ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 20 de xaneiro de 2015
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:
Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Cayetano Rodríguez Escudero

Invitados:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e cinco minutos do día vinte de
xaneirode dous mil quince e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de
acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral, Sr. García Alvarez.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(43).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
Ratifícase a urxencia da sesión.
2(43).-PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E ACEPTACIÓN DO PLAN DE
XESTIÓN DE RESIDUOS DA OBRA “HUMANIZACIÓN DA AVDA. DE
CASTRELOS, ENTRE AVDA. ALCALDE PORTANET E CLARA CAMPOAMOR”.
EXPTE. 2826/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
19/01/15, do xefe de Fomento conformado polo concelleiro-delegado de área e
informado xuridicamente na mesma data, que di o seguinte:
“Localidade e situación: AVDA. DE CASTRELOS.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: Dª. MARÍA FERREIRO NÚÑEZ, D. ÁLVARO CRESPO CASAL.
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Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL, Dª. MARÍA FRANCISCA ARLANDIS MARRA
Contratista titular do plan: ORECO, SA.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:----.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: Dª. MARÍA FERREIRO NÚÑEZ,
D. ÁLVARO CRESPO CASAL.
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: Dª BEATRIZ IGLESIAS FERNÁNDEZ (ORE CO, SA.).
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección
facultativa da obra: D. ROBERTO PÉREZ PROL (COORDINA).
Autor/a do plan de Xestión de Residuos de Construcción e Demolición: ORECO, SA.
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
-Plan de Xestión de Residuos, considérase que reúne as condicións técnicas requiridas
polo R.D. 105/2008 para súa aceptación. O devandito plan formará parte dos documen tos contractuais da obra xunto aos que acreditan a correcta xestión de residuos, facilita dos á Dirección Facultativa polo posuidor e o xestor dos residuos.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo, reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa
aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da
empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizos de Preven ción e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008, para
propor a súa aceptación.
En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
1. Aprobar o plan de Seguridade e Saúde da obra “HUMANIZACIÓN DA AVDA. DE CASTRELOS, ENTRE AVDA. ALCALDE PORTANET E CLARA CAMPOAMOR”.
2. Aceptación do plan de Xestión de Residuos da mencionada obra.
Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria ORECO, SA., a cal a súa vez
xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo de
prevención constituído na empresa ou concertado con entidade especializada allea á mesma,
segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cumprimento do seu artigo
31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención
nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes dos traballadores, a
efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as suxestións e alternativas que
estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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3(44).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E ACEPTACIÓN DE PLAN DE
XESTIÓN DE RESIDUOS DA OBRA “CONSOLIDACIÓN ESTRUTURAL NO
ESTADIO DE BALAÍDOS. FASE I.”EXPTE. 2825/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
15/01/15, do xefe de Fomento conformado polo concelleiro-delegado de área e
informado xuridicamente na mesma data, que di o seguinte:
“Localidade e situación: ESTADIO DE BALAÍDOS.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: Dª. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ (GALAICONTROL, SL.).
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL, D. AURELIO ADÁN FERNÁNDEZ.
Contratista titular do plan: UTE STRADIA INFRAESTRUCTURAS, SL - GPD CONSTRUCCIONES, SA.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:----.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico:Dª. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ.
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: UTE STRADIA INFRAESTRUCTURAS, SL GPD CONSTRUCCIONES, SA.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección
facultativa da obra: Dª. CRISTINA HERMIDA TRASANCOS (APPLUS NORCONTROL, SLU.).
Autor/a do plan de Xestión de Residuos de Construcción e Demolición: UTE STRADIA INFRAESTRUCTURAS, SL - GPD CONSTRUCCIONES, SA.
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
-Plan de Xestión de Residuos, considérase que reúne as condicións técnicas requiridas
polo R.D. 105/2008 para súa aceptación. O devandito plan formará parte dos documen tos contractuais da obra xunto aos que acreditan a correcta xestión de residuos, facilita dos á Dirección Facultativa polo posuidor e o xestor dos residuos.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde
no traballo, reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a
súa aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identifi cación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da
empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizo de Preven ción e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008, para
propor a súa aceptación.
