ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 13 de marzo de 2018
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
D. Angel Rivas González.
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e quince minutos do día trece de
marzo de dous mil dezaoito 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.
Está tamé presente por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sra. Campos Acuña.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(245).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta ratifica a urxencia da sesión.
2(246).SEGREGACIÓNS NA PARCELA MUNICIPAL DENOMINADA
“POLVORIN DE PUXEIROS”(FINCA REXISTRAL Nº 34120), SITA NO CÑO DE
AREEIRO S/N, PARROQUIA DE BEMBRIVE, VIGO. EXPTE. 3197/244 E 3198/244.
Dáse conta do informe-proposta de data 13/03/18, asinado polo xefe do Servizo de
Patrimonio, a xefa da Área de Xestión Patrimonial e Territorial e o concelleirodelegado de Patrimonio, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
-

Lei 33/2003, de 3 de novembro do patrimonio das administracións públicas (LPAP).
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL).
Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administración local de Galicia (LALG).
Real Decreto de 24 de xullo de 1889, Código Civil (CC).
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-

-

Lei Hipotecaria de 8 de febreiro de 1946 (LH).
Real decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das
entidades locais (RBEL).

ANTECEDENTES:
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión do 28/12/2017, acordou aprobar un
proxecto de convenio de colaboración a subscribir coa Fundación Amancio Ortega, CIF G15797277, para a construción pola Fundación no termo municipal de Vigo dunha Escola
infantil de 6 unidades de nenos de 0 anos a 3 anos e para un máximo de 82 prazas así
como a dotación inicial do mobiliario e material didáctico para o seu adecuado
funcionamento, na parcela de titularidade municipal de 3.542 m2 que identificase no plano
de deslinde e delimitación anexo ao convenio, instando a súa segregación da parcela
municipal (finca rexistral nº 34210).
Na mesma sesión ordinaria do 28/12/2017, igualmente acordouse aprobar un proxecto de
convenio de colaboración a subscribir coa Fundación Amancio Ortega e a Asociación de
atención á parálise cerebral e afines “AMANCER- ASPACE” para a construción pola
Asociación no termo municipal de Vigo, e co financiamento da Fundación, un novo centro de
ensinanza e atención integral para usuarios dirixido a unha poboación estimada de 145
afectados por parálises cerebral en grado severo e no tramo de idade dende os 0 aos 21
anos, na parcela de titularidade municipal.de 6.068 m2 que identificase no plano de deslinde
e delimitación anexo ao convenio, instando a súa segregación da parcela municipal (finca
rexistral nº 34210).
Ambos convenios constan asinados polas partes intervenientes en data 8/01/2018.
SEGUNDO.- Co fin de atender ao convenido e dacordo co requerido pola Xunta de
goberno, interesouse do departamento de Cartografía da Xerencia Municipal de Urbanismo
a correspondente proposta de segregación das parcelas obxeto de convenio, emitindose por
este informe en data 20/2/2018 no que sinala:
ANTECEDENTES:
1.- DESCRICIÓN DA FINCA MATRIZ-FINCA REXISTRAL 34120
O Concello de Vigo é titular dunha parcela urbana coa seguinte
descrición: Edificio dun só piso, destinado a Polvorín nunha finca
de 84.340 m2, coñecido como “Polvorín de Puxeiros” en Puxeiros,
parroquia de Santa Clara y Bembrive en Vigo, próximos á estrada nova
de Vigo a Ourense, colindando con terreos de natureza rústica
dedicados a montes, pastos e labradío. Linda ao Norte, con fincas de
propiedade de Valentín Vila, Emilio Mariño, Benigno Rodríguez e
outros; Sur, con fincas propiedade de Fernando Quirós, Josefa Pérez
e outros; Leste, con fincas propiedade de Rosina Rodríguez, Aurelio
Pérez e outros, e ao Oeste, con fincas propiedade de Victorino
Rodríguez, Herdeiros de Francisco Alonso, José Rodríguez e outros.
Dita parcela consta inscrita no Rexistro da Propiedade Nº 2 no Tomo
1.241, libro 560, Folio 62, finca 34120 - Inscrición 2ª.

