ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 14 de xaneiro de 2008
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Elena Maure Noia
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
Dª Carmen Silva Rego
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 horas do día catorce de xaniero de dous mil oito 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. Blanco
Serrano.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(9).- PROXECTO DE “REGULAMENTO
CONCELLO DE VIGO”.
Retírase este expediente da orde do día.

DO

REXISTRO

DE

INTERESES

DO

2(10).- DAR CONTA DA RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO MENOR
TRAMITADOS POLO DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE
NOVEMBRO-DECEMBRO DE 2007. EXPTE. 27755/301.
Examinadas as actuacións do expediente e en cumprimento coa base 31 das de execución do
presuposto en vigor, a concelleira delegada da Área de Benestar Social dá conta dos expedientes de
gasto menor tramitados polo departamento de Benestar Scoial durante os meses de novembrodecembro de 2007, que son os seguintes:
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CONCEPTO

PARTIDA

Nº
OPERACIÓN

IMPORTE
EUROS

21/12/07

OBRAS ACCESIBILIDAD UBAS
CASCO VELLO

2120000

200700075616

12.892,69

MARS, S.COOP. GALEGA

26/11/07

SUMINISTROS

2210900

200700068684

5.000,00

VARIOS

28/11/07

CATERING PLENO INFANTIL

2260200

200700069399

577,80

DOLORES FERNANDEZ E HIJOS

2260200

200700069400

939,60

ITRES PUBLICIDAD, S.L.

2260200

200700069401

2.668,00

2260200

200700070159

374,50

2260804

200700070612

6.000,00

PURA TORRES MAGARIÑOS

2270000

200700069397

2.610,00

LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A.

2270600

200700068934

11.700,00

ANONIMO PUBLICIDAD, S.L.

2270600

20070076670

800,00

2270600

200700076850

10.200,00

AFI, AULA INFORMATICA DE
GALICIA, S.L.

2270602

200700067678

7.571,16

ASOC. DE SORDOS DE VIGO

2270608

200700066089

350,00

MANUEL ISORNA FOLGAR

2270608

200700070628

1.388,75

MONICA MARTINEZ IGLESIAS
MONICA MARTINEZ IGLESIAS

DATA

28/11/07
28/11/07
30/11/07
03/12/07
28/11/07
28/11/07
27/12/07
28/12/07
21/11/07
16/11/07
03/12/07

REPORTAXE FOTOGRÁFICO
PLENO INFANTIL
GRAVACIÓN VIDEO PLENO
INFANTIL
GASTO AUTOCAR PLENO
INFANTIL
CURSOS FORMACIÓN MAIORES
LIMPEZA EXTRAORDINARIA OFI.
INMIGRACIÓN
TRABALLOS PREVIOS AO FORO
INMIGRACIÓN
ELABORACIÓN IMPRESIÓN
MEMORIA INTERNA
FORMACIÓN E ACTUALIZACIÓN
PERSOAL NO AMBITO
INFORMATICO
DESENVOLVEMENTO INTEGRAL
EN FAMILIA
CURSO PREVENCIÓN
ALCOHOLISMO NAS
AUTOESCOLAS
ELABORACIÓN TRIPTICO
“TRABALLAMOS XUNTOS POLA
PREVENCIÓN”

TERCEIRO

PIO GARCIA AUDIOVISUAIS, S.L.
AUTOCARES IGLESIAS

ROEL ARTES GRAFICAS

14/12/07

ELABORACIÓN ROTULO

2270608

200700072662

225,00

18/12/07

PROGRAMA CINENSINO

2270608

200700073886

1.218,00

18/12/07

REALIZACIÓN TALLERES
EDUCACIÓN PARA A SAUDE

2270608

200700073887

3.500,00

CATERING COMISIÓN PLDA

2270608

200700074071

294,25

2270609

200700069653

1.290,00

AUTOCARES GALISUR, S.L.

2270615

200700070616

9.000,00

ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER – AECC

2270616

200700069395

4.609,12

SERVICIOS MORTUORIOS DE
VIGO, S.A.

2270617

20070065911

12.000,00

MEDICOS DEL MUNDO

2270617

200700066957

12.000,00

AULA SISIFO DE FORMACIÓN

2270617

200700066959

12.000,00

AULA SISIFO DE FORMACIÓN

2270617

200700067676

11.000,00

AULA SISIFO DE FORMACIÓN

2270617

200700067846

11.900,00

FUNDACIÓN EMAUS

2270617

200700069676

10.000,00

ESTINGA SERVICIOS SOCIAIS,
S.L.

2270617

200700069679

11.995,00

2270617

200700072665

7.000,00

2270617

200700072680

12.000,00

PLAN COMUNITARIO DE TEIS

2270617

200700076656

8.601,00

ANONIMO PUBLICIDAD, S.L.

6250000

200700072602

11.900,33

MUEBLES TORRADO, S.L.

18/12/07
29/11/07
03/12/07
28/11/07
15/11/07
19/11/07
19/11/07
21/11/07
22/11/07
29/11/07
29/11/07
14/12/07
14/12/07
26/12/07
13/12/07

GASTO TRASLADO AUTOBUS
GRUPO USUARIOS COMEDOR
SAN FRANCISTO
TALLER ATENCIÓN
PSICOLOXICA DE ENFERMOS DE
CANCRO
ENTERRAMENTOS DE
BENEFICENCIA
POTENCIAR E REFORZAR
PARTICIPACIÓN INMIGRANTES
POLITICAS DE EMPREGO
INTEGRACIÓN RESIDENCIAL
INMIGRANTES
ESTUDIO SITUACION VIVENDAS
ZONA CENTRO-CASCO VELLO
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN CON
FAMILIAS DE EXTRANXERIOS
ACCTIVIDADES DE ACCESO,
MANTEMENTO E PROMOC. DO
EMPREGO POB. INMIGRANTE
ESTABLECER ESPAZOS DE
ENCONTRO ENTRE POB.
INMIGRANTE
CURSO MEDOLOXIA INTERV.
SOCIAL
REFORZO ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS INMIGRANTES
ACCIONS PARTICIPACIÓN E
IMPLICACIÓN MULLERES
INMIGRANTES
ORIENTACIÓN RECURSOS
ALOXAMENTO INMIGRANTES
ADQUISICIÓN ARMARIOS
OFICINA CENTRAL

ESTINGA SERVICIOS SOCIAIS,
S.L.
MADRES EN DEFENSA DE
JOVENES – MADRODOLORES FERNANDEZ E HIJOS

ESTINGA SERVICIOS SOCIAIS,
S.L.
ESTINGA SERVICIOS SOCIAIS,
S.L.

17/12/07
05/12/07
05/12/07

ADQUISICION MOBILIARIO
OFICINA CENTRAL
ADQUISICIÓN DOUS EQUIPOS
FAX
ADQUISICIÓN DOUS
ORDENADORES

6250000

200700073430

11.973,65

6260000

200700070885

600,00

6260000

200700070933

1.400,00

MONTES COMERCIAL TECNICA
DE OFICINAS, SL.
PLANITEC, SL
TELINCO INFORMATICASLU

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.
3(11).- RECTIFICACIÓN DE ERRO NA CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA CUBRIR A
ACTIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS DE
INCLUSIÓN E INMIGRACIÓN NA VINDEIRA XUNTA DE GOBERNO LOCAL. EXPTE.
27843/301.
Dáse conta do informe do xefe da Área de Acción Social, do 9.01.07, conformado pola concelleira de
Benestar Social, que di o seguinte:
Motivado polo remate da actividade do persoal contratado na oficina de Información Sociolaboral do Plan de
Inclusión e da oficina de Atención a Inmigrantes e Emigrantes Retornados, estimando que debe acometerse
unha solución urxente para que a actividade de ditas oficinas non quedara paralizada, con data 4 de xaneiro
instruiuse un expediente que permitira a contratación de persoal que cubrira a actividade de ditas oficinas.
Estimouse que, namentras non rematara o concurso que permitira dotar a esas oficinas de persoal adecuado e
suficiente, podería recurrirse ó persoal que ten prestado servicio no departamento de benestar social durante
este mes de decembro pasado, dado que conta con experiencia no funcionamento das oficinas municipais para
acometer temporalmente a tarefa de atención ós usuarios da devanditas oficinas de información sociolaboral e
atención a migrantes.
Previamente, con data 28 de decembro de 2007, a Xunta de Goebrno Local acordou prestar aprobación ao
convenio de cooperación entre a Vicepresidencia da Igualdade e do benestar da Xunta de Galicia e este
Concello de Vigo, para a contratación e funcionamento dun equipo de inclusión sociolaboral para persoas
residentes no termo municipal para este ano 2008, no marco do II Plan Galego de inclusión Social. E tal e como
se recolle na cláusula sexta do devandito convenio, a Vicepresidencia da Igualdade e do benestar achegará a
cantidade de 165.640 euros con cargo á aplicación orzamentaria 05.31.312 F .460.0 proxecto 2007.00095,
para o que a Intervención da Vicepresidencia emitiu documento RC nº 2007-05-02498.
Isto ten motivado a tramitación do Expediente 27741-301 de modificación de crédito por transferencia de data 3
de xaneiro de 2008, solicitado para a partida de gastos 1310001 “Gastos de Persoal e Seguridade Social” ,
deste departamento de Benestar Social.
Por outra banda, na Xunta de Goberno Local de data 7 de xaneiro acordou prestar aprobación ao convenio de
cooperación entre a Consellería da Presidencia, Secretaría Xeral de Emigración e este Concello de Vigo, para a
contratación e funcionamento dun equipo para a orientación e inserción sociolaboral para inmigrantes e
emigrantes retornados residentes no termo municipal para este ano 2008. Na claúsula terceira do devandito
convenio especifica que a scretaría Xeral de Emigración achegará dos orzamentos da Comunidade Autónoma
para o ano 2008, unha vez aprobados, a cantidade de 81,854 euros con cargo á aplicación orzamentaria
2008.04.50.312 C.460.0 (código proxecto 2007.00029), para o que a Intervención da Presidencia emitiu
documento RC nº 2007-04-02651.
Isto ten motivado a tramitación do Expediente 27744-301 de modificación de crédito por transferencia de data 3
de xaneiro de 2008, solicitado para a partida de gastos 1310002 “Gastos de Persoal e Seguridade Social
oficina inmigración” , deste departamento de Benestar Social.
Por todo elo, e dada a necesidade de persoal manifestada por mor do funcionamento das oficinas de Inserción
sociolaboral da oficina do Plan de Inclusión e da oficina de atención a migrantes, existindo dous convenios que
dan cobertura económica ás necesidades de persoal, e namentras non se aclara a situación das oficinas
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referidas, contando con dotación orzamentaria suficiente e adecuada e con persoal que por mor do seu traballo
neste departamento durante o mes de decembro, de acordo coa análise de custos realizada para o mes de
decembro de 2007, enténdeuse adecuado que se debía acometer a contratación temporal polo período de cinco
meses do seguinte persoal :
Traballadoras sociais : - Dª Silvia Martínez Guede, Dni 36142885H; Dª Paula Gómez Figueiro, Dni
77000390R; Dª Azucena Malvido Rodríguez, Dni 78739579 E;e Dª Angela García Martín, Dni 07850781F.
Auxiliares Administrativas: Dª Sofía Prego de Oliver de Castro, Dni 34995533K; Dª Mª Belén Gómez
Montesinos, Dni 36073746V; e Dª Beatriz Fernández Iglesias, Dni 36053544D.
Dúas subalternas: Dª Josefa Iglesias Campa, Dni 36107073V, e Dª Mª Esther Gil Alonso, Dni 36135964C.
Así mesmo, e de acordo coa dilixencia remitida á oficina de persoal en data 2 de xaneiro asinada polo Xefe de
Área de Acción Social e a Concelleira de Benestar Social, por mor das condicións expostas, propúxose a
contratación dentro do equipo de Inclusión Sociolaboral, no Marco do Segundo Plan Galego de Inclusión
Sociolaboral, para este ano 2008, con cargo á partida de gastos 1310001 “Gastos de Persoal e Seguridade
Social”existindo dotación orzamentaria suficiente, de Nuria María Nuñez Aboy, con NIF : 36084011-R ,
auxiliar administrativo, polo período dun ano (ata o 31 de decembro de 2008), dado que ven desenvolvendo o
seu traballo neste equipo dende o 12 de marzo de 2007, e que posúe os coñecimentos necesarios para elo.
Nembargantes, polo que se refire ás tres auxiliares administrativas indicadas, Sofía Prego de Oliver de Castro,
Dni 34995533K; Mª Belén Gómez Montesinos, Dni 36073746V; e Beatriz Fernández Iglesias, Dni 36053544D,
segundo acordode Xunta de Goberno Local de data 28 de decembro de 2007, que foran nomeadas interinas con
cargo ás prazas vacantes de auxiliar de administración xeral, escala administración xeral, subescala técnica,
clase auxiliar.
Por outra banda, detectouse que o cumprimento dos seis meses polos que sería posible a contratación do
persoal indicado sería o 4 de xuño vindeiro, e non o 31 de maio de 2008.
Sendo necesarias as rectificacións oportunas na evitación de calquera perxuizo para o persoal referido no
acordo de data 7 de xaneiro, proponse a esa Xunta de Goberno Local,
-

Primeiro : Aprobe que a contratación do persoal :
a) con cargo á partida de gastos 1310001 “Gastos de Persoal e Seguridade Social” das traballadoras
sociais : Dª Azucena Malvido Rodríguez, Dni 78739579 E;e Dª Angela García Martín, Dni 07850781F, e da
subalterna, Dª Josefa Iglesias Campa, Dni 36107073V,
b) e con cargo á partida de gastos 1310002 “Gastos de Persoal e Seguridade Social oficina inmigración” ,
deste departamento de Benestar Social, das traballadoras sociais : Dª Silvia Martínez Guede, Dni
36142885H e Dª Paula Gómez Figueiro, Dni 77000390R; e a subalterna, Dª Mª Esther Gil Alonso, Dni
36135964C,
sexa ata o 4 de xuño de 2008, rectificando así, o acordo de Xunta de Goberno de data 7 de xaneiro, que
propuña que as contratacións foran ata o 31 de maio de 2008.