En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
1. Aprobar o plan de Seguridade e Saúde da obra “CONSOLIDACIÓN ESTRUTURAL NO
ESTADIO DE BALAÍDOS. FASE I”.
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2. Aceptación do plan de Xestión de Residuos da mencionada obra.
Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria UTE STRADIA
INFRAESTRUCTURAS, SL - GPD CONSTRUCCIONES, SA., a cal a súa vez xunto co
plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo de
prevención constituído na empresa ou concertado con entidade especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cumprimento do
seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en materia
de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes
dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as
suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).”

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

4(45).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E ACEPTACIÓN DO PLAN DE
XESTIÓN DE RESIDUOS DA OBRA “HUMANIZACIÓN DA RÚA RAMÓN NIETO,
FRONTE AO MERCADO DE CABRAL”. EXPTE. 2821/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
14/01/15, do xefe de Fomento conformado polo concelleiro-delegado de área e
informado xuridicamente na mesma data, que di o seguinte:
“Localidade e situación: RÚA RAMÓN NIETO.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: D. PABLO LÓPEZ FERNÁNDEZ (I.C.C.P.).
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL, D. JORJE MUÑOZ RAMA.
Contratista titular do plan: ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y VIALES, SL.
(ACEVI, SL.).
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:----.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: D. PABLO LÓPEZ FERNÁNDEZ
(I.C.C.P.).
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: D. RAFAEL CABO LANDEIRA (ACEVI, SL.).
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección
facultativa da obra: D. OSCAR PEREIRO TAIBO (CSM. GESTIÓN DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN, SL.).
Autor/a do plan de Xestión de Residuos de Construcción e Demolición: D. RAFAEL CABO LAN DEIRA (ACEVI, SL.).
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
-Plan de Xestión de Residuos, considérase que reúne as condicións técnicas requiridas
polo R.D. 105/2008 para súa aceptación. O devandito plan formará parte dos documen -
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tos contractuais da obra xunto aos que acreditan a correcta xestión de residuos, facilita dos á Dirección Facultativa polo posuidor e o xestor dos residuos.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde
no traballo, reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a
súa aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identifi cación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da
empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizos de Preven ción e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008, para
propor a súa aceptación.
En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte

PROPOSTA:
1. Aprobar o plan de Seguridade e Saúde da obra “HUMANIZACIÓN RÚA RAMÓN NIETO,
FRONTE AO MERCADO DE CABRAL”.
2. Aceptación do plan de Xestión de Residuos da mencionada obra.
Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria UTE ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES, S.L.- MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L., a cal
a súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos
do cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra
e aos representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de
forma razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).”

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

5(46).-NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA E COORDINADOR DE
SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA “HUMANIZACIÓN DA RÚA PAZOS E
ENTRONQUE”. EXPTE. 2823/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
14/01/15, do xefe de Fomento conformado polo asesor xurídico e polo concelleirodelegado de área, que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 14 de novembro de 2014, entre
outros asuntos acordou a aprobación do expediente de contratación do procedemento aberto
para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA PAZOS E ENTRONQUE.
(Expte. 2725/440).
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A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 30 de decembro de 2014, entre
outros asuntos acordou a proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA PAZOS E ENTRONQUE. (Expte 2725/440).
2.- Fundamentos xurídicos:
O PCAP que regula o procedemento de contratación do expediente 2725/440, define no punto 4,
da cláusula 1), que o director facultativo das obras será o responsable da comprobación e
vixilancia da correcta execución das obras conforme ó proxecto aprobado e as condicións
establecidas nos pregos e no contrato, sen prexuízo das facultades do responsable do contrato.
Así mesmo indica que dita dirección facultativa será nomeada polo órgano de contratación, para
o cal se deberá atender a técnicos con titulación adecuada e suficiente con relación á obra de
que se trate e as súas funcións atópanse recollidas no punto 4, da cláusula 1 do PCAP.