Actualmente a finca rexistral 34120 abarca sete fincas catastrais:
54057A102001650000BB,
54057A065000770000AD, 54057A102006660000BE,
54057A103000070000BH, 7136822NG2773N0000EX, 7136821NG2773N0001KM e
7234901NG2773S0001HI motivo polo que, coa fin de poder unificalas,
estase a facer un estudo e deslinde da súa mensura.
2.- A parcela atópase inventariada no EPÍGRAFE I, Bens Inmobles, co
nº de propiedade 4804 provisional do Inventario Municipal de Bens e
Dereitos do Concello de Vigo.
3.- Coa data do 08/01/2018, asinouse coa Fundación Amancio Ortega e
coa Asociación de Atención á Parálisis Cerebral y Afines AMENCERASPACE un Convenio de Colaboración, conforme co texto aprobado pola
Xunta de Goberno Local o 28/12/2017, para a construción no Termo
Municipal de Vigo, pola Fundación, dunha Escola Infantil de 6
unidades, nunha parcela de titularidade municipal de 3542,00m2
(PARCELA
“A”) e
para a
construción pola
Asociación e
co
financiamento da Fundación, dun novo Centro de Ensinanza e Atención
Integral, nunha parcela de titularidade municipal de 6068,00m2
(PARCELA “B”), ambas no Camiño do Arieiro s/n, enclavadas na finca
matriz da que se segregan e coas descricións seguintes:
4.- Descrición do terreo a segregar, PARCELA “A”, proposto para
cesión á Fundación Amancio Ortega
Propiedade:
Concello de Vigo
Situación:
Camiño Arieiro – Bembrive - Vigo
Referencia Catastral:
54057A102001650000BB parcial
Calificación Urbanística: S.U.,Ordenanza 4.5G EQUIPAMENTO - Outras
Institucións.
Superficie:
3542,00m2
Lindeiros:
Norte: Resto da finca matriz da que se segrega do Concello de Vigo;
liña quebrada de 13,43ml,16,10ml y 21,80ml, hoxe Camiño Arieiro
Sur: Resto da finca matriz da que se segrega do Concello de Vigo;
liña de 46,74ml
Leste: Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo,
liña de 74,00ml, hoxe PARCELA “B” que se segrega e describe a
continuación.
Oeste:
Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de
Vigo; valado existente nunha liña quebrada de 29,23ml, 13,52ml,
12,72ml e 17,20ml
5.- A delimitación da PARCELA “A” descrita queda definida mediante
coordenadas UTM (Fuso 29, Datum ETRS 89) cos seguintes Vértices:
COORDENADAS VÉRTICES PARCELAS
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SISTEMA DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICO: PROXECCIÓN U.T.M. (FUSO
29T)
SISTEMA DE REFERENCIA XEODÉSICO LOCAL: ETRS89 (ELIPSOIDE GRS80WGS84)
VÉRTICES PERÍMETRO

COORDENADA X

COORDENADA Y

1

526822,47

4673293,37

2

526874,54

4673345,95

3

526859,03

4673361,26

4

526846,64

4673371,53

5

526835,38

4673378,86

6

526813,89

4673359,05

7

526811,97

4673345,67

8

526802,78

4673336,88

9

526789,26

4673326,26

6.- Descrición do terreo a segregar, PARCELA “B”, proposto para
cesión á Asociación AMENCER-ASPACE
Propiedade:
Concello de Vigo
Situación:
Camiño Arieiro – Bembrive - Vigo
Referencia Catastral:
54057A102001650000BB parcial
Calificación Urbanística: S.U.,Ordenanza 4.5G EQUIPAMENTO - Outras
Institucións.
Superficie:
6068,00m2
Lindeiros:
Norte: Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo;
liña de 82,00ml, hoxe Camiño Arieiro
Sur: Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo;
liña de 82,00ml
Leste: Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo,
liña de 74,00ml
Oeste: Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo,
liña de 74,00ml, hoxe PARCELA “A” que se segrega e describe
anteriormente.
7.- A delimitación da PARCELA “B” descrita queda definida mediante
coordenadas UTM (Fuso 29, Datum ETRS 89) cos seguintes Vértices:
COORDENADAS VÉRTICES PARCELAS
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICO: PROXECCIÓN U.T.M. (FUSO
29T)