–

Segundo : Aprobe deixar sen efecto o acordo de contratación de Sofía Prego de Oliver de Castro, Dni
34995533K (para o equipo de inclusión sociolaboral), e Mª Belén Gómez Montesinos, Dni 36073746V e
Beatriz Fernández Iglesias, Dni 36053544D (para o equipo da oficina de atención a emigrantes retornados
e inmigrantes) de Xunta de Goberno Local de data 7 de xaneiro, por entrar en contradicción co acordo de
Xunta de Goberno Local de 28 de decembro de 2007, polo que foran nomeadas interinas con cargo ás
prazas vacantes de auxiliar de administración xeral, escala administración xeral, subescala técnica, clase
auxiliar.

–

Terceiro : Aprobe que se recurra ás listas de substitucións, recollida na Acta do Tribunal cualificador de
prazas de auxiliar administrativo ou no seu defecto, de administrativos, caso que non quedaran aspirantes
naquela, da OEP do 2005, para cubrir as tres prazas de auxiliares administrativas que teñen pasado á
situación de funcionarias interinas.

Sería por un período de tres meses, prorrogable a seis, a contar dende a data de asinatura destes contratos.
Nembargantes, esa Xunta de Goberno Local, adopte o acordo que estime oportuno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
4(12).- AUTORIZACIÓN
PROVISIONAL DE
INSTALACIÓN
DE
CAIXEIROS
AUTOMÁTICOS NA LONXA DO EDIFICIO DO CONCELLO DE VIGO (CAIXANOVA).
EXPTE. 17827/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Patrimonio, do
15.11.07,conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e o concelleiro de Patrimonio, que di o
seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
•
•
•
•
•

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local (LBRL).
Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas.
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALG).
RD-Lei 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido das Disposicións legais vixentes en materia de Réxime
Local (TRRL).
RD 1372/1986, de 13 de xuño, Regulamento de Bens das Entidades Locais (RBEL).

ANTECEDENTES:
Primeiro.- A entidade financiera CAIXANOVA, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste
Concello o 29 de XUNIO de 2006, manifesta o seu interese no mantemento da instalación do caixeiro
automático na “Lonxa” do Concello .
Segundo.- O Concelleiro Delegado de Patrimonio en data 19 de febreiro de 2007 ordea proceder a tramitación
do correspondente expediente para a adxudicación dos tres espazos da lonxa do Concello co fin da instalación
de caixeiros automáticos, sinalando que se deberá ter en conta para a súa adxudicación a posíbel concorrencia
doutras entidades financieiras, ademais das que xa o teñen solicitado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS:
Primeiro.- O presente expediente ten por obxeto a regularización da situación de precario na que se atopa na
actualidade o caixeiro automático instalado na planta baixa do edificio administrativo deste Concello, da Praza
do Rei, e pertenecente a entidade financieira CAIXANOVA, unha vez que rematou o prazo da autorización
administrativa outorgada no seu día e que habilitaba dita ocupación.
De acordo coa orde de servizo referida nos antecedentes, estase a tramitar o correspondente procedemento
administrativo para o outorgamento dunha nova autorización administrativa para a instalación, nos tres
espazos habilitados ao efecto na planta baixa, de caixeiros automáticos, cuxa adxudicación efectuarase en
réxime de libre concorrencia, mediante procedemento aberto por concurso público.
En tanto non remata dito procedemento licitatorio, resulta conveniente, tendo en conta o servizo que presta
dito caixeiro aos cidadáns que se achegan ao edificio municipal, o seu mantemento durante o tempo que medie
ata a adxudicación das novas autorizacións, sendo necesario conseguintemente a concesión dunha autorización
provisional a actual entidade financieira que ten instalado o caixeiro.
Segundo.- A instalación de caixeiros automáticos na “lonxa” do edificio administrativo do Concello, sito na
Praza do Rei, s/n, supón a ocupación dunha porción do dominio público municipal, afecto ao servizo público.
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E regla xeral no noso dereito a necesidade de título habilitante, outorgado pola autoridade competente, para a
ocupación de bens de dominio público ou para a súa utilización en forma que exceda o dereito de uso que
corresponde a todos (artigo 84 LPAP).
Terceiro.- A LPAP dispón no seu art. 89, que a ocupación de espazos nos edificios administrativos poderá
admitirse con carácter excepcional cando se efectúe para dar soporte a servizos dirixidos ao persoal destinado
neles ou ao público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, caixeiros automáticos, oficinas postais ou
outros análogos, ou para a explotación marxinal de espazos non necesarios para os servizos administrativos.
Dita ocupación non poderá entorpecer ou menoscabar a utilización do inmóbel polos órganos ou unidades
aloxadas nel, debendo estar amparada pola correspondente autorización, concesión ou contrato administrativo.
No presente caso, é a autorización administrativa, o título habilitante necesario, ao tratarse dunha ocupación
mediante instalacións desmontábeis.
Cuarto.- As autorizacións administrativas outorgaránse directamente aos peticionarios que reunan as
condicións requeridas, salvo se por calquer circunstancia se atopase limitado o seu número en cuxo caso faráse
en réxime de concorrencia. Así mesmo poderán ser revocadas unilateralmente pola administración concedente
en calquera momento por razóns de interese público, sen xerar dereito á indemnización, cando resulten
incompatíbeis coas condicións xerais aprobadas con posterioridade, produzan danos ao dominio público,
impidan a súa utilización para actividades de maior interese publico ou menoscaben o uso xeral. (art. 92
LPAP).
Quinto.- O órgano competente para o outorgamento da presente autorización é a Xunta de Goberno Local, en
virtude do disposto no o artigo 127.1.f da LBRL, que lle atribúe a xestión do patrimonio.
Polo anteriormente exposto, propónse á Xunta de Goberno local, en uso das atribucións que lle confire a
lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Outorgar autorización administrativa a CAIXANOVA, para a ocupación do dominio público co
caixeiro automático instalado na actualidade na “Lonxa” do edificio do Concello na Praza do Rei s/n, e
dacordo coas seguintes condicións xurídicas :
1.

A autorización refírese exclusivamente ao caixeiro automático existente na “Lonxa” do Concello, e en
ningún caso supón cesión do dominio público nin de facultades dominicais sobre o mesmo.

2.

O caixeiro adicaráse exclusivamente á prestación dos servizos financieiros da entidade, con exclusión
expresa de calquera outro uso ou fin.

3.

A presente autorización estará suxeita ao aboamento das taxas correspondentes pola ocupación do dominio
público.

4.

O Concello carece de responsabilidade algunha sobre o caixeiro instalado, non respondendo dos posíbeis
danos, avarías, deterioros ou destrucción total ou parcial que poida sufrir, incluso por feitos derivados de
actos de terrorismo, sabotaxe, vandalismo, fortuitos ou forza maior.

5.

A entidade autorizada deberá depositar unha fianza por importe de 600 € ( seiscentos euros) para
responder dos danos que se poidan ocasionar ao dominio público ocupado, nas operacións de instalacióndesinstalación do caixeiro, ou na súa utilización, e do cumprimento das obrigas de reparación ou
reposición do dominio público e demais previstas na autorización.

6.

O caixeiro estará en perfecto estado de conservación, sendo de cargo da entidade autorizada o seu
mantenemento, reparación ou substitución, de ser o caso.

7.

Caixanova responderá dos danos e perdas que se ocasionen a terceiras persoas ou á propia administración
municipal, como consecuencia do seu estado de conservación e mantemento, ou da súa utilización e

funcionamento.
8.

O Excmo. Concello de Vigo resérvase a facultade de inspeccionar o estado do caixeiro e do dominio
público ocupado, e a utilización do mesmo aos fins autorizados. Se con motivo da inspección se observase
calquera anomalía poráse esta circunstancia en coñecemento do solicitante para que proceda a súa
subsanación no prazo concedido ao efecto, procedéndose en caso contrario á revocación da autorización.

9.

Para realizar calquera cambio de ubicación do caixeiro é preciso obter a previa autorización municipal.

10. Cando por necesidades desta Administración, fora precisa a reubicación do caxeiro, o seu traslado será
por conta da entidade autorizada.
11. A autorización outorgaráse por prazo de tres meses, prorrogábel tácitamente por períodos mensuais, se non
media denuncia por ningunha das partes, cunha antelación mínima de quince días ao remate do prazo en
vigor, e ata un máximo de doce meses (incluídas as prórrogas).
12. A presente autorización non será transmisíbel a terceiros, nin susceptíbel de ser gravada con carga
ningunha.
13. A autorización extinguiráse pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:
a) Transcurso do prazo máximo polo que foi outorgada a autorización ou denuncia de calquera das
prórrogas.
b) Renuncia da empresa á autorización.
c) Incuprimento dos fins ou actividades para os que foi autorizada.
d) Incumprimento das condicións nas que foi outorgada a autorización.
e) Disolución, fusión ou escisión da entidade autorizada.
f) Revogación unilateral por parte do Concello de Vigo, cando así o requiran motivos de interese
público municipal, sen xerar dereito á
indemnización, o que deberá comunicarse á empresa cunha antelación mínima de quince dias.
14. Extinguida por calquera das causas previstas a autorización, Caixanova procederá á retirada do caixeiro
nun prazo máximo de quince dias dende a data da notificación da extinción, correndo do seu cargo os
gastos que se xeren, e debendo repoñer o dominio público municipal ao seu estado orixinal.
Transcorrido dito prazo, e no caso de incumprimento, queda o Concello expresamente facultado para levar
a cabo, polos seus propios medios e sen necesidade de comunicación previa algunha, a retirada do caixeiro
e o seu depósito en dependencias municipais. Dito incumprimento dará lugar a perda da fianza depositada
e a reclamación do pago dos gastos orixinados concello tanto polos traballos de retirada como durante o
período de depósito do caixeiro.
Segundo.- A presente autorización formalizaráse en documento administrativo nun prazo de 15 días dende a
data da notificación do presente acordo ao solicitante.
Terceiro.- Dar traslado da presente aos servizos municipais interesados.”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
5(13).- AUTORIZACIÓN
PROVISIONAL DE
INSTALACIÓN
DE
CAIXEIROS
AUTOMÁTICOS NA LONXA DO EDIFICIO DO CONCELLO DE VIGO (BANCO PASTOR).
EXPTE. 17832/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Patrimonio, do
15.11.07,conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e o concelleiro de Patrimonio, que di o
seguinte:
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NORMATIVA DE APLICACIÓN:
•
•
•
•
•

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local (LBRL).
Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas.
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALG).
RD-Lei 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido das Disposicións legais vixentes en materia de Réxime
Local (TRRL).
RD 1372/1986, de 13 de xuño, Regulamento de Bens das Entidades Locais (RBEL).

ANTECEDENTES:
Primeiro.- A entidade financiera BANCO PASTOR, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral
deste Concello o 23 de XUNIO de 2006, manifesta o seu interese no mantemento da instalación do caixeiro
automático na “Lonxa” do Concello .
Segundo.- O Concelleiro Delegado de Patrimonio en data 19 de febreiro de 2007 ordea proceder a tramitación
do correpondente expediente para a adxudicación dos tres espazos da lonxa do Concello co fin da instalación
de caixeiros automáticos, sinalando que se deberá ter en conta para a súa adxudicación a posíbel concorrencia
doutras entidades financieiras, ademais das que xa o teñen solicitado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS:
Primeiro.- O presente expediente ten por obxeto a regularización da situación de precario na que se atopa na
actualidade o caixeiro automático instalado na planta baixa do edificio administrativo deste Concello, da Praza
do Rei, e pertenecente a entidade financieira BANCO PASTOR, unha vez que rematou o prazo da autorización
administrativa outorgada no seu día e que habilitaba dita ocupación.
De acordo coa orde de servizo referida nos antecedentes, estase a tramitar o correspondente procedemento
administrtaivo para o outorgamento dunha nova autorización administrativa para a instalación, nos tres
espazos habilitados ao efecto na planta baixa, de caixeiros automáticos, cuxa adxudicación efectuarase en
réxime de libre concorrencia, mediante procedemento aberto por concurso público.
En tanto non remata dito procedemento licitatorio, resulta conveniente, tendo en conta o servizo que presta
dito caixeiro aos cidadans que se achegan ao edificio municipal, o seu mantemento durante o tempo que medie
ata a adxudicación das novas autorizacións, sendo necesario conseguintemente a concesión dunha autorización
provisional a actual entidade financieira que ten instalado o caixeiro.
Segundo.- A instalación de caixeiros automáticos na “lonxa” do edificio administrativo do Concello, sito na
Praza do Rei, s/n, supón a ocupación dunha porción do dominio público municipal, afecto ao servizo público.
É regla xeral no noso dereito a necesidade de título habilitante, outorgado pola autoridade competente, para a
ocupación de bens de dominio público ou para a súa utilización en forma que exceda o dereito de uso que
corresponde a todos (artigo 84 LPAP).
Terceiro.- A LPAP dispón no seu art. 89, que a ocupación de espazos nos edificios administrativos poderá
admitirse con carácter excepcional cando se efectúe para dar soporte a servizos dirixidos ao persoal destinado
neles ou ao público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, caixeiros automáticos, oficinas postais ou
outros análogos, ou para a explotación marxinal de espazos non necesarios para os servizos administrativos.
Dita ocupación non poderá entorpecer ou menoscabar a utilización do inmóbel polos órganos ou unidades
aloxadas nel, debendo estar amparada pola correspondente autorización, concesión ou contrato administrativo.
No presente caso, é a autorización administrativa, o título habilitante necesario, ao tratarse dunha ocupación
mediante instalacións desmontábeis.