No apartado 5 da cláusula 1 do PCAP que regula o expediente 2725/440 defínese que o
coordinador de seguridade e saúde será o responsable da coordinación e saúde na obra coas
competencias determinadas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se
establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. Será
nomeado polo órgano de contratación no acordo de adxudicación do contrato, entre técnicos con
titulación adecuada e suficiente con relación á obra de que se trate, pudendo recaer o cargo no
director facultativo das obras.
A disposición adicional cuarta da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(LOE) sinala que “as titulacións académicas e profesionais habilitantes para desempeñar a
función de coordinador de seguridade e saúde en obras de edificación, durante a elaboración do
proxecto e a execución da obra, serán as de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou
enxeñeiro técnico, de acordo coas súas competencias e especialidades”.
Centrándonos xa na esfera das Administracións Públicas, a dirección facultativa pode ser
atribuída a técnicos da propia Administración ou a facultativos externos, que conten coa
titulación profesional esixida. No último caso a través dun contrato de servizos tramitado á marxe
do expediente de contratación (se se contratara cunha consultora sería ésta a que nomease ao
referido facultativo).
En canto á habilitación profesional para desempeñar a dirección facultativa estará en función da
natureza das obras a executar. En todo caso débese partir do principio consagrado pola
xurisprudencia (sentenzas do Tribunal Supremo de 26 de febreiro de 1966, 16 de marzo de
1967, 31 de decembro de 1973, 24 de marzo de 1975, 8 de xullo de 1981, 28 de outubro de
1987 e 21 de abril de 1989, entre outras) de que “a competencia de cada rama de enxeñaría
depende da capacidade técnica real para o desenvolvemento das funcións propias da mesma
(liberdade e idoneidade).
Neste senso e con referencia a este asunto concreto, o Decreto de data 18 de setembro de 1935
atribúe aos profesionais en posesión do título de enxeñeiro industrial a capacidade para
proxectar, executar e dirixir toda clase de instalacións comprendidas en diversas ramas
industriais entre as que, a efectos deste informe, figuran: “construcións hidráulicas e civís”,
“iluminación e saneamento”, “aproveitamento de augas públicas para abastecemento, regas ou
industrias”, “xeración”, “transformación”, “transportes de utilización da enerxía eléctrica en todas
as súas manifestacións” e “comunicacións a distancia e en xeral, canto comprende o campo da
telecomunicación”.
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Por outra banda o artigo 2 da Lei 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación das Atribucións
Profesionais dos Arquitectos e Enxeñeiros Técnicos, inclúe entre as súas atribucións: (…) a
dirección das actividades obxecto de proxectos que teñan por finalidade as construcións,
reformas, reparación (…) de bens mobles e inmobles, sempre que queden comprendidos pola
súa natureza e características na técnica propia da súa titulación.
En todo caso, a Disposición Adicional da referida Lei contempla que o establecido na mesma
non será directamente aplicable aos arquitectos e enxeñeiros técnicos vinculados á
Administración Pública, que rexeranse polas súas respectivas normas estaturias. Sen embargo
xa a sentenza do Tribunal Supremo de 20 de xaneiro de 2000 declarou que tamén neste caso
seranlle de aplicación as normas propias de cada profesión.
En relación ao citado expediente para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN
DA RÚA PAZOS E ENTRONQUE. (Expte 2725/440), dende a Concellería de Fomento
procedeuse polo procedemento de contrato menor, da contratación dos servizos para a
coordinación de seguridade e saúde das citadas obras na rúa Pazos e entronque, sendo
adxudicados os servizos a COORDINA, o cal procedeu a nomear ao seguinte técnico para o
desenvolvemento destas funcións:
–D. ROBERTO PÉREZ PROL, DNI. 44466539-H, Enxeñeiro Técnico Agrícola e Técnico
Superior en Prevención de Riscos Laborais, Colexiado nº 358 do Colexio Oficial de Enxeñeiros
Técnicos Agrícolas de Ourense.
En conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta que o obxecto das obras descritas
no proxecto de obra consiste en Humanización da rúa Pazos e entronque, considerase
adecuado o nomeamento do técnico mencionado en función da súa titulación.