SISTEMA DE REFERENCIA XEODÉSICO LOCAL: ETRS89 (ELIPSOIDE GRS80WGS84)
VÉRTICES PERÍMETRO

COORDENADA X

COORDENADA Y

1

526822,47

4673293,37

2

526874,54

4673345,95

3

526932,81

4673288,25

4

526880,73

4673235,67

8.- Tras as segregacións efectuadas, a finca matriz, parcela
rexistral nº 34120, queda coa seguinte descrición:
Propiedade:
Concello de Vigo
Situación:
Camiño Arieiro – Bembrive - Vigo
Referencia Catastral: 54057A102001650000BB parcial,
54057A065000770000AD,
54057A102006660000BE,54057A103000070000BH,7136822NG2773N0000EX,71368
21NG2773N0001KM e 7234901NG2773S0001HI
Calificación Urbanística: S.U.,Ordenanza 4.5G EQUIPAMENTO - Outras
Institucións.
Superficie:
74.730,00m2
9.- Xa que logo as segregacións das PARCELAS “A” e “B” lévanse a
cabo na parte central e no interior da finca matriz, esta mantense
cos seguintes Lindeiros:
Norte: Fincas de propiedade de Valentín Vila, Emilio Mariño, Benigno
Rodríguez e outros; hoxe, Monte Público Nº 563 da Entidade Local
Menor de Bembrive, parcelas nas que se ubican as edificacións Nº 108,
120, 124 e 126 do Camiño Arieiro, e máis Monte Público Nº 563 da
Entidade Local Menor de Bembrive, Monte Público Nº 869 da Parroquia
de Lavadores,terreos propiedade de Gestion y Promociones de
Compostela S.R. coa Ref. Catastral 7136842NG2773N0001GM, parcela do
Instituto I.E.S. Carlos Casares da Xunta de Galicia, terreos da
Comunidade de Veciños Montes Man Común da Parroquia de Cabral e
Avda. da Ponte.
Sur: Fincas propiedade de Fernando Quirós, Josefa Pérez e outros;
hoxe fincas propiedade de Carmen Rodríguez Correa coa Ref. Catastral
54057A102001780000BK, Antonio Fernández Rodríguez coa Ref.
Catastral 54057A102001800000BZ, Manuel Posada Abalde coa Ref.
Catastral 54057A102001940000BH, Delmiro Fernández Bastos coa Ref.
Catastral 54057A102005180000BQ, Serafin Fernández Iglesias coa Ref.
Catastral 54057A102005270000BO, Manuel Fernández Alonso parcelas nas
que se ubican as edificacións Nº 108, 120, 124 e 126 do Camiño
Arieiro e outros e parcela para estacionamento de Pompas Fúnebres
del Atlántico
Leste: Fincas propiedade de Rosina Rodríguez, Aurelio Pérez e
outros; hoxe, terreos do Tanatorio Vigo Memorial de Pompas Funebres
del Atlantico S.A. e finca propiedade da Comunidade de Veciños

S.extr.urx.13/03/18

Montes Man Común da Parroquia de Cabral
coa Ref. Catastral
7434308NG2773S0001HI
Oeste: Fincas propiedade de Victorino Rodríguez, Herdeiros de
Francisco Alonso, José Rodríguez e outros; hoxe, Camiño Arieiro,
Monte Público Nº 563 da Entidade Local Menor de Bembrive e parcelas
nas que se ubican as edificacións Nº 35 e 37 do Camiño Arieiro.
10.- Xuntanse Planos de Situación e Deslinde
TERCEIRO.- Interesado da Xerencia municipal
segregacións referidas (Exps, 3197 e 3198
Planeamento e Xestion en data 24/01/2018 e
Urbanismo en data 28/02/2018, concluíndose
seguinte:

de Urbanismo informe urbanístico sobre as
do 244), emitiuse este pola Oficina de
polo Secretario da Xerencia Municipal de
neste derradeiro informe da secretaría o

