proxectos:
Estudo do plan de transportes ó parque tecnolóxico de Valladares
Análise do servizo de transporte urbano no camppus Universitario de Vigo
Análise de carrís bus na cidade de Vigo.
47(1893).- CESIÓN DA PARCELA MUNICIPAL Nº 124 Ó CONSORCIO GALEGO DE
SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR PARA A CONSTRUCCIÓN DUN CENTRO DE
DÍA UNHA GALAESCOLA. EXPTE. 18034/240
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A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe do secretario da Xerencia de
Urbanismo, do 8.10.07, xustificativo da competencia da Xunta de Goberno local sobre este expediente,
que di o seguinte:
Visto o asunto de referencia, e dado que o art. 8 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo no que se
regulan as competencias do seu Consello está afectado pola posterior Lei 57/2003, do 16 de decembro, de
Medidas para a Modernización do Goberno Local, que o novo art. 127.1.f) da Ley 7/1985, do 2 de abril, de
Bases do Réxime Local (LBRL) atribúe á Xunta de Goberno Local a competencia para o alleamento do
patrimonio municipal, e que dito órgano constituído tralas recentes eleccións municipais non delegou dita
competencia no Consello da Xerencia, procede remiti-la proposta de acordo formulada no expediente de
referencia á Xunta de Goberno Local para a súa aprobación. Previamente pasará polo Consello da Xerencia
Municipal de Urbanismo a efectos meramente informativos.

Seguidamente, deconformidade co informe-proposta de data 04-10-2007, da técnica de Adminsitración
Xeral da Unidade de Patrimonio, conformado pola xefa da área de Réxime Interior e polo concelleirodelegado de Patrimonio, a Xunta de Goberno Local ACORDA:
1º.- Ceder gratuitamente ó Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a parcela nº 124 de
propiedade municipal sita na rúa Grove desta cidade, polo prazo de 30 anos, e con subxección ás
seguintes cláusulas:
I.

A entidade beneficiaria destinará a parcela á construción dun centro de día e unha
galaescola.

II. O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar está obrigada a construír o
centro de día e a galaescola no prazo dos tres anos seguintes á data de formalización da
cesión .
III. O cesionario deberá remitir cada cinco anos ó Servizo de Patrimonio deste Concello a
documentación que acredite o destino dos bens.
IV. A presente cesión deberá inscribirse no Rexistro da Propiedade. Na inscrición se fará
constar o fin a que debe adicarse a parcela e as condicións as que se somete a cesión,
así como a advertencia de que o incumprimento das mesmas dará lugar a súa
resolución.
V. A cesión se extinguirá pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:
-Transcurso do prazo máximo polo que foi outorgada a cesión.
-Renuncia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a dita
cesión.
-Incumprimento dos fins para os que foi cedida.
-Incumprimento das condicións nas que foi outorgada.

-Disolución do consorcio.
VI. En caso de extinción por calquera causa da cesión, as edificacións construídas sobre a
parcela revertirán ó Concello de Vigo libres de cargas e gravames, sen que este teña
que aboar cantidade ningunha por este concepto.
2º.- Somete-lo presente expediente a información pública, polo prazo de 20 días, de conformidade co
previsto nos artigo 110 do RBEL e 86 LRJAP. O presente acordo devendrá definitivo, de non
formularse alegacións no período de información pública, o que se acreditará coa certificación que a
este efecto expida o Secretario Xeral ”.
3º.- A presente cesión deberá formalizarse en documento administrativo no prazo de 30 dias a contar
dende a súa aprobación definitiva.
4º.- Proceder a efectuar as rectificacións inventariais que procedan.
48(1894).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás nove horas e vinte minutos.
Como secretaria dou fé.
me.
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