Cuarto.- As autorizacións administrativas outorgaránse directamente aos peticionarios que reunan as
condicións requeridas, salvo,se por calquer circunstancia se atopase limitado o seu número en cuxo caso faráse
en réxime de concorrencia. Así mesmo poderán ser revocadas unilateralmente pola administración concedente
en calquera momento por razóns de interese público, sen xerar dereito á indemnización, cando resulten
incompatíbeis coas condicións xerais aprobadas con posterioridade, produzan danos ao dominio público,
impidan a súa utilización para actividades de maior interese publico ou menoscaben o uso xeral. (art. 92
LPAP).
Quinto.- O órgano competente para o outorgamento da presente autorización é a Xunta de Goberno Local, en
virtude do disposto no o artigo 127.1.f da LBRL, que lle atribúe a xestión do patrimonio.
Polo anteriormente exposto, propónse á Xunta de Goberno local, en uso das atribucións que lle confire a
lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Outorgar autorización administrativa ao BANCO PASTOR, para a ocupación do dominio público
co caixeiro automático instalado na actualidade na “Lonxa” do edificio do Concello na Praza do Rei s/n, e de
acordo coas seguintes condicións xurídicas :
1.

A autorización refírese exclusivamente o caixeiro automático existente na “Lonxa” do Concello, e en
ningún caso supon cesión do dominio público nin de facultades dominicais sobre o mesmo.

2.

O caixeiro adicaráse exclusivamente á prestación dos servizos financieiros da entidade, con exclusión
expresa de calquera outro uso ou fin.

3.

A presente autorización estará suxeita ao aboamento das taxas correspondentes pola ocupación do dominio
público.

4.

O Concello carece de responsabilidade algunha sobre o caixeiro instalado, non respondendo dos posíbeis
danos, avarías, deterioros ou destrucción total
ou parcial que poida sufrir, incluso por feitos derivados de actos de terrorismo,
fortuitos ou forza maior.

sabotaxe, vandalismo,

5.

A entidade autorizada deberá depositar unha fianza por importe de 600 € ( seiscentos euros) para
responder dos danos que se poidan ocasionar ao dominio público ocupado, nas operacións de instalacióndesinstalación do caixeiro, ou na súa utilización, e do cumprimento das obrigas de reparación ou
reposición do dominio público e demais previstas na autorización.

6.

O caixeiro estará en perfecto estado de conservación, sendo de cargo da entidade autorizada o seu
mantemento, reparación ou substitución, de ser o caso.

7.

Caixanova responderá dos danos e perdas que se ocasionen a terceiras persoas ou á propia administración
municipal, como consecuencia do seu estado de conservación e mantemento, ou da súa utilización e
funcionamento.

8. O Excmo. Concello de Vigo resérvase a facultade de inspeccionar o estado do caixeiro e do dominio
público ocupado, e a utilización do mesmo aos fins autorizados. Se con motivo da inspección se
observase calquera anomalía poráse esta circunstancia en coñecemento do solicitante para que proceda a
súa subsanación no prazo concedido ao efecto, procedéndose en caso contrario á revocación da
autorización.
9.

Para realizar calquera cambio de ubicación do caixeiro é preciso obter a previa autorización municipal.

10. Cando por necesidades desta Administración, fora precisa a reubicación do caxeiro, o seu traslado será
por conta da entidade autorizada.
11. A autorización outorgaráse por prazo de tres meses, prorrogábel tácitamente por períodos mensuais, se non
media denuncia por ningunha das partes, cunha antelación mínima de quince días ao remate do prazo en
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vigor, e ata un máximo de doce meses (incluídas as prórrogas).
12. A presente autorización non será transmisíbel a terceiros, nin susceptíbel de ser gravada con carga
ningunha.
13. A autorización extinguiráse pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:
a) Transcurso do prazo máximo polo que foi outorgada a autorización ou denuncia de calquera das
prórrogas.
b) Renuncia da empresa á autorización.
c) Incuprimento dos fins ou actividades para os que foi autorizada.
d) Incumprimento das condicións nas que foi outorgada a autorización.
e) Disolución, fusión ou escisión da entidade autorizada.
f) Revogación unilateral por parte do Concello de Vigo, cando así o requiran motivos de interese
público municipal, sen xerar dereito á
indemnización, o que deberá comunicarse á empresa cunha antelación mínima de quince dias.
14. Extinguida por calquera das causas previstas a autorización, o Banco Pastor procederá á retirada do
caixeiro nun prazo máximo de quince dias dende a data da notificación da extinción, correndo do seu cargo
os gastos que se xeren, e debendo repoñer o dominio público municipal ao seu estado orixinal.
Transcurrido dito prazo, e no caso de incumprimento, queda o Concello expresamente facultado para levar
a cabo, polos seus propios medios e sen necesidade de comunicación previa algunha, a retirada do caxeiro
e o seu depósito en dependencias municipais. Dito incumprimento dará lugar a perda da fianza depositada
e a reclamación do pago dos gastos orixinados ao concello tanto polos traballos de retirada como durante
o período de depósito do caixeiro.
Segundo.- A presente autorización formalizaráse en documento administrativo nun prazo de 15 días dende a
data da notificación do presente acordo ao solicitante.
Terceiro.- Dar traslado da presente aos servizos municipais interesados.”.

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

6(14).- ALTA NO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E DEREITOS DE PROPIEDADE NA
RÚA PÁRROCO D. SERAFÍN. EXPTE. 18207/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 28.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e o
concelleiro de Patrimonio, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN
• Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local (LBRL).
•

Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas (LPAP).

•

Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG).

•

Real Decreto - Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido das Disposicións legais vixentes
en materia de Réxime Local (TRRL).

•

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 do Excmo. Concello de Vigo, en sesión ordinaria de 22 de outubro de
2007, acordou efectuar as actuacións oportunas para dar de alta no inventario municipal de bens e dereitos a
rúa Párroco Don Serafín.
Segundo.- Na tramitación do presente expediente se solicitaron diversos informes técnicos. Así:
•

Informe do servizo de cartografía da Xerencia municipal de urbanismo, de data 17 de decembro de
2007.

•

Informe do Sr. Arquitecto da oficina técnica de patrimonio, de data 20 de decembro de 2007.

FUNDAMENTOS DE DEREITO
Primeiro.- Entre os medios e facultades que estabelece o ordenamento xurídico para garantir a protección e
defensa do patrimonio das Administracións públicas se atopa a obriga de inventariar os bens e dereitos que o
integran, facendo constar, co suficiente detalle, as mencións necesarias para a súa identificación, así como as
que resulten precisas para reflectir a súa situación xurídica e o destino ou uso a que son adicados (artigos 32.1
LPAP, 278 LALG, 86 TRRL e 17 RBEL). O inventario deberá autorizarse polo Secretario da Corporación local,
co visto bo do Presidente, e o Pleno será o órgano competente para acordar a aprobación, rectificación e
comprobación do mesmo (artigos 32.1 e 34 RBEL), se ben, no caso dos municipios de gran poboación, como é o
caso do Concello de Vigo, a Xunta de Goberno local ten competencias na xestión do mesmo (artigo 127.1.f
LBRL).
Co fin de actualizar o Inventario Municipal de Bens e Dereitos, adecuando os seus asentos a realidade física e
xurídica, procede dar de alta a Rúa Párroco D. Serafín, cuxa propiedade consta acreditada en documentos
oficiais e escrituras públicas e privadas á favor deste Concello en calidade de ben de dominio público.
A tal efecto, as parcelas resultantes da segregación realizada, constan cos seus datos actualizados nas fichas
de propiedade do Inventario Municipal anexas ó presente informe e sométense á aprobación do órgano de
goberno competente.
Segundo.- Resulta competente para a adopción do acordo de alta inventarial e posterior inscrición rexistral no
Rexistro da Propiedade do dereito real obxecto do presente expediente a Xunta de Goberno Local, de acordo co
disposto no artigo 127.1.f LBRL, que lle atribúe a xestión do patrimonio municipal.
En mérito ó que antecede, proponse á Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a
lexislación vixente, a adopción do seguinte ACORDO:
“ 1º.- Dar de alta no Inventario Municipal de Bens e Dereitos a propiedade descrita co código (C. Rueiro ),
“Rúa Párroco D. Serafín”, do Epígrafe 1 Bens Inmobles do Inventario Municipal de Bens e Dereitos, de acordo
coa seguinte descrición:
Urbana: vía pública
Título de adquisición: expropiación.
Nº inventario: 21. 036
Denominación: Rúa Párroco Don Serafín.
Orixe: No túnel baixo da vía férrea que comunica a Avda. de Galicia con a rua obxecto do expediente.
Final: Extremo Sur do cemiterio de Teis e camiño Padín.
Parroquia : Teis
Escala: 1/1000.
Nº Folla cartográfica: 2Q,3Q.
Valor taxación: 268.728, 80 €.
Lonxitude: 550,00 ml.
Sección: entre 5.30 e 6,50 -variable en toda a súa lonxitude-.
Superficie total: 7.760,00 m2.
Pavimento:Aglomerado asfáltico; estado de conservación: bo
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Accesos: Avda. de Galicia,Camiño Cascalleira, Camiño Ferreira e Angel de Lema y Marina.
Servizos:
•
Abastecemento: si.
•
Alcantarillado: conta con saneamento agás no tramo do cemiterio no cal solo existe de
pluviais.
•
Alumeado: si.
•
Electricidade: si.
•
Cable: non consta.
•
Gas: non consta.
2º.- Dar traslado do presente acordo ó Rexistro da Propiedade interesando a inscrición rexistral das
propiedades resultantes da segregación.
3º- Dar traslado do presente acordo ó vindeiro Pleno Municipal para o seu coñecemento.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
7(15).- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:
Examinadas as actuacións dos expedientes, vistos os informes técnicos, os informes da oficina de
Intervención Xeral e de acordo co informe-proposta da técnica de Admón. Especial do Servizo de
Patrimonio e Contratación, a Xunta de Goberno local acorda:
A) Devolver a BESADA Y FAILDE BMJ ARQUITECTOS S.C. A fianza de 648 €, constituída para
responder da redacción do proxecto de reconstrucción do antigo Colexio Alemán, xa que foi executado
conforme ás condicións do prego que rexeu á contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte.
2133/241.
B) Devolver a MDC INGENIERÍA S.L. as fianzas de 696 € e 1.889,64 € constituídas para responder
da subministración dunha desbrozadora e da reforma estructural do vehículo PO-2778-O,
respectivamente, xa que foi recibida conforme ás condicións do prego que rexeu a contratación e por
transcorrer o prazo de garantía. Expte. 2134 E 2135/241.
C) Devolver a OBRAS Y CONTRUCCIONES DIOS S.A. a fianza de 4.686,69 € constituída para
responder das Obras de renovación da rúa Dr. Cadaval, xa que foron recibidas mediante acta de
24.05.01 por executarse conforme ás condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o
prazo de garantía. Expte. 48051/250.
D) Devolver a IBERSILVA SERVICIOS S.A. a fianza de 2.896,46 € constituída para responder da
construcción de alameda en Matamá xa que as obras foron recibidas mediante acta de 24.09.01 por
executarse conforme ás condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de
garantía. Expte.. 3986/446.

8(16).- RECLAMACIÓN DE D. JORGE QUINTANA MIRÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. EXPTE. 908/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 20.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:

Antecedentes:
D. Jorge Quintana Mirón presenta reclamación de responsabilidade patrimonial men nome e representación da
súa filla menor de idade laura Quintana Sotelo, mediante escrito con data de entrada no Rexistro xeral deste
Concello de 20.1.2006, no que expón que o día 7.7.2005 o vehículo propiedade da súa filla, con matrícula 3755DKH, estando estacionado na rúa Rosalía de Castro, sufriu danos materiais ó caer sobre el un sinal de tráfico.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
•

Parte do servizo da Policía Local, de data 6.7.2005, no que os axentes actuantes manifestan
que, persoados no lugar dos feitos, comproban o sinal caído sobre dous vehículos, un deles o
referido na reclamación, e igualmente recollen os nomes de testemuñas dos feitos.

•

Informe do Servizo de circulación viaria de data 8.11.2006 no que indican que o sinal foi
reposto por aviso da policía, ó ser arrancado do seu lugar por causas descoñecidas.