Exp. 3197.244: “(...)Conclusión. Desde os fundamentos xurídicos
expostos a segregación dunha parcela matriz de 84.340 m2 de
titularidade municipal dunha parcela de 5.476 m2 (parcelación
urbanística) consecuencia do Convenio administrativo de colaboración
entre o Concello de Vigo e a Fundación Amancio Ortega (FAO) aprobado
pola Xunta de Goberno Local en sesión de 28.12.2017 para a
construción pola FAO dunha Escola Infantil municipal se axusta e é
compatible o planeamento vixente, PXOU 1993 e á lexislación
urbanística. O uso pretendido é conforme o planeamento .”
Exp. 3198.244: “(...)Conclusión. Desde a perspectiva exposta a
segregación dunha parcela matriz de
84.340 m2 de titularidade
municipal dunha parcela de 7.432 m2 (parcelación urbanística)
consecuencia do Convenio administrativo de colaboración entre o
Concello de Vigo, a Fundación Amancio Ortega (FAO) e a Asoción
Amancer-Aspace aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de
28.12.2017 para a construcción pola FAO dun Centro de Ensinanza e
atención integral dirixido a unha poboación afectada por parálise
cerebral se axusta e é compatible o planeamento vixente, PXOU 1993.
Resolta así mesmo coforme o planeamento o uso pretendido.”
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
PRIMEIRO.- O Concello de Vigo é titular dunha finca de 84.340 m2, denominada “Polvorín
de Puxeiros” en Puxeiros, Bembrive, neste termo municipal de Vigo, adquirida por
compravenda ó Estado Español, (Ramo Defensa, Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Defensa) en escritura publica de data 31/07/2000, autorizada polo
notario D. Jose Piñeiro Prieto (nº 1.472 do seu protocolo), e que figura inscrita no Rexistro
da Propiedade Nº 2 no Tomo 1.241, libro 560, Folio 62, finca 34120 - Inscrición 2ª.

SEGUNDO.- A actual Lei de Patrimonio das Administracións Públicas, seguindo o xa
disposto no TRLRL ou na LALG, establece o deber de todas as Administracións de inscribir
nos correspondentes Rexistros os bens e dereitos do seu patrimonio, xa sexan demaniais
ou patrimoniais, que sexan susceptíbeis de inscripción, como os actos e contratos referidos
a eles que poidan ter acceso ao rexistro.(art. 36.1 LPAP).
Así mesmo, dispón que a inscripción no Rexistro da Propiedade practicarase de
conformidade co previsto na lexislación hipotecaria e na LPAP. Neste senso, preve a LPAP
que as operacións de agrupación, división, agregación e segregación de fincas e demais
sinaladas no art. 206 da LH practicarase mediante traslado da disposición administrativa en
cuxa virtude se verifique, ou mediante a certificación prevista en dito artígo, sempre que non
afecte a terceiros. (art. 37.1 e 2 LPAP).
TERCEIRO.- Conseguintemente, dacordo coa proposta de segregación do departamento de
Cartografía e a teor do informe urbanístico da secretaria da Xerencia de Urbanismo
conforme se axusta ó planeamento vixente e a lexislación urbanística, procede levar a cabo
as operacións de segregación anteriormente expostas sobre a finca municipal reseñada, a
fin de atender o cumprimento dos convenios asinados e posibilitar a posta a disposición e
cesión, respectivamente, das parcelas de 3.542,00 m2 e 6.068,00 m2 acordadas.
Do acordo de segregación darase traslado á Xerencia Territorial do Catastro para a
correspondente rectificación catastral, e ó Rexistro da Propiedade interesando a inscripción
de ditas operacións.
CUARTO.- Resulta competente para autorizar a operación de segregacion que se propoñe,
a Xunta de Goberno Local, dacordo co art.127.1 letra “n” da LBRL en relación coa
Disposicion Adicional 2ª da Ley 9/2017 de Contratos do Sector Publico que lle faculta para
actos de xestión e disposición sobre bens do patrimonio nos municipios de gran población
ós que se refire o art. 121 da Lei de Bases.

Por todo o que antecede propónse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte

acordo:
“PRIMEIRO.- SEGREGAR da finca rexistral nº 34120, dacordo co informe do topógrafo
municipal de 20/02/2018, as seguintes parcelas:
1.- PARCELA “A”, dunha superficie de 3542,00m2.
Propiedade: Concello de Vigo
Situación: Camiño Arieiro – Bembrive - Vigo
Referencia Catastral: 54057A102001650000BB parcial
Superficie: 3542,00m2
Lindeiros:
Norte: Resto da finca matriz da que se segrega do Concello de Vigo; liña quebrada de
13,43ml,16,10ml y 21,80ml, hoxe Camiño Arieiro
Sur: Resto da finca matriz da que se segrega do Concello de Vigo; liña de 46,74ml
Leste: Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo, liña de 74,00ml,
hoxe PARCELA “B” que se segrega e describe a continuación.
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Oeste:Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo; valado existente
nunha liña quebrada de 29,23ml, 13,52ml, 12,72ml e 17,20ml
Natureza do ben: Patrimonial.
A PARCELA “A” queda definida mediante coordenadas UTM (Fuso 29, Datum ETRS 89) cos
seguintes Vértices:
COORDENADAS VÉRTICES PARCELAS
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICO: PROXECCIÓN U.T.M. (FUSO 29T)
SISTEMA DE REFERENCIA XEODÉSICO LOCAL: ETRS89 (ELIPSOIDE GRS80-WGS84)
VÉRTICES PERÍMETRO

