ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 15 de xaneiro de 2016
ASISTENTES:
Membros
Excmo. Sr. Alcalde
Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.

NON ASISTEN:

Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e trinta e cinco minutos do día
quince de xaneiro de dous mil dezaseis e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde,
Sr. Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretario o concelleiro, Sr. Rodríguez Escudero, 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. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(30).-RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno ratifica a urxencia da sesión.
2(31).-PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DO EVENTO
DEPORTIVO “PEQUE RUTAS XISTRA”, O VINDEIRO DÍA 17 DE XANEIRO DE
2016. EXPTE. 14694/333.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
director deportivo do IMD, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes e o
secretario de Admón. Municipal, que di o seguinte:
1.- ANTECEDENTES:
A entidade Clube de Montaña Xistra, con CIF (G36743540), solicitou o día 28-11-2015, a través
do Rexistro Municipal (Doc.150153326) autorización ó Concello de Vigo para organizar o
seguinte evento deportivo nun espazo público:
•

Nome do evento: PEQUE RUTAS XISTRA

•

Data: 17 DE XANEIRO DE 2016
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•

Horario: 09.30h A 12.00h

O solicitante remitiu a documentación necesaria para a tramitación do expediente administrativo
correspondente a ruta que terá lugar o domingo 17 de xaneiro de 2016, este evento ten
previsto comenzar ás 09.30h dende o Km 137 (Saians) da C-550 dirección Vigo, para seguir
polo parque de Saians para continuar por Outeiro, a Xeade, Fragoselo, Chan Grande e Peneites,
a actividade rematará ás 12.00h no mesmo lugar da saída.
A Concellería de Deportes, área responsable da coordinación das autorizacións municipais
necesarias para o desenvolvemento do evento deportivo de referencia, solicitou e recibiu
informes positivos das seguintes áreas municiapais implicadas:
•

Policía Local.

•

Seguridade.