O nomeamento dos responsables da Dirección Facultativa, así como do Coordinador de
Seguridade e Saúde correspóndelle ao órgano de contratación, de acordo ao estipulado no
PCAP, (artigo 1, puntos 4 e 5).
3.- Proposta:
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a
aprobación da seguinte proposta:
Primeiro: Aprobar o nomeamento como Dirección Facultativa da obra Humanización da rúa
Pazos e entronque, (expte: 2725/440) aos Técnicos Municipais D. ÁLVARO CRESPO CASAL e
D. JULIO CARRASCO RODRÍGUEZ.
Segundo: Aprobar o nomeamento como Coordinador de seguridade e saúde da obra
Humanización da rúa Pazos e entronque (expte: 2725/440) ao Técnico da empresa COORDINA,
D. ROBERTO PÉREZ PROL, DNI. 44466539-H, Enxeñeiro Técnico Agrícola e Técnico Superior
en Prevención de Riscos Laborais, Colexiado nº 358 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos
Agrícolas de Ourense.
Terceiro: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do
procedemento aberto para a contratación HUMANIZACIÓN DA RÚA PAZOS E ENTRONQUE.
(Expte 2725/440).”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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8(47).-NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA E COORDINADOR DE
SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS “HUMANIZACIÓN RÚA JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ, ENTRE AVDA. DAS CAMELIAS E RÚA MENÉNDEZ PELAYO”. EXPTE.
2822/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
14/01/15, do xefe de Fomento conformado polo concelleiro-delegado de área e
informado xuridicamente na mesma data, que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 7 de novembro de 2014, entre
outros asuntos acordou a aprobación do expediente de contratación do procedemento aberto
para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ,
ENTRE AVDA. DAS CAMELIAS E RÚA MENÉNDEZ PELAYO. (Expte 2678/440).
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 30 de decembro de 2014, entre
outros asuntos acordou a proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
das obras do proxecto HUMANIZACIÓN RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, ENTRE AVDA. DAS
CAMELIAS E RÚA MENÉNDEZ PELAYO. (Expte 2678/440).
2.- Fundamentos xurídicos:
O PCAP que regula o procedemento de contratación do expediente 2678/440, define no punto 4,
da cláusula 1), que o director facultativo das obras será o responsable da comprobación e
vixilancia da correcta execución das obras conforme ó proxecto aprobado e as condicións
establecidas nos pregos e no contrato, sen prexuízo das facultades do responsable do contrato.
Así mesmo indica que dita dirección facultativa será nomeada polo órgano de contratación, para
o cal se deberá atender a técnicos con titulación adecuada e suficiente con relación á obra de
que se trate e as súas funcións atópanse recollidas no punto 4, da cláusula 1 do PCAP.
No apartado 5 da cláusula 1 do PCAP que regula o expediente 2678/440 defínese que o
coordinador de seguridade e saúde será o responsable da coordinación e saúde na obra coas
competencias determinadas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se
establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. Será
nomeado polo órgano de contratación no acordo de adxudicación do contrato, entre técnicos con
titulación adecuada e suficiente con relación á obra de que se trate, pudendo recaer o cargo no
director facultativo das obras.
A disposición adicional cuarta da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(LOE) sinala que “as titulacións académicas e profesionais habilitantes para desempeñar a
función de coordinador de seguridade e saúde en obras de edificación, durante a elaboración do
proxecto e a execución da obra, serán as de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou
enxeñeiro técnico, de acordo coas súas competencias e especialidades”.
Centrándonos xa na esfera das Administracións Públicas, a dirección facultativa pode ser
atribuída a técnicos da propia Administración ou a facultativos externos, que conten coa
titulación profesional esixida. No último caso a través dun contrato de servizos tramitado á marxe
do expediente de contratación (se se contratara cunha consultora sería ésta a que nomease ao
referido facultativo).