•

Informe do servizo do Parque Móbil, de data 2.10.2007, indicando que os prezos contidos na
factura núm. E 008921 de talleres fontán que presenta o reclamante por un importe de 131,08
euros, IVE engadido son correctos.

•

Evacúase trámite de audiencia ó reclamante en data 8.10.2007, 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
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.
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).
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E así, do parte de servizo da Policía local de Vigo que acudiu ó lugar, resulta que os axentes actuantes
comprobaron como un sinal caera no vehículo con matrícula 3755-DKH, así como en outro, causándolle
danos, incidente que foi presenciado segundo éstes reseñan por unha testemuña que identifican. Descoñécese
segundo informou o Servizo de seguridade e circulación viaria a causa da caída. Estes danos segundo factura
achegada o foron por importe de 131,08 euros, que se estimaron correctos polo Servizo de parque móbil do
Concello.
Constado polo tanto o dano así como a relación causal co funcionamento dun servizo público municipal
procede estimar a solicitude presentada.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente,
a adopción do seguinte acordo:
Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por don Jorge Quintana Mirón por danos no
vehículo con matrícula 3755_DKH, que tiveron lugar no día 7 de xullo de 2005, por resultar probado o nexo de
causalidade entre o accidente e o funcionamento dun servizo público municipal , indemnizándoo na contía de
131,08 euros.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
9(17).- RECLAMACIÓN DE D. JOSÉ ANGEL IBAÑEZ PAZ DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. EXPTE. 1333/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 27.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
Don Jose Angel Ibáñez Paz presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 4.12.2006 no que expón que o día 8.10.2006, o vehículo de súa
propiedade, matrícula 5806-BTY, sufriu danos materiais ó pasar por enrriba dun sumidoiro en mal estado,
mentres estacionaba na rúa Couto.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
•

Parte do Servicio da Policía local, de data 8.10.2006, no que o axente actuante manifesta que
persoado no lugar dos feitos, a condutora do vehículo relátalle que o aparcalo reventou a roda
delantera esquerda a consecuencia dun ferro salinte que hai no lugar.

•

Informe do Servizo de mobilidade e seguridade de data 13.8.2007, no que indican que os restos
de ferro refiridos no parte da Policía local atópanse sobre o bordo da beirarrúa, fora do
pavimento para vehículos nun treito onde non está permitido o estacionamento, delimitado pola
correspondente marca vial no chan, achegando fotos xunto co informe.

•

Informe do Parque móbil, de2.10.2007 , manifestando que os prezos contidos no xustificante de
compra de Alcampo Coia que presenta o reclamante por un importe de 57,90 euros, IVE
engadido son correctos.

•

Evacúase trámite de audiencia ó reclamante en data 9.10.2007, 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 que 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.
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, avaliabel 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.
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 cos ditames números 135/2006 e 45/1997, entre outros, 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).
Cuarto.- A xursiprudencia do Tribunal Supremo ten reiterado que a responsabilidade da Administración ten un
carácter obxectivo, isto é, confígurase como de resultado, bastando para apreciala un nexo de causalidade entre
o funcionamento dun servizo público e o dano causado, polo que resulta preciso acreditar o dito nexo causal.
Ademais, e de conformidade coa máis recente doutrina xurisprudencial do Tribunal Supremo (STS 27/10/1998),
a consideración de feitos que poidan determinar a ruptura do nexo de causalidade ten que se reservar para
aqueles que comporten forza maior, ós que importa engadir a intencionalidade da vítima na produción ou o
padecemento do dano, ou a gravísima neglixencia dela, sempre que estas circunstancias fosen determinantes da
existencia da lesión e a conseguinte obriga de soportala.
Do exame do expediente acredítase que contrariamente ó indicado polo solicitante non era él o condutor do
vehículo senon que a policía local refírese a unha condutora. Así mesmo que a causa do accidente non o foi por
pasar enrriba dun sumidoiro en mal estado, senón que dita condutora lles manifesta ós axentes actuantes que a
roda se rompeu a consecuencia dun ferro saínte que hai no lugar, e que o informe do Servizo de mobilidade e
seguridade di que se atopaban sobre o bordo da beirarrúa e non sobre a calzada, nun treito onde non está
permitido o estacionamento de
Apreciada esta grave neglixencia no condutor que enlaza directamente co resultado lesivo por canto estacionou
nun lugar non habilitado para elo e ademáis o tivo que facer fora do pavimento de vehículos por canto era onde
se atopaba o resto de ferro , o Tribunal supremo ten considerado como feitos que determinan a ruptura do nexo
de causalidade a gravísima neglixencia da vítima, sempre que esta circunstancia fose determinante da
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existencia do dano e a conseguinte obriga de soportala.
De acordo coa mencioada doutrina todas estas circunstancias fan que crebe a relación de causalidade que
necesariamente debe mediar entre o dano e un servizo público, ó non quedar acreditado que aquel proveña
deste, polo que tense que desestimar esta solicitude.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Don Jose Angel Ibañez Paz por
danos no seu vehículo ó pasar por enrriba dun sumidoiro en mnal estado o día 8.10.2006, 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 aproba a proposta contida no precedente informe.

10(18).RECLAMACIÓN DE D. ANTONIO EDREIRA SÁNCHEZ (MAPFRE,
SEGUROS) DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXPTE. 1335/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 27.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
D. Antonio Edreira Sánchez no nome e representación da empresa aseguradora Mapfre, Mutualidad de Seguros
y Resaseguros a prima fija presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 4.12.2006, no que expón que o día13.9.2006, o vehículo de
propiedade de dona Mercedes Brea Castella e asegurado por Mapfre, con matrícula B-4926-WY, circulando
polo camiño calzada en Coruxo, sufriu danos materiais a consecuenza dunha pedra desprendida do chan e
lanzada contra o seu parabrisas, durante os traballos de desbrozamento realizados por operarios municipais.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
•

Parte do servizo da Policía local de data 13.9.2006 no que os axentes actuantes manifestan
que, persoados no lugar dos feitos, a Sra. Brea relátalles o accidente que sufrira; igualmente
proceden a identificar a un traballador do equipo de limpeza municipal.

•

Informe do servizo de Parque Móbil, de data 18.1.2007, manifestando que os prezos contidos
na factura núm. 020254 de Talleres Vigo Star Automoción, que presenta o reclamante, por un
importe de 272 euros IVE engadido son correctos.

•

Informe do Servizo de montes, parques e xardíns de data 25.1.2007, que confirma os extremos
alegados polo Sr. Edreira.

•

Evacúase trámite de audiencia ó reclamante, que formula alegacións en data12.2.2007.

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 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.
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, avaliabel 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.

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 causlaidade entre o dano sufrido polo peón e o deficiente
funcionamento do servizo público.
No expediente, resulta acreditado que o vehículo B-4926-WY asegurado por Mapfre sufriu danos nun cristal ó
sair despedida unha pequena pedra cando operarios do Servizo de limpeza do Concello realizaban laburas de
limpeza coa desbrozadora de man no camiño da calzada en Coruxo.
Terceiro.- Consonte co anterior, procede estimar a pretensión de recoñecemento de responsabilidade desta
Administración, coa subseguinte indemnización, por resultar acreditada a relación causa-efecto entre o evento
danoso e o funcionamento dun servizo público.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por don Antonio Edreira Sánchez no nome e
representación da entidade aseguradora Mapfre, Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, por danos
no vehículo matrícula B-4926-WY ocrridos en data 13 de setembro de 2006 no camiño da calzada en Coruxo,
por resultar probado o nexo de causalidade entre o accidente e o funcionamento dun servizo público municipal ,
e indemnizala na contía de 272,00 euros.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
11(19).-RECLAMACIÓN
DE
Dª.
Mª
CRISTINA AMANDI
OLIVEIRA
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXPTE. 528/243. RESPONSABLE UTE AQUALIAFCC SA. EXPTE. 528/243.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 26.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
Dona Maria Cristina Amandi Oliveira presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, no que expón que
o día 4 de setembro de 2004 circulando co vehículo de súa propiedade Ford Mondeo , matrícula PO-6756 pola
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rúa Gandarón en direción á avenida de Madrid, á altura do núm. 81 tivo un accidente ó pasar por enrriba dun
sumidoiro que se atopaba sen tapa, producíndose danos materiais ó mencionado vehículo, e intres despois á
altura do núm. 73 debido a outro sumidoiro sen tapa danouse tamén a roda de reposto do vehículo.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
•

Parte do servizo da Policía Local, de data 4.9.2004, no que os axentes actuantes manifestan
que, persoados no lugar dos feitos o condutor do vehículo relátalles o accidente que tivera;
igualmente comproban os danos no vehículo e a tapa do sumidoiro que se atopaba fora do seu
lugar e sitúada a un metro da calzada; e que cando abandonaban o lugar observaron como o
vechículo introduxo a roda de reposto noutra arqueta sen tapa, ésta á altura do núm. 73
sufrindo danos en dita roda..

•

Informe do servizo de Parque Móbil, de data 5.10.2006, manifestando que os prezos contidos
na factura de Talleres Motorgasa , presentado polo reclamante, por un importe de 284,08 euros
IVE incluído son correctos e proporcionais á descrición dos danos.

•

Hai no expediente informe do Centro metereolóxico territorial de Galicia do Ministerio de
Medio Ambiente de data 1.6.2005 sobre valores de precipitación no día en que tiveron lugar os
feitos.

•

Evacúase trámite de audiencia á U.T.E. Aqualia-FCC, concesionaria do servizo de saneamento
e abastecemento de augas, que fai alegacións en data 16.6.2005.

•

Evacúase trámite de audiencia á reclamante, que non fai 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.
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, avaliabel 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.

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 causlaidade entre o dano sufrido polo peón e o deficiente
funcionamento do servizo público.
No expediente, dse conformidade co parte de servizo da Policía Local de Vigo que acudiu ó lugar resulta
acreditado que o interesado sufriu danos no seu vehículo producidos por dous tapas de sumidoiros que se
atopaban fora do seu lugar, danos avaliados en 248,08 euros IVE engadido, sen que resulte constada causa de
forza maior, polo que resulta procedente estimar a reclamación presentada.
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
augas, xa que o accidente se produciu debido a existencia dunha focha nunhas obras na acometida de
saneamento.
O prego de condicions 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 resarcemento de todos os danos e perdas que se lle causen
a terceiros. Os artigos 128.1 3ª do Decreto de 17 de junio de 1955 polo que se aproba o Regulamento de
Servizos das Corporacións locais e 121.2 da Lei de 16 de diciembre 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 ineludibel, e consonte o artigo 123 da mesma lei “Cando se trate de servizos concedidos, a
reclamación dirixiráse á Administración que outorgou a concesión, na forma prevista no páragrafo segundo do
artigo 122, a cal resolverá tanto sobre a procedencia da indemnización como sobre quén debe pagala, de
acordo co páragrafo segundo do artículo 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 dona Maria Cristina Amandi
Oliveira.
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
condicions da concesión administrativa do servizo de xestión integral do abastecemento de auga e do Concello
de Vigo, debendo a dita empresa indemnizar á reclamante na contía de 284,08 euros, polos danos e perdas
sufridos por mor do accidente”.

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

S.ord. 14.01.08

12(20).RECLAMACIÓN DE Dª. DOLORES GONZÁLEZ GARCÍA DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXPTE. 1332/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 27.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
Dna. Dolores González García presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con
data de entrada no Rexistro xeral deste Concello de 4.12.2006 no que expón que o día 30.11.2006 prodúxose un
incendio nuns colectores de lixo que se atopaban diante da súa vivenda, sita na rúa Rocío núm. 64,
producíndose danos materiais nela.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
•

Parte do servizo da Policía local de data 30.11.2006 no que os axentes actúantes manifestan,
que persoados no lugar comproban o incendio de catro colectores de lixo, descoñecendo quen
lles poido prender lume, e parte de servizo da Policía local, de data 29.1.2007, no que os
axentes actuantes manifestan que, persoados no lugar dos feitos, comproban os danos
ocasionados á vivenda.

•

Informe do Servizo de bombeiros, de data 13.2.2007, sobre a intervención realizada no lugar e
data sinalados.

•

Informe do Servizo de limpeza, de data 21.8.2007, no que indican descoñecer ós causantes do
incendio dos colectores.

•

Evacuase trámite de audiencia á reclamante, 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 que 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.
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, avaliabel 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.