•

Protección civil

2.- FUNDAMENTO XURÍDICO:
A solicitude de autorización tramitouse tendo en conta o disposto no anexo II do Real Decreto
1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulación para a
aplicación e desenvolvemento do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor e seguridade vial, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, que
determine que a competencia para expedir a autorización para celebrar probas deportivas,
marchas ciclistas e outros eventos, corresponderá ao concello, cando a proba se desenvolva
integramente dentro do casco urbano , con exclusión das travesías, e que o solicitante
manifesta contar co Seguro de Responsabilidad Civíl ao que se refiere o artigo 23 da Lei 3/2012,
do 2 de abril, do Deporte de Galicia, informa favorablemente a proposta.
Visto o anterior, proponse a Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
3- PROPOSTA DE ACORDO:
Autorizar ao Clube de Montaña Xistra, con CIF (G36743540) a organizar o vindeiro domingo 17
de xaneiro de 2016, a ruta denominada PEQUE RUTAS XISTRA. A carreira comenzará ás
09.30h e rematará ás 12.00h, tendo a súa saída dende o Km 137 (Saians) da C-550 dirección
Vigo, para seguir polo parque de Saians para continuar por Outeiro, a Xeade, Fragoselo, Chan
Grande e Peneites, a actividade rematará ás 12.00h no mesmo lugar da saída.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
3(32).-NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA DA OBRA “ENSANCHE DO
ESTREITO DA PIVIDAL, NA AVDA. DE SANTA MARINA”. EXPTE. 3165/443.
Dáse conta do informe-proposta do técnico de Xestión da Área de Fomento, do
15.01.16, conformado polo asesor xurídico e o concelleiro delegado, ámbolos dous
da Área de Fomento, que di o seguinte:
1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 14 de agosto de 2014, entre
outros asuntos acordou a aprobación do proxecto “ENSANCHE DO ESTREITO DA PIVIDAL, NA
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AVDA. DE SANTA MARIÑA”, cun orzamento de base de licitación de 102.177,87 € Ive engadido.
(Expte. 2544/440).
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 22 de outubro de 2015, entre outros asuntos
acordou a proposta de contratación a través de procedemento aberto e tramitación urxente das
obras do proxecto “ENSANCHE DO ESTREITO DA PIVIDAL, NA AVDA. DE SANTA MARIÑA”.
(Expte. 3470/440).
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 30 de decembro de 2015, entre
outros asuntos acordou a adxudicación do procedemento aberto para a contratación das obras
de “ENSANCHE DO ESTREITO DA PIVIDAL, NA AVDA. DE SANTA MARIÑA”. EXPTE.
3470/440, a favor da mercantil COPCISA, SA., por un prezo total de 79.933,75 € (IVE incluído).
2.- Fundamentos xurídicos:
O PCAP que regula o procedemento de contratación do expediente 3470/440, define no punto 4,
da cláusula 1), que a dirección facultativa das obras será a responsable da comprobación e vixi lancia da correcta execución das obras conforme ao 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.
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 ido neidade).
Neste senso e con referencia a este asunto concreto, o “Real Decreto 1425/1991 de 30 de agos to que regula el Título universitario de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos” e as mate rias que son obxecto de competencia dos mesmos, establece os de construción, hidráulica, urbanismo, ordenación do territorio e medio ambiente, sempre que queden comprendidos pola súa
natureza e características na técnica propia da súa titulación.
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 estatutarias. Sen embargo xa a sen-
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tenza do Tribunal Supremo de 20 de xaneiro de 2000 declarou que tamén neste caso seranlle de
aplicación as normas propias de cada profesión.
En conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta o obxecto das obras descritas no
proxecto de obra ensanche do estreito da Pividal na avenida de Santa Mariña; que se designe a
un Enxeñeiro de Camiños Canles e Portos e un Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas para de sempeñalas, considérase adecuado o nomeamento dos técnicos mencionados en función da
súa titulación.
O nomeamento dos responsables da Dirección Facultativa correspóndelle ao órgano de contratación, de acordo ao estipulado no PCAP, (artigo 1, punto 4).
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 “ENSANCHE DO ESTREITO DA PIVIDAL, NA AVDA. DE SANTA MARIÑA” (expte: 3470/440) aos Técnicos Municipales,
D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS, Enxeñeiro de Camiños Canles e Portos e D. JULIO CARRASCO RODRÍGUEZ, Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do proce demento aberto para a contratación “ENSANCHE DO ESTREITO DA PIVIDAL, NA AVDA. DE
SANTA MARIÑA”. (expte: 3470/440).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
4(33).-NOMEAMENTO
DA
DIRECCIÓN
FACULTATIVA
DA
OBRA
“HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA”. EXPTE. 3166/443.
Dáse conta do informe-proposta do técnico de Xestión da Área de Fomento, do
15.01.16, conformado polo asesor xurídico e o concelleiro delegado, ámbolos dous
da Área de Fomento, que di o seguinte:
1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 10 de xullo de 2015, entre outros asuntos
acordou a aprobación do proxecto “HUMANIZACIÓN RÚA MARQUÉS DE VALTERRA”, cun orzamento de base de licitación de 211.000,00 € Ive engadido. (Expte. 2390/443).
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 22 de outubro de 2015, entre
outros asuntos acordou a proposta de contratación a través de procedemento aberto e tramitación urxente das obras do proxecto “HUMANIZACIÓN RÚA MARQUÉS DE VALTERRA”. (Expte.
3468/440).
A Xunta de Goberno Local extraordinaria e urxente do 30 de decembro de 2015, entre outros
asuntos acordou a adxudicación do procedemento aberto para a contratación das obras de
“HUMANIZACIÓN RÚA MARQUÉS DE VALTERRA”. EXPTE. 3468/440, a favor da mercantil
XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS.
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2.- Fundamentos xurídicos:
O PCAP que regula o procedemento de contratación do expediente 3468/440, define no punto 4,
da cláusula 1), que a dirección facultativa das obras será a responsable da comprobación e vixi lancia da correcta execución das obras conforme ao 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.
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 ido neidade).
Neste senso e con referencia a este asunto concreto, o “Real Decreto 1425/1991 de 30 de agos to que regula el Título universitario de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos” e as mate rias que son obxecto de competencia dos mesmos, establece os de construción, hidráulica, urbanismo, ordenación do territorio e medio ambiente, sempre que queden comprendidos pola súa
natureza e características na técnica propia da súa titulación.
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 estatutarias. 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 conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta o obxecto das obras descritas no
proxecto de obra humanización rúa Marqués de Valterra; que se designe a un Enxeñeiro de Camiños Canles e Portos e un Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas para desempeñalas, considérase adecuado o nomeamento dos técnicos mencionados en función da súa titulación.
O nomeamento dos responsables da Dirección Facultativa correspóndelle ao órgano de contratación, de acordo ao estipulado no PCAP, (artigo 1, punto 4).
3.- Proposta:
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a
aprobación da seguinte
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PROPOSTA:
Primeiro: Aprobar o nomeamento como Dirección Facultativa da obra “HUMANIZACIÓN RÚA
MARQUÉS DE VALTERRA” (expte: 3468/440) aos Técnicos Municipales, D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS, Enxeñeiro de Camiños Canles e Portos e D. JULIO CARRASCO RODRÍGUEZ, Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do proce demento aberto para a contratación “HUMANIZACIÓN RÚA MARQUÉS DE VALTERRA”. (expte: 3468/440).

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 e
corenta minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

O CONCELLEIRO-SECRETARIO
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Cayetano Rodríguez Escudero
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