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En canto á habilitación profesional para desempeñar a dirección facultativa estará en función da
natureza das obras a executar. En todo caso débese partir do principio consagrado pola
xurisprudencia (sentenzas do Tribunal Supremo de 26 de febreiro de 1966, 16 de marzo de
1967, 31 de decembro de 1973, 24 de marzo de 1975, 8 de xullo de 1981, 28 de outubro de
1987 e 21 de abril de 1989, entre outras) de que “a competencia de cada rama de enxeñaría
depende da capacidade técnica real para o desenvolvemento das funcións propias da mesma
(liberdade e idoneidade).
Neste senso e con referencia a este asunto concreto, o Decreto de data 18 de setembro de 1935
atribúe aos profesionais en posesión do título de enxeñeiro industrial a capacidade para
proxectar, executar e dirixir toda clase de instalacións comprendidas en diversas ramas
industriais entre as que, a efectos deste informe, figuran: “construcións hidráulicas e civís”,
“iluminación e saneamento”, “aproveitamento de augas públicas para abastecemento, regas ou
industrias”, “xeración”, “transformación”, “transportes de utilización da enerxía eléctrica en todas
as súas manifestacións” e “comunicacións a distancia e en xeral, canto comprende o campo da
telecomunicación”.
Por outra banda o artigo 2 da Lei 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación das Atribucións
Profesionais dos Arquitectos e Enxeñeiros Técnicos, inclúe entre as súas atribucións: (…) a
dirección das actividades obxecto de proxectos que teñan por finalidade as construcións,
reformas, reparación (…) de bens mobles e inmobles, sempre que queden comprendidos pola
súa natureza e características na técnica propia da súa titulación.
En todo caso, a Disposición Adicional da referida Lei contempla que o establecido na mesma
non será directamente aplicable aos arquitectos e enxeñeiros técnicos vinculados á
Administración Pública, que rexeranse polas súas respectivas normas estaturias. Sen embargo
xa a sentenza do Tribunal Supremo de 20 de xaneiro de 2000 declarou que tamén neste caso
seranlle de aplicación as normas propias de cada profesión.
En relación ao citado expediente para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN
RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, ENTRE AVDA. DAS CAMELIAS E RÚA MENÉNDEZ PELAYO.
(Expte 2678/440), dende a Concellería de Fomento procedeuse polo procedemento de contrato
menor, da contratación dos servizos para a coordinación de seguridade e saúde das citadas
obras na rúa Juan Ramón Jiménez, sendo adxudicados os servizos a APPLUS NORCONTROL,
SLU., o cal procedeu a nomear ao seguinte técnico para o desenvolvemento destas funcións:
–D. JUAN COSTAS FERNÁNDEZ, DNI. 36093748-D, Enxeñeiro Técnico Forestal, Colexiado nº
563 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia.
En conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta que o obxecto das obras descritas
no proxecto de obra consiste en Humanización da rúa Juan Ramón Jiménez, considerase
adecuado o nomeamento do técnico mencionado en función da súa titulación.
O nomeamento dos responsables da Dirección Facultativa, así como do Coordinador de
Seguridade e Saúde correspóndelle ao órgano de contratación, de acordo ao estipulado no
PCAP, (artigo 1, puntos 4 e 5).
3.- Proposta:
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a
aprobación da seguinte proposta:
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Primeiro: Aprobar o nomeamento como Dirección Facultativa da obra Humanización da rúa Juan
Ramón Jiménez, (expte: 2678/440) aos Técnicos Municipais D. ÁLVARO CRESPO CASAL e D.
JULIO CARRASCO RODRÍGUEZ.
Segundo: Aprobar o nomeamento como Coordinador de seguridade e saúde da obra
Humanización da rúa Juan Ramón Jiménez (expte: 2678/440) ao Técnico da empresa APPLUS
NORCONTROL, SLU. D. JUAN COSTAS FERNÁNDEZ, DNI. 36093748-D, Enxeñeiro Técnico
Forestal, Colexiado nº 563 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia.
Terceiro: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do
procedemento aberto para a contratación HUMANIZACIÓN RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ,
ENTRE AVDA. DAS CAMELIAS E RÚA MENÉNDEZ PELAYO. (Expte 2678/440).”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás catorce
horas e dez minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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