COORDENADA X

COORDENADA Y

1

526822,47

4673293,37

2

526874,54

4673345,95

3

526859,03

4673361,26

4

526846,64

4673371,53

5

526835,38

4673378,86

6

526813,89

4673359,05

7

526811,97

4673345,67

8

526802,78

4673336,88

9

526789,26

4673326,26

2.- PARCELA “B”, dunha superficie de 6068 m2.
Propiedade: Concello de Vigo
Situación: Camiño Arieiro – Bembrive - Vigo
Referencia Catastral: 54057A102001650000BB parcial
Superficie: 6068,00m2
Lindeiros:
Norte: Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo; liña de 82,00ml,
hoxe Camiño Arieiro
Sur: Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo; liña de 82,00ml
Leste: Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo, liña de 74,00ml
Oeste:Resto da finca matriz da que se segrega, do Concello de Vigo, liña de 74,00ml,
hoxe PARCELA “A” que se segrega e describe anteriormente.
Natureza do ben: Patrimonial.
A PARCELA “B” queda definida mediante coordenadas UTM (Fuso 29, Datum ETRS 89) cos
seguintes Vértices:

COORDENADAS VÉRTICES PARCELAS
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICO: PROXECCIÓN U.T.M. (FUSO 29T)
SISTEMA DE REFERENCIA XEODÉSICO LOCAL: ETRS89 (ELIPSOIDE GRS80-WGS84)
VÉRTICES PERÍMETRO

COORDENADA X

COORDENADA Y

1

526822,47

4673293,37

2

526874,54

4673345,95

3

526932,81

4673288,25

4

526880,73

4673235,67

SEGUNDO.- Tras as segregacións efectuadas das PARCELAS “A” e “B”, que realizaronse
na parte central e no interior da finca matriz , esta queda coa seguinte descrición:
FINCA MATRIZ RESULTANTE:
Propiedade: Concello de Vigo
Situación:
Camiño Arieiro – Bembrive - Vigo
Referencia Catastral: 54057A102001650000BB parcial, 54057A065000770000AD,
54057A102006660000BE,54057A103000070000BH,7136822NG2773N0000EX,7136821NG
2773N0001KM e 7234901NG2773S0001HI
Superficie:
74.730,00m2
Lindeiros:
Norte: Fincas de propiedade de Valentín Vila, Emilio Mariño, Benigno Rodríguez e
outros; hoxe, Monte Público Nº 563 da Entidade Local Menor de Bembrive, parcelas
nas que se ubican as edificacións Nº 108, 120, 124 e 126 do Camiño Arieiro, e máis
Monte Público Nº 563 da Entidade Local Menor de Bembrive, Monte Público Nº 869 da
Parroquia de Lavadores, terreos propiedade de Gestion y Promociones de
Compostela S.R. coa Ref. Catastral 7136842NG2773N0001GM, parcela do Instituto
I.E.S. Carlos Casares da Xunta de Galicia, terreos da Comunidade de Veciños Montes
Man Común da Parroquia de Cabral e Avda. da Ponte.
Sur: Fincas propiedade de Fernando Quirós, Josefa Pérez e outros; hoxe fincas
propiedade
de
Carmen
Rodríguez
Correa
coa
Ref.
Catastral
54057A102001780000BK, Antonio Fernández
Rodríguez coa Ref. Catastral
54057A102001800000BZ,
Manuel
Posada
Abalde
coa
Ref.
Catastral
54057A102001940000BH, Delmiro Fernández Bastos coa Ref. Catastral
54057A102005180000BQ, Serafin Fernández Iglesias coa Ref. Catastral
54057A102005270000BO, Manuel Fernández Alonso parcelas nas que se ubican as
edificacións Nº 108, 120, 124 e 126 do Camiño Arieiro e outros e parcela para
estacionamento de Pompas Fúnebres del Atlántico
Leste: Fincas propiedade de Rosina Rodríguez, Aurelio Pérez e outros; hoxe, terreos
do Tanatorio Vigo Memorial de Pompas Funebres del Atlantico S.A. e finca propiedade
da Comunidade de Veciños Montes Man Común da Parroquia de Cabral coa Ref.
Catastral 7434308NG2773S0001HI
Oeste: Fincas propiedade de Victorino Rodríguez, Herdeiros de Francisco Alonso,
José Rodríguez e outros; hoxe, Camiño Arieiro, Monte Público Nº 563 da Entidade
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Local Menor de Bembrive e parcelas nas que se ubican as edificacións Nº 35 e 37 do
Camiño Arieiro.
TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo a Xerencia Territorial do Catastro para a
rectificación catastral correspondente, e ao Rexistro da Propiedade nº 2 de Vigo interesando
a inscripción das segregacións acordadas.”