Segundo.- Procede, polo tanto, verificar, en primeiro lugar, a existencia dun dano e que este é avaliábel
economicamente. E así, do parte de servizo da Policía local de Vigo de data 29.1.2007 os axentes actuantes
comproban que a consecuencia do incendio dos colectores de lixo á altura do núm. 64 da rúa Rocio a vivenda
que se atopa no lugar presenta danos no tubo de desaguadoiro do tellado, no revestido de cemento do portal e
no peche da finca. A reclamante presenta orzamento de reparación de Construcciones Misa Vigo S.L. por

importe de 597,40 euros, IVE engadido.
Terceiro.- A xursiprudencia do Tribunal supremo ten reiterado que a responsabilidade da Administración ten un
carácter obxectivo, isto é, configúrase como de resultado, bastando para apreciala un nexo de causalidade entre
o funcionamento dun servizo público e o dano causado.
Polo tanto cómpre acreditar a concorrencia dun nexo ou relación por vinculación causal entre o dano e o
funcionamento dun servizo público.
Do exame do expediente, resulta que do informe da policía local que acudiu ó lugar o día do sinistro así
como do resto da documentación achegada acredítase que a causa que orixinou o incendio no ten orixe interna
na propia prestación do servizo público de recollida de lixo ou suministro de colectores, senón que é unha causa
externa a este, e desbotada a consecuencia dunha combustión espontánea ó ser de noite, o que de todos os
xeitos sería moi improbábel, parece ser que un terceiro, ben intencionada ou imprudentemente botou fogo ó
colector de lixo. Neste senso, é doutrina xurisprudencial consolidada a que sostén a exoneración da
responsabilidade da Adminstración, a pesar do seu carácter obxectivo, cando é a conducta dun terceiro a
determinante do dano producido (STS 29/03/1999, 16/11/1998 entre outras; ditame do Consello Consultivo de
Galicia de 08/03/2001 en suposto similar).
Cuarto Polo tanto, sentado que a Administración foi allea á orixe do incendio, o que así mesmo admite a
solicitante, ó tratarse dun risco que procede dun terceiro, procede examinar se houbo un incumprimento desta
das súas obrigas de prevención e extinción.
E así ten dito o Tribunal supremo (STS 04/05/1998), que a asunción pola Administración de determinadas
competencias non a converten en responsábel de todos os feitos que de relación con elas acaezan, posto que non
cabe considerar que o vixente sistema de responsabilidade patrimonial obxectiva das Administracións Públicas
convirta a estas en aseguradoras universais de todos os riscos co fin de prevenir calquera eventualidade
desfavorábel ou danosa derivada da actividade dos administrados, polo só feito de que exercen competencias
no sector, porque do contrario transformaríase aquel nun sistema providencialista, non contemplada no noso
ordenamento xurídico.
As sentenzas do Tribunal Supremo de 07/10/1997 e 03/12/2002 residencian a relación causal no estandar de
rendemento ofrecido polo servizo público para evitar situacións de risco patrimonial ós usuarios das vías
públicas.
No expediente non consta dun xeito fehacente a hora na que o incendio comenzou. O parte de servizo da Policía
Local, ó respecto, di que sobre as 05:25 horas recibiron un comunicado da Emisora Central de que un colector
se atopaba ardendo na rúa Rocío núm. 3, polo que persoaronse no lugar comprobando tal feito, e
posteriormente se lles informou que nestaban ardendo outros colectores na rúa Rocío núm. 60 polo que
acudiron a ese lugar e comprobaron os danos causados, desocoñecdendo quen lles prendeu lume e sendo
sofocados os incendios polos bombeiros, feito este último que se confirma no informe do Servizo de bombeiros
que di que acudiu ó lugar persoal do parque auxiliar de Balaidos, estando presentes a policía local e a
nacionalSe ben hai un desfase de case 5 minutos entre ambos informes, a escasa diferenza considérase
irrelevante, por canto o que resulta fundamental é a constatación de que a intevención de ambos os dous
servizos foi rápida, case instantánea, unha vez avisados, dispoñendo dos medios materiais e persoais necesarios
ó efecto, polo que a vixilancia foi correcta tal e como se deduce da reacción ante o suceso.
Quinto.- Consecuentemente co anterior, acreditado no expediente que a reclamante sufriu uns danos a
consecuencia da actuación dun terceiro e que os servizos correspondentes da Administración actuaron con
prontitude e dilixencia, procede non estimar a solicitude de responsabilidade patrimonial pola falta do nexo
causal necesario entre o dano e o funcionamento dun servizo público.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por dona Dolores González García en
relación ós danos materiais sufridos poloincendio duns colectores de lixo diante da súa vivenda, na rúa Rocío
núm. 64, ocasionados o día 30 de novembro de 2006, por falta do nexo de causalidade entre os danos padecidos
e o funcionamento do servizo público municipal”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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13(21).RECLAMACIÓN DE D. ALVARO TAITAI VICENTE (GÉNESIS SEGUROS
GENERALES S.A.) DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXPTE. 1257/243.
DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 21.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
D. Álvaro TaiTai Vicente presenta reclamación de responsabilidade no nome e representación da entidade
aseguradora Génesis, mediante escrito certificado en Correos de data 9.10.2006, no que expón que o día
10.10.2005, dona maria Angeles Campos Alonso circulaba co vehículo de súa propiedade, matrícula PO-6810,
asegurado por Génesis pola rúa San Roque, e perdeu o control del ó esvarar por mor da presenza dunha
substancia esvaradiza na vía, colisionando con outro vehículo e provocándo danos materiais no seu, aboando
Génesis polos danos causados a cantidade de 852,23 euros, e subrogándose nesa contía.
A reclamación sustanciouse a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
•

Dilixencias a prevención por accidente de circulación do Servizo da Policía Local, con data
10.10.2005, nas que os axentes actuantes manifestan que, persoados no lugar dos feitos, a Sra.
Campos relátalles o accidente que tivera; igualmente, comproban a existencia dos danos
materiais nos vehículos accidentados e de gasoleo na vía.

•

Informe do servizo de Limpeza, con data 11.1.2006, no que indican que tras recibir unha
chamada de aviso da Policía local, operarios da empresa contratada para a limpeza viaria
dirixíronse ó lugar dos feitos para realizar a limpeza dunha substanza esvaradiza.

•

Informe do servizo de Parque Móbil, 19.1.2007, manifestando que os prezos contidos na
factura no informe pericial de Génesis Seguros, presentada polo reclamante, por un valor de
852,23 euros IVE incluído son correctos.

•

Informe da empresa Fomento de Construccionres y Contratas, S.A., concesionaria do servizo
de limpeza de data 1.2.2007.

•

Evacúase trámite de audiencia ó reclamante, con data 7.2.2007, que non formula alegacións.

Fundamentos de dereito:
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.
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, avaliabel 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.
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.- Nesta materia e segundo a doutrina reiterada do Consello consultivo de Galicia (entre outros, ditame
401/2006), cómpre ter en conta que neste tema ten recaído abundante xurisprudencia do Tribunal supremo que
acepta a culpa de terceiros e exonera de responsabilidade á Administración cando a formación do obstáculo é
imprevisíbel e non se pode acreditar a orixe da mancha de aceite e nin sequera o momento temporal en que se
formou, xa que de poderse constatar que a mancha se formara con anticipación de días, ou logo dun importante
número de horas abondas para detectar e despexar a vía dese elemento estraño, podería xurdir unha eventual
responsabilidade administrativa (STS 07.10.1997 e 03.12.2002).
E así o Tribunal supremo na súa sentenza de 11.02.1987 di que non existindo o menor antecedente acerca do
momento no que tivo lugar o derrame de aceite na calzada, a intervención no feito causante do accidente dun
terceiro descoñecido pero alleo á Administración, que ocasionou consciente ou inconscientemente a situación de
perigo xeradora do dano, rompe o carácter directo entre a actuación administrativa e o prexuízo ocasionado,
polo que non cabe imputar á Administración o feito de non eliminar perentoriamente e con toda urxencia unha
mancha de aceite que nun momento determinado se pode producir de xeito tan repentino como impensábel e por
conseguinte falta o nexo causal preciso entre o dano ocasionado e o actuar da Administración no mantemento
público de viais.
Seguindo a doutrina referenciada a única implicación eventual do servizo público local pasará por unha
desatención das súas obrigas, traducidas neste caso na limpeza habitual da vía, limpeza posterior e sinalización
da sustancia esvaradía e que motivou o accidente.
Nas dilixencias policiais consta que no lugar do accidente polo que se reclama os axentes comprobaron como a
calzada presentaba unha fina película dunha substanza deslizante, que parecía ser gasoleo procedente doutro
vehículo. E do informe da empresa concesionaria de limpeza do Concello resultan feitos acreditados que a
frecuencia de limpeza na zona onde ocorreu o accidente é diaria e realízase durante a quenda de mañana,
limpándose por última vez ese mesmo día sen que se detectase ningunha anomalía no seu estado. Tamén das
dilixenzas a prevención por accidente de circulación da policía local, que o accidente tivo lugar cando a
asegurada do reclamante circulaba detrás do outro vehículo accidentado, segundo lles manifestou ós axentes
actuantes, que unha vez persoados os axentes actuantes no lugar dos feitos comunicaron éstes ó servizo de
limpeza que deu aviso ás 16:30 á concesionaria , procedendo a limpar ésta a zona e quedando ésta en perfecto
estado de limpeza, achegando a estes efectos parte de servizos a instanza da Policia local. Constátase polo
tanto que a intervención dos servizos municipais foi rápida, unha vez avisados, dispoñendo dos medios
materiais e persoais precisos ó efecto, actuano coa dilixencia debida ó efecto.
Cuarto.- Consecuentemente co anterior, acreditado no expediente que o asegurado do reclamante sufriu uns
danos a consecuencia da actuación dun terceiro, e que os servizos correspondentes da Administración actuaron
con prontitude e dilixencia, procede non estimar a solicitude de responsabilidade patrimonial por falta do nexo
causal necesario entre o dano e o servizo público.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente,
a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por don Álvaro TaiTai en nome e
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representación de Génesis Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros, polos danos materiais ocasionados
ó vehículo matrícula PO-6810-AP, por mor dun accidente ocorrido o día 10 de outubro de 2005 na rúa San
Roque, ó non acreditarse a necesaria relación de ausalidade entre os feitos polos que se reclama e o
funcionamento dun servizo público municipal ”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
14(22).RECLAMACIÓN
DE
Dª.
VERÓNICA
CAPELO
CAPELO
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXPTE. 1255/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 20.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
Dna. Verónica Capelo Capelo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data
de entrada no Rexistro xeral deste Concello de 11 de outubro de 2006, no que expón que o día 10 de outubro de
2006, mentres camiñaba pola rúa Gran vía, á altura da Praza de España, sufriu unha caída por mor da
existenza dunha focha na beirarrúa, producíndose danos de carácter físico.
A reclamación sustanciouse a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
•

Parte do Servizo da Policía local, de data 10.10.2006, no que os axentes actuantes manifestan
que, persoados no lugar dos feitos, a Sra. Capelo relátalles o accidente que sufrira; que había
unha testemuña da caída que identifican,e comproban a falta dunha lousa na beirarrúa.

•

Informe do Servizo de vías e obras do Concello de data 7.11.2006 sobre o estado do lugar onde
ocorriu o accidente.

•

Ditame para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica os
mesmos en 269,67 euros.

•

Cítase á testemuña que indica a Policía local para práctica de proba testifical en data
29.10.2006, que non comparece.

•

Evacúase trámite de audiencia á reclamante en data 26.2.2007 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 25.1.1974 ou 5.11.1974).
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
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:
•

De conformidade co parte do servizo da Policía local de data 10.10.2006, , a reclamante caeu á
altura do número 58 da rúa Gran Vía-Praza de España por mor da falta dunha baldosa na
beirarrúa. A consecuenza de dita caída recibiu asistencia médica en urxencias na mesma data,
onde lle diagnostican lesións avaliadas no ditame médico solicitado ó efecto,ción, en 269,67
euros.

•

Do informe do Servizo de vías e obras e fotografías que con el se achegan que o oco era dunha
loseta que ocupaba 0,30 por 0,30 metros cuadrados, e era visibel a 5 metros de distanza.

•

A reclamante, consonte cos partes de baixa laboral, estivo en situación de incapacidade laboral
no réxime xeral da seguridade social do 10.10.2006 ó 15.10.2006.

Indicar, en primeiro lugar que, neste suposto sería preciso caso de recoñecer responsabilidade da
Administración nos feitos e consonte coas sentenzas ditadas polo Xulgado contencioso-administrativo núm. 2 de
Vigo (entre outras 206/2007, 207/2007, 208/2007 de datas 9 e 10 de setembro, e 126/2007, de 7 de maio), que
aplica o criterio do Tribunal Supremo na súa sentenza de 30.1.2006, ter en conta as cantidades percibidas en
concepto de incapacidade laboral durante ese periodo , co obxecto de minorar a indemnización á que tería
dereito, por canto en caso contrario produciríase un enriquecemento inxusto para a lesionada.
Non obstante do exáme do expediente resulta que os defectos na beirarrúa eran viasibeis a 5 m. e tiñan unha
dimensión que permitían dita percepción, polo que consecuentemente, e consonte coa doutrina do Consello
Consultivo de Galicia (entre outros, ditame 380/2006), 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.
Seguindo a mesma doutrina, tal e así porque demostrada a ostensíbel manifestación ó exterior da irregularidade
do paseo, 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.
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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 a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente,
a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por Dona Verónica Capelo Capelo , por
non corresponder ó Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos por unha caída ocorrida o 10 de
outubro de 2006 na rúa Gran vía- Praza de España, 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 aproba a proposta contida no precedente informe.
15(23).RECLAMACIÓN
DE
Dª.
KRISTINA
SPEER
SANTOS
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXPTE. 1303/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 20.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
Dona Kristina Speer Santos presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data
de entrada no Rexistro xeral deste Concello de 13.11.2006, no que expón que o día 29.10.2006, circulaba co
vehículo de súa propiedade, matrícula alemana FB-KS 872, pola estrada da Vía, e tivo un accidente ó introducir
o vehículo nunha focha existente na calzada, producíndo danos materiais ó mencionado vehículo.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
•

Dilixencias a prevención por accidente de circulación do Servizo da Policía local, de data
29.10.2006, no que os axentes actuantes manifestan que, persoados no lugar dos feitos, o Sra.
Speer relátalles o accidente que tivera; igualmente comproban os danos no vehículo e a
existencia da focha na calzada.