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

3(247).RECURSO DE ALZADA PRESENTADO POR Dª RAQUEL GÓMEZ
GARCÍA CONTRA RESOLUCIÓN ADOPTADA POLO ÓRGANO DE SELECCIÓN
DE DATA 19/02/2018 NA OEP 2010/2011-POLICÍA LOCAL, QUENDA LIBRE
(PROBA COÑECEMENTO GALEGO)EXPTE. 31630/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data
13/03/18, asinado polo secretario do Órgano de selección de 23 prazas de Policía
Local correspondente á Oferta de Emprego Público 2010-2011, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
De acordo coas bases da convocatoria, o pasado 16 de febreiro este órgano de selección da
oposición para a selección de 23 prazas de Policía Local correspondente á Oferta de
Emprego Público 2010-2011 convocou aos opositores non excluídos á realización do
segundo exercicio consistente na comprobación do coñecemento da lingua galega.
A citada proba realizouse o 19 de febreiro procedéndose ao seu corrección á conclusión da
mesma. A continuación dispúxose a inmediata publicación do resultado na páxina web xunto
ao persoal de corrección.
O 09 de marzo seguinte o órgano de selección dispuxo a convocatoria dos opositores para a
realización do terceiro exercicio da oposición, consistente na comprobación da aptitude
física dous aspirantes.
O 08 de marzo de 2018 Dª. Raquel Gómez García presenta recurso de alzada (doc.
180035140) contra a resolución de 19 de febreiro anterior deste órgano de selección pola
que lla declara NON APTA no segundo exercicio da convocatoria consistente na
comprobación do coñecemento do idioma galego. Dita resolución implicou para a recorrente
a súa exclusión do proceso selectivo conforme ás bases da convocatoria.
Como pretensión principal do recurso pídese a declaración de APTA da recorrente, e
subsidiariamente a repetición do exercicio.
En todo caso, interésase a suspensión da execución do acto recorrido ata a súa resolución
polo órgano competente.