•

Informe do Servizo de vías e obras, de data 22.1.2007, sobre o estado da calzada no lugar onde
ocorriu o accidente, e indican que na data da inspección a focha xa fora reparada.

•

Informe do Servizo de parque móbil, de data 29.1.2007, manifestando que os prezos contidos
na factura presentada por importe de 227,94 euros ive engadido son correctos.

•

Evacúase trámite de audiencia á reclamante, 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.
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, avaliabel 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.
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 causlaidade entre o dano sufrido polo peón e o deficiente
funcionamento do servizo público.
No expediente, resulta acreditado que o interesado sufriu danos nunha roda do seu vehículo ó pasar por enrriba
dunha focha sen sinalizar nun lugar de visibilidade restrinxida segundo o atestado da Policía local, polo que
resulta procedente estimar a reclamación presentada polo importe da reparación da roda do vehículo danada,
que segundo facturas que se achegan é de 227,94 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 a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dona Kristina Speer Santos por danos
no seu vehículo ocorridos o 29 de outubro de 2006 na estrada da Vía de Vigo, por resultar probado o nexo de
causalidade entre o accidente e o funcionamento dun servizo público municipal , e indemnizalo na contía de
227,94 euros”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
16(24).RECLAMACIÓN DE Dª. Mª. EUGENIA RODRÍGUEZ SALGUEIRO DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXPTE. 1266/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 19.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
Dª. Mª Eugenia Rodríguez Salgueiro presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito
con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 19 de outubro de 2006, no que expón que o día 29 de
maio de 2006, mentres camiñaba coa súa filla de tres anos de idade pola rúa Seara, á altura do número 23,
sufriron unha caída por mor da existencia dunha gran focha na beirarrúa, producíndose danos de carácter
físico e material.
A reclamación substanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
•

Parte de servizo da Policía Local, de data 29/05/2006, no que os axentes actuantes manifestan
que, persoados no lugar dos feitos, a Sra. Rodríguez relátalles o accidente que tivera;

S.ord. 14.01.08

igualmente comproban as lesións sufridas por ela e pola súa filla e que o lugar relatado da
caída das dúas corresponde a que a beirarrúa remata nun chanzo de 30 centímetros de altura.
•

Informe do servizo de Vías e Obras, de data 08/11/2006, sobre o estado do lugar mencionado.

•

Práctica de proba testifical, en data 15/12/2006, ás testemuñas propostas pola reclamante, que
confirman os extremos alegados pola Sra. Rodríguez.

•

Informe da U.T.E. Aqualia-FCC, concesionaria do servizo de saneamento e abastecemento de
augas, de data 12/01/2007.

•

Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que
cuantifica os mesmos en 4.597,38 euros.

•

Evacúase trámite de audiencia a Aqualia en data 02/04/2007, que non formula alegacións.

•

Evacúase trámite de audiencia á reclamante, que formula alegacións en datga 15/03/2007.

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. Principio recollido con respecto ás entidades locais no artigo 54 de Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local.
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, 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). Neste senso, a Administración ten o deber ineludible de manter estas vías 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
fortuítos 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 apreciables polos
viandantes, dará lugar á existencia da relación de causalidade entre o dano sufrido polo peón e o deficiente
funcionamento do servizo público.

Cuarto.- No presente suposto a caída aconteceu supostamente pola existencia dun escaleirón ó rematar a
beirarrúa, máis tal circunstancia non entraña un risco especial para os viandantes, xa que non se trata dun
defecto senón da propia configuración da beirarrúa, e a existencia deste escaleirón é ben visible, segundo
informa o Servizo de Vías e Obras, e así se aprecia nas fotografías que constan no expediente, pois ó rematar a
beirarrúa comeza a calzada que ademais é de diferente material. Ademais, hai que ter en conta, por unha
banda, o dato de que o accidente ocorreu de día e había boa visibilidade, segundo declaran as testemuñas
presenciais dos feitos, e por outra banda, o feito de que non consta no expediente dato ningún que permita
deducir que a Sra. Rodríguez teña defectos físicos ou psíquicos que lle impidan a detección do mencionado
obstáculo, ademais, dado que como declara a testemuña nº 2 a Sra. Rodríguez era cliente da gardería infantil
que se atopa xusto enfronte do lugar do accidente é de supor que coñecería perfectamente as características da
beirarrúa e a existencia do escaleirón. O dato de que o escaleirón era apreciable a bastante distancia é
confirmado pola testemuña nº 1, quen ó ser preguntado polo instrutor sobre se había algún defecto na rúa e de
ser así, a que distancia podía verse, resposta que “mal acabada la acera, desnivel de la acera, es visible a cien
metros”. Á vista destes datos, a caída da reclamante parece deberse máis ben a unha perda momentánea de
equilibrio, a un resbalón, que a existencia deste escaleirón, extremo confirmado pola testemuña presencial, que
a pregunta de se viu tropezar a Sra. Rodríguez resposta “no, resbalo”. Temos que concluír, polo tanto, que a
presenza dun escaleirón ó rematar a beirarrúa non representaba un obstáculo para a circulación peonil por
canto era apreciable a bastante distancia con so empregar a dilixencia esixible para o control da propia
deambulación, non aprecíandose relación de causalidade entre a caída da reclamante e o funcionamento,
normal ou anormal de ningún servizo público municipal.
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 Dª. Mª Eugenia Rodríguez
Salgueiro, en data 19 de outubro de 2006, 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 aproba a proposta contida no precedente informe.

17(25).RECLAMACIÓN
DE
Dª.
ROSA
RODRÍGUEZ
LAGO
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXPTE. 1299/243. RESPONSABLE UTE AQUALIAFCCSA. EXPTE. 1299/243.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 20.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
Dna. Rosa Rodríguez Lago presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 11 de novembro de 2006, no que expón que o día 8 de novembro de
2006, mentres camiñaba pola rúa Colón, á altura do BBVA, sufriu unha caída tras introducir un pé nun
sumidoiro que se atopaba destapado, producíndose danos de carácter físico e material.
A reclamación substanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
•

Parte do servizo da Policía Local, de data 08/11/2006, no que os axentes actuantes manifestan
que, persoados no lugar dos feitos, a Sra. Rodríguez relátalles o accidente que sufrira, sendo a
continuación trasladada ó Hospital Xeral.

•

Informe do servizo de Vías e Obras, de data 09/01/2007, no que indican que o mantemento da
tapa de rexistro corresponde á U.T.E. Aqualia-FCC.

•

Práctica de proba testifical, en data 09/03/2007, á testemuña proposta pola reclamante, que

S.ord. 14.01.08

confirma os extremos alegados pola Sra. Rodríguez.
•

Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que
cuantifica os mesmos en 489,60 euros.

•

Evacúase trámite de audiencia á U.T.E. Aqualia-FCC, concesionaria do servizo de saneamento
e abastecemento, en data 13/06/2007, que non formula alegacións.

•

Evacúase trámite de audiencia á reclamante en data 10/07/2007, que formula alegacións en
25/09/2007.

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 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 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, avaliable 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, 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, tendo en conta a presencia interposta dun
concesionario.
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 subministro 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.
O prego de condicións da concesión administrativa do servizo de abastecemento de augas e saneamento do
Concello de Vigo estabelece na cláusula 26 que corresponde ó concesionario o mantemento e conservación da
infraestrutura adscrita ó servizo e a responsabilidade do seu funcionamento, e 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 cláusula imposta pola Corporación con carácter ineludible.
A responsabilidade da Administración decaerá cando se acredite que a circunstancia xeradora do dano é
imputábel a un terceiro, neste caso, a empresa concesionaria. Tras o exame do expediente, en especial da

declaración da testemuña presencial dos feitos, despréndese que a responsabilidade dos mesmos é imputable a
empresa Aqualia.
Cuarto.- Respecto ó importe da indemnización correspondente ós danos e perdas sufridos pola Sra. Rodríguez
con ocasión do accidente obxecto do presente expediente a asesoría médica do Concello cuantifícaos en 489, 60
euros, cantidade que se desglosa en dous conceptos: 369, 60 € correspondentes a 14 días de baixa e 120
correspondentes a unha factura de compra dunhas botas. Aqualia, en trámite de audiencia, alega que a
reclamante non acredita nin o sinistro nin o prexuízo que reclama. O certo é que da proba testifical practicada
despréndese a realidade tanto do accidente como dos danos persoais e materiais sufridos pola Sra. Rodríguez.
E a existencia de danos persoais é avalada ademais polo parte médico de data 12/12/2006 aportado ó
expediente, no que a Dra. Angulo, tras informar sobre as lesións sufridas pola Sra. Rodríguez, procede a darlle
o alta médica. Con respecto ós danos materiais reclamados, o importe de compra dunhas botas, a informante
estima que se ben a testemuña presencial dos feitos confirma a rotura do tacón dunha bota por mor do
accidente, o correcto sería o aboamento da factura de reparación do tacón non a compra dunhas botas novas,
salvo que a Sra. Rodríguez acreditase fehacientemente que as botas resultaron inservibles tras o accidente,
extremo que non foi obxecto de proba, pois as botas non foron presentadas nesta unidade de patrimonio, órgano
tramitador do presente procedemento, polo que temos que concluír que non procede o seu aboamento.
Quinto.- Consonte o artigo 123 da Lei de 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa as reclamacións de
responsabilidade patrimonial, cando se trate de servizos concedidos, se dirixirán á Administración que
outorgou a concesión, na forma prevista no paragrafo segundo do artigo 122 da mesma lei, a cal resolverá
tanto sobre a procedencia da indemnización como sobre quen debe pagala. Esta resolución deixará aberta a vía
contencioso-administrativa, que poderá utilizar o particular ou o concesionario, no seu caso. A 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 augas, xa que o accidente se produzo debido a existencia
dunha tapa dunha arqueta desprazada da súa ubicación orixinal, polo que a informante conclúe que a
responsabilidade dos danos correspóndelle a concesionaria, por un defecto de mantemento da rede de
sumidoiros.
En mérito ó 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 Dª. Rosa Rodríguez Lago.
2º. Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos lle 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 reclamante na contía de 369, 60 euros, polos danos e
perdas sufridos por mor do accidente”.

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

18(26).RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR Dª. OLGA MARÍA
CABRAL VENTURA CONTRA ACORDO DA X.GOBERNO LOCAL DESESTIMATORIO DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXPTE. 1139/243. DESESTIMADO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio, do 26.12.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
ANTECEDENTES
Dona Olga Maria Cabral Ventura presenta en data 9.11.2007 recurso de reposición contra a resolución da
Xunta de Goberno Local que desestimou a súa reclamación de responsabilidade patrimonial ante o Concello de
Vigo, por mor dunha caída acaecida na rúa Sanjurjo Badía, e que lle foi notificada o día 5.11.2007.

S.ord. 14.01.08

FUNDAMENTOS
Primeiro.- Procede admitir a trámite o recurso de interposición interposto por canto se fai no tempo e forma
establecidos nos arts. 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC).
Segundo.- O recurso fundaméntase sintéticamente en que se reúnen todos os requisitos para que a reclamante
sexa indemnizada por canto se produxo un dano avaliabel económicamente sendo a lesión consecuenza do
funcionamento da administración, comprobándose que as lousas se atopaban en mal estado polo que se disiente
da doctrina aplicada na resolución que se recorre.
Ningunha destas alegacións desvirtuá a motivación da resolución que se impugna, a doctrina que hai nela e a
que reiteradamente aplica o Consello Consultivo de Galicia (entre outros dictáme 380/2006), que recolle como
así se cita as do Tribunal Supremo e Consejo de Estado. E así o criterio da responsabilidade obxectiva das
administracións públicas non significa que non haia que respectar certos límites: uns impostos legalmente (arts.
139.1 e 141.1 p.1 e 2 da LRXPAC), e outros acotados pola xurisprudencia que son os da culpa da vítima e o
feito da intervención dun terceiro (STS 27.2.2002). E o principio da propia deambulación ven modalizado polo
xogo do principio de confianza dos particulares nas condicións de seguridade das vías polas que transitan, de
xeito que naqueles supostos nos que se constaten defectos ou obstáculos non apreciabeis co emprego da
dilixencia debida, como perigos ou trampas ocultos, podería xurdir unha eventual responsabilidade
administrativa que enlazara causalmente dito feito co actuar da administración. E neste expediente hai un dato
certo que está suficientemente probado con ocasión da proba testemuñal ás testemunas propostas pola propia
reclamante e que é a ostensibel manifestación ó exterior do estado da beirarrúa , polo que procede confirmar a
resolución que se recorre.
Terceiro.- Consonte co art. 116 da LRXPAC, é competente para resolver este recurso a Xunta De Goberno Local
ó tratarse do órgano que dictou a resolución impugnada.
Polo exposto, proponse á xunta de goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Desestimar o recurso de reposición interposto por dona Olga María Cabral Ventura contra a resolución da
Xunta de Goberno Local de data 15 de outubro de 2007 que desestimou a súa reclamación de responsabilidade
patrimonial por mor dunha caída na rúa Sanjurjo Badía o día 29 de xuño de 2006 e confirmala integramente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
19(27).PROPOSTA DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN
ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. EXPTE. 10685/331.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa da Área de Réxime
Interior, do 9.01.07, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, que di o
seguinte:
A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 8 de outubro de 2007, adoptou acordo relativo á contratación dun
administrativo de administración xeral, polo período de seis meses, para o Departamento de Cultura,
contratación que recaíu en D. Francisco Javier Fernández Davila, a proposta da comisión de valoración
constituída para xulgar o proceso selectivo, quen formalizou o respectivo contrato “por obra ou servizo
determinado” o 10 de decembro de 2007 e polo período de seis meses, que remataría o 9 de xuño do 2008.
Con data 7 de xaneiro de 2008, o Sr. Fernández Davila presenta escrito (doc. 80001650) renunciando a dito
contrato, con efectos do 10 do mesmo mes.
Así mesmo, o xefe do departamento de Cultura, (expte. 10685/3321) solicita, con data de hoxe a urxente
sustitución do administrativo que renunciou polo/a seguinte da lista de persoas que superaron as probas
selectivas.
Dado que no expediente xa consta reserva de crédito ata o 9 de xuño do presente ano, poderíase formalizar