FUNDAMENTOS DE DEREITO
Primeiro.- Dos motivos do recurso.
A recorrente considera contraria a dereito a actuación do órgano de selección en canto para
a contestación ao exercicio non dispuxo previamente dos criterios de corrección e
cualificación do exercicio por imperativo do disposto no art. 55 da Lei de Estatuto Básico do
Empregado Público que esixe respecto aos principios de mérito, capacidade, publicidade
das bases e transparencia na actuación do devandito órgano de selección.
En concreto, o reproche céntrase no feito de que ao entregarlle o exercicio non se advertiu
aos aspirantes convocados que neste había 80 erros, que se puntuaba cun máximo de 2
puntos e que as palabras repetidas só contaban como erro unha vez. Datos estes que só se
fan accesibles ao publicar o persoal de corrección xunto coas cualificacións.
A recorrente engade que en comparecencia ante o órgano de selección puido comprobar
que a súa cualificación de NON APTA sustentábase nun só erro adicional sobre o máximo
permitido para aprobar o exercicio.
De todo iso conclúe unha actuación ilegal e contraria aos seus intereses que interfere
gravemente na súa liberdade para ofrecer unha resposta ao exercicio segundo os seus
propios coñecementos e en base a normas de corrección e cualificación coñecidas cun
mínimo de antelación.
Segundo.- Das circunstancias de celebración da proba.
A efectos da celebración da proba e a través da área de RRHH, o órgano de selección
dispuxo a colaboración do Servizo de Normalización Lingüística, autorizada polas bases da
convocatoria (base 8.2).
Como consta debidamente en acta de sesión que se acompaña, dez minutos antes do
comezo do exercicio o órgano de selección deu aviso ao Servizo de Normalización
Lingüística para que se nos fixese entrega do exercicio proposto con comparecencia da
funcionaria responsable do Servizo autora do mesmo.
Desde o devandito Servizo fíxosenos entrega do exercicio en dous sobre pechados e
asinados que conteñen o modelo de exame e a corrección proposta. Pero a funcionaria
autora do mesmo e de quen se pediu colaboración non está presente, nin é posible a súa
concorrencia por estar fóra de España.
El órgano de selección decide con todo celebrar a proba.
Inmediatamente antes de comezar o exercicio ábrese ante os aspirantes o sobre que contén
o exame, e indícaselles que dispoñen dunha hora para contestalo.
A corrección do exercicio realizouse ao concluír leste, previa apertura do segundo sobre.
Ao verificar o contido do persoal de resposta, o órgano de selección advirte por primeira vez
que o exercicio contiña 80 erros, que se cualificaba cun máximo de 2 puntos, que cada
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acerto valía 0,025, e que as palabras que aparecían repetidas só puntuaban como erro unha
vez. De todo iso dedúcese que tampouco se penalizaban singularmente os erros.
Ao proceder á corrección o órgano de selección constata que todo os aspirantes
identificaran -supostamente- como erróneo máis texto que o que se deducía do persoal
facilitado por Normalización Lingüística o que implica un problema de corrección e
cualificación do exercicio para o que non existe unha norma reguladora preexistente.
O órgano de selección interrompe a tarefa de corrección e decide consultar a Normalización
Lingüística, acudindo para ese efecto o técnico medio (funcionario interino de recente
nomeamento) D. David Cobas quen manifesta non ter coñecemento previo do exercicio.
Suscítase entón a cuestión de decidir cal sexa o criterio de corrección que se resolve tras
unha complexa discusión en favor de respectar o criterio dos erros do persoal publicado.
E, en aplicación do citado criterio, a recorrente resultou NON APTA, ao exceder nun erro o
número máximo permitido para obter a cualificación de apto.
Terceiro.- Da medida cautelar.
O art. 117 da Lei 39/15 do PAP das AAPP consinte a suspensión do acto recorrido, previa
ponderación adecuada dos intereses en presenza cando: a) a inmediata execución daquel
puidera causar prexuízos de imposible ou difícil reparación, e b) cando se invoquen causas
de nulidade absoluta ou de pleno dereito do art. 47.1 da citada lei.
A Sentenza do Tribunal Supremo de 18 de xaneiro de 2012 (Recurso de Casación 1073/09)
vincula o principio de publicidade e transparencia da actuación do órgano de selección co
dereito fundamental de acceso á función pública consonte aos principios de igualdade,
mérito e capacidade.
Ademais, no estado actual de desenvolvemento do proceso selectivo, isto é, convocada e
pendente a realización do terceiro exercicio da convocatoria, eses mesmos principios
aconsellan que a recorrente realice devandito exercicio xunto cos demais opositores.
Todo isto, sen que sexa visto prexulgar o sentido da resolución que corresponda ditar en
dereito á Xunta de Goberno Local como órgano legalmente competente para resolver.
Cuarto.- Da lexitimación e do prazo.
O recurso interponse por persoa interesada e dentro do prazo legalmente previsto.
En mérito de canto antecede e en uso das atribucións que ao Secretario do órgano
corresponden segundo as bases da convocatoria,
Oído o órgano de selección en sesión de 12 de marzo de 2018,
A través da Área e RRHH veño en elevar á Xunta de Goberno Local a seguinte proposta de

ACORDO
1º.- Ter por presentado o recurso de alzada de Dª. Raquel Gómez García contra a
Resolución do órgano de selección de 19 de febreiro de 2018 pola que se declara á
recorrente NON APTA.
2º.- Ordenar a tramitación do citado recurso consonte ao disposto nos arts. 115 e seguintes
da Lei 39/15 de PAC das AAPP.
3º.-Sen que sexa visto prexulgar a resolución que en definitiva téñase de ditar conforme a
Dereito, acórdase a suspensión da execución da resolución citada no apartado primeiro e na
súa virtude ordénase ao órgano de selección a inclusión da recorrente na lista dos
opositores convocados á celebración do terceiro exercicio cuxa celebración está prevista
para os vindeiros días 15 e 16 de marzo.

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 vinte minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O CONCELLEIRO-SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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