novo contrato á persoa que obtivo o segundo posto do proceso selectivo, segundo consta na acta da comisión de
valoración de data 13 de novembro de 2007 e que resulta ser Dª María Eugenia Mariño Rodríguez.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Acepta-la renuncia do administrativo D. Francisco Javier Fernández Davila, con efectos do día 10
de xaneiro actual.
Segundo.- Proceder á contratación da segunda aspirante que superou as probas de selección, segundo consta
na acta da comisión de valoración de data 13 de novembro de 2007, e que resulta ser Dª María Eugenia Mariño
Rodríguez, con DNI 36.133.249, polo período de 5 meses con efectos a partir do 15 de xaneiro de 2008 e que
rematará o 14 de xuño do mesmo ano.
Terceiro. - A modalidade de contratación é a de “obra ou servizo determinado”, regulada no art. 15 do Estatuto
dos Traballadores e RD 2720/1998, do 18 de decembro, art. 2, sendo este contrato o que se concerta para a
realización dunha obra ou prestación do servizo determinado, con autonomía e sustantividade propia dentro da
actividade da empresa e a execución do mesmo, ainda limitada no tempo, é en principio de duración incerta e
tendo en conta o disposto no artigo 15.5 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, 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 núm. 141 do 14 de xuño do 2006), en canto á prohibición legal do
encadenamento de contratos laborais temporais, sendo o código do posto a efectos retributivos: 105 e cod.
Departamento de cultura: 330.”

Acordo
A Xunta de goberno aproba a proposta contida no precedente informe.
20(28).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA SOBRE GRATIFICACIÓNS
POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS POR HORAS EN EXCESO DO
SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS- DECEMBRO 2007.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta da resolución da Alcaldía, de data 28.12.07, que di
o seguinte:
Recoñecer as obrigas que polo concepto de gratificación por servizos especiais e extraordinarios en
compensación ás horas en exceso realizadas durante o presente ano do persoal do Servizo de Extinción de
Incendios, se aboarán ós traballadores que figuran nas relacións que se achegan no expediente e que comeza
por D. Carlos Abalde Fernández e remata por D. José B. Villaverde Veleiro, as cantidades que figuran para
cada un deles, correspondentes ó mes de decembro-2007, por un total de 30.607,58 €, con cargo á partida
presupostaria 121.0.151.00.00. Gratificacións.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.
21(29).XORNADAS DE REFORZO DA POLICÍA LOCAL CORRESPONDENTES Ó
MES DE NOVEMBRO DE 2007. EXPTE. 17988/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de Recursos
Humanos, do 28.12.07, conformado pola xefa da Unidade de Persoal, o concelleiro de Xestión
Municipal e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Recoñece-las obrigas que polo concepto de productividade dos membros do Corpo da
Policía Local que a continuación se relacionan, correspondente o mes de novembro do presente ano,
pola realizacion de xornadas dentro do programa de reforzos, consistente na realización de 5
xornadas de libre disposición que se realizaran dende o o 23 de agosto e o 31 de decembro de 2007,
segundo as seguintes contías, e que supon un total de 52470,68 €, dos que con cargo a partida
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1210.1500000 “Productividade”.
NOME E APELIDOS
ABALDE CASANOVA, IVAN
ABALLE GONZALEZ, MANUEL
AGUADO TABOADA, MANUEL
FERNANDO
ALONSO BLANCO, CELSO
ALONSO CARIDE, CONSTANTE
ALONSO COU¥AGO, C ﾐ SAR
ALONSO DUARTE, DAVID
ALONSO IGLESIAS, MANUEL
ALONSO IGLESIAS, MARIANO
ALONSO MOREIRA, JOSE LUIS
ALONSO VILA, ANGEL LUIS
ALVAREZ BERMUDEZ, JULIO CESAR
ALVAREZ CAMPOS, DIEGO
ALVAREZ DOMINGUEZ, JOSE MARIA
ALVAREZ DOMINGUEZ, M JOSE
ALVAREZ GARCIA, JAVIER
ALVAREZ LOUREIRO, ALEJANDRO
ALVAREZ VAZQUEZ, JESUS
ANTEPAZO BRUN, PABLO
ARAUJO SANCHEZ, ANGELES M¦
ARBONES LAGO, GUILLERMO
ARENAS VILLARROEL, SANTIAGO A.
ARGIBAY CUSI, DIEGO
AVENDAÑO OTERO, BIENVENIDO
BARBEITO REINO, MANUEL
BARCIELA FERNANDEZ, DORINDA
BARCIELA RIVERA, MANUEL
BASTOS RODRIGUEZ, FERNANDO
BECOÑA IGLESIAS, LAUREANO
BELLO ROCA, JOSE MARIA
BERGES MARTINEZ, PABLO
BERNARDEZ PEREZ, SERAFIN
BORRAJO RODRIGUEZ, ADOLFO
BOSQUE ZAPATA, JOSE MANUEL DEL
BOUZAS NOVAS, JOSE
BUGALLO CORRALES, JOS ﾐ ELÖAS
CABALEIRO VIDAL, MARIO
CALVO DIAZ, SANTIAGO
CALVO EST ﾐ VEZ, DAVID
CAMESELLE RODRIGUEZ, M¦ CLOTILDE
CAMPOS CEREIJO, DAVID
CAMPOS FERNANDEZ, ENRIQUE
CAMPOS IGLESIAS, ENRIQUE
CARBALLO ACU¥A, FRANCISCO JAVIER

POSTO

IMPORTE

POLICIA
POLICIA
OFICIAL

999,8
199,96
425,94

POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
INSPECTOR
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
INSPECTOR
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
INSPECTOR
INSPECTOR
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
INSP. PRINICIPAL

199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
399,92
199,96
479,4
199,96
199,96
199,96
399,92
199,96
199,96
199,96
479,4
199,96
199,96
199,96
224,96
399,92
199,96
599,88
199,96
199,96
399,92
199,96
239,7
239,7
399,92
199,96
199,96
399,92
199,96
199,96
199,96
199,96
248,72

NOME E APELIDOS

POSTO

CARBALLO RODRIGUEZ, MANUEL
CARNERO DÖAZ, LUIS ALBERTO
CASAL CASAS, ANGEL
CASAS ALDEREGUIA, JOSE M¦
CASTANEDO EXPOSITO, FRANCISCO
CASTRO LOPEZ, JOSE ANTONIO
CAYETANO NAVARRO, ALVARO MIGUEL
CHAMORRO GONZALEZ, JOSE M.
CHANTADA ABOLLO, RAMON
COMESA¥A CABEZAS, ALFONSO
CONCHA SAGARRA, LUIS ANTONIO
CORRAL MOLDES, RUBEN
CORTES BAUTISTA, JOSE MIGUEL
CORZON MOURELLE, ALFONSO
COSTAS ARAN, JUAN
COUSIÑO SENDIN, RAMON
DAVILA ALVAREZ, ALFREDO
DIAZ JUSTO, PEDRO MICAEL
DIEGUEZ RAPOSEIRAS, JORGE GILBERTO
DIOS COSTAS, MIGUEL ANGEL DE
DOMINGUEZ COSTAS, SEVERINO
DOMINGUEZ VILA, VICENTE
EIREOS MOREIRA, ESTANISLAO
EIREOS MOREIRA, LUCAS
EIRIZ DE VICENTE, ROLANDO JOSE
ESTEVEZ ALBELA, JOSE MANUEL
ESTEVEZ SEOANE, JOSE
FERNµNDEZ GONZµLEZ, DAVID
FERNANDEZ BOUZAS, ELENA
FERNANDEZ BUCETA, JOSE
FERNANDEZ CONDE, PERFECTO
FERNANDEZ COSTAS, M¦ MERCEDES
FERNANDEZ IGLESIAS, JOSE RAMON
FERNANDEZ IGLESIAS, ROBERTO
FERNANDEZ LOPEZ, DAVID
FERNANDEZ OSORIO, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ PENA, MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ PEREIRAS, JOSE LUIS
FERNANDEZ PIN, MARIA JESUS
FERNANDEZ RIOS, JAIME
FILGUEIRA CORREA, FRANCISCO JOSE
FONTAN BALBUENA, CAMILO
FREIRE ESTEVEZ, ALBERTO
FUERTES SANCHEZ, JESUS
GARCIA CARIDE, RUBEN
GARCIA GIL, ALBERTO
GARCIA GONZALEZ, DAVID

POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
INSP. PRINICIPAL
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA

IMPORTE
399,92
199,96
199,96
199,96
199,96
599,88
199,96
199,96
399,92
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
399,92
399,92
199,96
199,96
199,96
399,92
212,97
399,92
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
399,92
399,92
199,96
199,96
199,96
599,88
399,92
399,92
399,92
399,92
248,72
199,96
199,96
199,96
199,96
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NOME E APELIDOS
GARCIA LOPEZ, SIRO
GIL DOMINGUEZ, FRANCISCO A.
GOMEZ SALGADO, JOSEFA
GONZALEZ GARCIA, KATIA MARIA
GONZALEZ GARCIA, MANUEL
GONZALEZ GARRIDO, ANTONIO
GONZALEZ MOLDES, AGAPITO
GONZALEZ POSADA, LUIS
GONZALEZ VAZQUEZ, OSCAR
GREGORIO SELAS, MIGUEL
GUISANDE ESTEVEZ, ENRIQUE
HERMIDA ARAUJO, ADOLFO
HERRERA OYA, EMILIO RAFAEL
IGLESIAS COSTAS, FRANCISCO
IGLESIAS FERNANDEZ, CARLOS
JIMENEZ ALVARADO, JAVIER
JUNCAL LAGOA, MIGUEL ANGEL
JUSTE IGLESIAS, ANTONIO
LAGO MUÑOZ, SONIA
LEMOS ABREU, JOSE MANUEL
LEMOS MARTÖNEZ, DAVID
LOIRA SOTELO, MANUEL
LOPEZ ALVAREZ, JAVIER
LOPEZ BURGO, JUAN CARLOS
LOPEZ REIS, DIEGO
LOPEZ VAZQUEZ, ISIDRO
LORENZO ALONSO, ROBERTO
MACENLLE DIAZ, MARIA DEL PILAR
MAGALLANES OLMIGOS, JUAN MIGUEL
MARCILLA URBANO, RUB ﾐ N
MARON LORENZO, JUAN ANTONIO
MARTINEZ DAFONTE, SANTIAGO
MARTINEZ LINO, PEDRO
MARTINEZ MUÑOZ, FRANCISCO
MARTINEZ PAMPILLON, PERGENTINO
MARTINEZ POSADA, VICENTE
MENDEZ VAZQUEZ, EDUARDO
MOLINA MAGDALENA, FERNANDO
MOO GARCIA, JOSE MANUEL
MOREIRA PEREIRA, ARACELI
MOREIRA VALIÑO, RAFAEL
MORQUILLAS RODRIGUEZ, VICTOR
MIGUEL
MOSQUERA FERNANDEZ, ELVIRA
MOURIÑO AMIL, JOSE MANUEL
NOVAS ALDAO, MANUEL
OGANDO GARCIA, ALFONSO

POSTO

IMPORTE

POLICIA
INSPECTOR
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
INSPECTOR
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
INSPECTOR
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
OFICIAL
POLICIA
POLICIA
INSP. PRINICIPAL
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
OFICIAL
POLICIA
POLICIA
OFICIAL

199,96
239,7
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
239,7
199,96
199,96
399,92
199,96
199,96
199,96
399,92
199,96
199,96
479,4
199,96
199,96
399,92
399,92
199,96
199,96
199,96
212,97
199,96
249,95
248,72
199,96
199,96
199,96
399,92
212,97
399,92
199,96
425,94

POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA

199,96
399,92
199,96
199,96

NOME E APELIDOS
OJEA GONZALEZ, ROBERTO
PARGA BLANCO, RICARDO SANTOS
PEÑA SOLIÑO, AITOR
PENA GONZALEZ, DAMASO
PENA GONZALEZ, JAVIER
PERALES RODRIGUEZ, ENRIQUE
PEREZ CARRERA, CARLOS MARTIN
PEREZ EIROA, CONCEPCION E.
PEREZ FERNANDEZ, JOSE LUIS
PEREZ FERNANDEZ, MANUEL
PEREZ MINIÑO, ELOY
PEREZ MOSQUERA, GABRIEL
PEREZ REGUEIRA, JOSE ANTONIO
PEREZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL
PEREZ RODRIGUEZ, ROBERTO
PEREZ VAZQUEZ, CARLOS
PESADO FERNANDEZ, PABLO
PIÑEIRO GOMEZ, JOSEFA
PIÑEIRO PEREZ, ISIDRO
PITILLAS TORRµ, FRANCISCO JAVIER
PRIETO CASAL, CEFERINO
PRIETO GONZALEZ, NILO
PROL BRION, JORGE
QUINTEIRO VARELA, PABLO
REGUERA RIVERO, MANUEL AGUSTIN
RELLO MARTINEZ, EMILIO
RIAL EIRAS, MARTIN
RIO DIZ, DANIEL DEL
RIVERA ALEN, RAMON
RIVERA COUÑAGO, FELIX
RODRIGUEZ CARPINTERO, ELIAS ISRAEL
RODRIGUEZ GRAÑA, ANTONIO
RODRIGUEZ TRONCOSO, FRANCISCO
RODRIGUEZ VAZQUEZ, JAVIER
RODRÖGUEZ SANCHEZ, JOSE
RODRÖGUEZ VILLAR, OSCAR
ROJO ALONSO, MARCOS
ROJO MORON, JOSE LUIS
ROLO SILVA, JOSE LUIS
ROMAY GOMEZ, SERGIO
SAAVEDRA GONZALEZ, NARCISO
SAAVEDRA GONZALEZ, RAFAEL
SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL
SANCHEZ SOUTO, DIEGO
SANTIAGO GONZALEZ, JUAN JOSE
SIERRA CASTELO, JOSE MANUEL
SIMON TUÑEZ, MIGUEL ANGEL

POSTO

IMPORTE

POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
OFICIAL
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
INSPECTOR
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
INSPECTOR
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
OFICIAL
POLICIA
POLICIA
INSPECTOR
OFICIAL
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA

199,96
199,96
199,96
399,92
399,92
199,96
212,97
199,96
199,96
199,96
399,92
199,96
399,92
199,96
199,96
399,92
399,92
199,96
399,92
239,7
199,96
199,96
199,96
199,96
239,7
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
399,92
199,96
199,96
199,96
399,92
199,96
199,96
199,96
212,97
199,96
399,92
239,7
212,97
199,96
399,92
199,96
199,96
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NOME E APELIDOS
SORDO GARCÍA, MARÖA TERESA
SUAREZ CARBAJO, ADOLFO
SUAREZ GARCIA, ANTONIO
TABOADA PARDO, CELSO
TORIBIO LOZANO, FEDERICO
TORRADO RODRIGUEZ, ANTONIO
TOUCEDO GARRIDO, ENRIQUE
TRONCOSO PADIN, JUAN JOSE
VAZQUEZ MARIN, ANTONIO
VAZQUEZ MARTINEZ, MANUEL ANTONIO
VEIGA JORGE, JOSE JESUS
VERDE VIEITEZ, MANUEL
VICENTE FERREIRA, JOSE IGNACIO
VIDAL LORENZO, LUCÖA
VIDAL TRIGO, ANTONIO
VIGO QUIROS, EMILIO
VILA ABALDE, BIENVENIDO
VILA CAMPOS, FRANCISCO JOS ﾐ
VILLANUEVA COSANO, MANUEL
VILLAR MIGUELEZ, MANUEL

POSTO
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
OFICIAL
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA
POLICIA

IMPORTE
199,96
199,96
199,96
399,92
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
199,96
399,92
199,96
199,96
199,96
212,97
199,96
199,96
199,96
399,92
199,96
52470,68

Segundo.- As referidas cantidades aboaranse na nómina do mes de xaneiro do ano 2008 e non
orixinaran ningún tipo de dereito individual respecto a valoracións de apreciacións correspondentes a
sucesivos períodos.
22(30).GRAFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS DO
PERSOAL MUNICIPAL- XUÑO, XULLO E NOVEMBRO 2007. EXPTE. 17989/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 9.01.08 e de acordo
co informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 28.12.07, conformado pola xefa da Unidade
de Persoal e o concelleiro de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
Asignar unha gratificación por servicios especiais e extraordinarios correspondentes os meses de xuño,
xullo, e novembro, con cargo á partida presupostaria 121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS, que se
aboará na nómina do vindeiro mes, ó persoal dos servicios que a continuación se indican:
Servizo de conserxería, relación que se achega no expediente e que comeza por Dª Teresa Vaqueiro
Herbello e remata por Don Francisco Martínez Muñoz, por un total de 36.30 horas.
Servizo de parque móvil, relación que se achega no expediente e que comeza por Don Manuel Alonso
Iglesias e remata por Don J. Manuel Sixto Pérez, por un total de 991.0 horas (mes xuño)
Servizo de parque móvil, relación que se achega no expediente e que comeza por Don Manuel Alonso
Iglesias e remata por Don J. Antonio Rodriguez Rodriguez, por un total de 677.30 horas (mes xullo)
Servizo de persoal, relación que se achega no expediente e que comeza e remata por Dª Amelia
Aragunde Martienz, por un total de 193 horas

Servizo de Educacion, relación que se achega no expediente e que comeza por D Lino Fernnadez Paz
e remata por D Jose Lopez Moure, por un total de 507.5 horas
Servizo de vías e obras, relación que se achega no expediente e que comeza por Jose Luis Amoedo
Cabaleiro e remata por Don Jose Manuel Martínez González, por un total de 52 horas (Mes xullo).
Servizo de vías e obras (inspeccion), relación que se achega no expediente e que comeza por D Benito
Barciela Simono e remata por Don Raimudo Villar EStevez, por un total de 44 horas
Servizo de vías e obras, relación que se achega no expediente e que comeza por Jose Luis Amoedo
Cabaleiro e remata por Don Jose Manuel Martínez González, por un total de 157 horas (Mes xuño).
Servizo de montes, parques e xardíns, relación que se achega no expediente e que comeza por Alfonso
Alonso Rodriguez e remata por Don Jose Luis Vidal Alvarez, por un total de 709 horas.
Servizo de parque central, relación que se achega no expediente e que comeza por Don Emilio Aira
Pereiro e remata por Don Bernardo Rodrigeuz Leston, por un total de 105 horas (mes xullo).
Servizo de parque central, relación que se achega no expediente e que comeza por Don Guillermo
Abelleira Porrua e remata por Don Bernardo Rodrigeuz Leston, por un total de 269 horas (mes xuño).
Servizo de O.S.P.I.O., relación que se achega no expediente e que comeza por Don Jose Eugenio
Matilde Viñas e remata por Don Angel Ferro Mancho, por un total de 51 horas.
Servizo de policía local, relación que se achega no expediente e que comeza por Don Jose Luis
Alonso MOreira e remata por Don Manuel Villar MIguelez, por un total de 414.15 horas.
Servizo de policía local, relación que se achega no expediente e que comeza por Don Constante
Alonso Caride e remata por Don Francisco Jose Vila Campos, por un total de 784 horas (Asistencias
Xulgados mes novembro).
Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento, relacion que se achega no expediente e que comenza
por D Francisco J Abreu Torres e remata por D Alberto Villar Gutierrez, por un total de 2267 h
Servizo Policia Local ( 1º Tenencia de Alcaldía), relacion que se achega no expediente e que comenza
por D jose Luis Perez Costas e remata por D Juan Pablo Alonso Rodríguez, por un total de 151 h
Servizo Policia Local ( 1º Tenencia de Alcaldía), relacion que se achega no expediente e que comenza
por D jose Luis Perez Costas e remata por D Juan Pablo Alonso Rodríguez, por un total de 16
h(Asistencias Xulgados mes novembro).
Alcaldía, relacion que se achega no expediente e que comenza por D Basilio Costas Fernandez e
remata D Cesareo Rocha Parames, por un total de 125.5 horas
Servizo de Desinfección, relación que se achega no expediente e que comeza por D. Avelino Pardellas
Avion e remata por D. Jose Ramon Seijas Alvarez, por un total de 123 horas.
O montante do presente expediente ascende a un total de 62412.89 € .
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23(31).RECOÑECEMENTO DE GRAO PERSOAL DE Dª. SUSANA GARCÍA
ALVAREZ. EXPTE. 17789/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 8.01.08, dáse conta do
informe-proposta da xefa da Unidade de Persoal, do 22.10.07, conformado polo concelleiro da área de
Xestión Municipal, que di o seguinte:
A medio de instancia de data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello, 10 de agosto de 2007, Dª Susana
García Alvarez, nº persoal 78741, técnica de administración xeral, adscrita provisionalmente ó posto de
adxunto xefe Asesoría Xurídica, solicita o recoñecemento o grao persoal correspondente ao complemento de
destino 28.
Fundamentos Xurídicos
I.De conformidade co establecido nas Disposicións derogatoria única, apartado b) e final cuarta da Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (B0E nº 89, do vénres 13 de abril de 2007) a
regulación xurídica da consolidación do grao persoal recollida no art. 21 da Lei 30/ 1984, do 2 de agosto, de
medidas para a reforma da función pública, está derogada de forma expresa; nembargantes, e toda vez que o
sistema retributivo dos empregados públicos se atopa diferido ao posterior desenvolvemento legal e
regulamentario que no seu momento se efectúe, parece procedente efectuar unha aplicación directa do art. 62
da lei 11/1988, do 26 de maio da Función pública de Galicia, na redacción dada pla Lei 3/1995, do 10 de abril,
e Lei 13/2007, do 27 de xullo, onde se establece a consolidación do grao persoal polo desempeño de un ou máis
postos do nivel correspondente durante dous anos continuados ou tres con interrupción.
II.Asemade, o acordo do Pleno do Concello de data 2 de marzo de 1998, establece o dereito ao
recoñecemento do grao persoal dos empregados municipais.
III.Vistas as competencias que a Xunta de Goberno Local ostenta en canto á aprobación das retribucuións
do persoal municipal, recollida no art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do Réxime
local, en redacción dada pola Lei 57/20093, do 16 de decemrbo de medidas para a modernización do Goberno
Local, e previo o preceptivo informe de fiscalizlación, elevando á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
Recoñecer a Dª Susana García Alvarez, nº persoal 78741, técnica de administración xeral, adscrita
provisionalmente ó posto de adxunto xefe Asesoría Xurídica, dende 6 de xuño de 2005, o grao persoal
correspondente ao complemento de destino 28, por levar dous anos continuandos desenvolvento dito posto
superior en dous niveis ó grao inicial (26).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
24(32).RECOÑECEMENTO DE GRAO PERSOAL DE Dª. ROSA NUÑEZ
FERNÁNDEZ. EXPTE. 17790/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 8.01.08, dáse conta do
informe-proposta da xefa da Unidade de Persoal, do 22.10.07, conformado polo concelleiro da área de
Xestión Municipal, que di o seguinte:
A medio de instancia de data 9 de xullo de 2007, Dª Rosa Núñez Fernández, nº persoal 20528, administrativa
de administración xeral, solicita o recoñecemento o grao persoal correspondente ao complemento de destino 20,
por desenvolver durante máis de dous anos o posto de xefa negociado Gabinete Alcaldía.
Fundamentos Xurídicos
I.-

De conformidade co establecido nas Disposicións derogatoria única, apartado b) e final cuarta da Lei

7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (B0E nº 89, do vénres 13 de abril de 2007) a
regulación xurídica da consolidación do grao persoal recollida no art. 21 da Lei 30/ 1984, do 2 de agosto, de
medidas para a reforma da función pública, está derogada de forma expresa; nembargantes, e toda vez que o
sistema retributivo dos empregados públicos se atopa diferido ao posterior desenvolvemento legal e
regulamentario que no seu momento se efectúe, parece procedente efectuar unha aplicación directa do art. 62
da lei 11/1988, do 26 de maio da Función pública de Galicia, na redacción dada pla Lei 3/1995, do 10 de abril,
e Lei 13/2007, do 27 de xullo, onde se establece a consolidación do grao persoal polo desempeño de un ou máis
postos do nivel correspondente durante dous anos continuados ou tres con interrupción.
II.Asemade, o acordo do Pleno do Concello de data 2 de marzo de 1998, establece o dereito ao
recoñecemento do grao persoal dos empregados municipais.
III.Vistas as competencias que a Xunta de Goberno Local ostenta en canto á aprobación das retribucións
do persoal municipal, recollida no art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do Réxime
local, en redacción dada pola Lei 57/20093, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno
Local, e previo o preceptivo informe de fiscalización, elevando á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
Recoñecer a Dª Rosa Núñez Fernández, nº persoal 20528, administrativa de administración xeral, que estivo
adscrita adscrita provisionalmente ó posto de xefa negociado Gabinete Alcaldía dende 7 de xaneiro de 2004 ata
12 de xuño de 2007, o grao persoal correspondente ao complemento de destino 20, por levar dous anos
continuandos desenvolvento dito posto superior en dous niveis ó grao inicial (18).

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

25(33).PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO ÚNICO DO PLAN
PARCIAL GANDARIÑA. APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE. 4777/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe de 7.01.08, asinado polo directo da
Oficina de Planeamento e Xestión, o Adxunto ó director de Planeamento e Xestión, e o técnico de
Admón. Xeral, que di o seguinte:
“En fecha 29.01.07 (expte 7733/411) o Pleno do Concello de Vigo acordou a aprobación do Plan Parcial
Gandariña 2. Dito acordo foi publicado no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia o
19.02.07.
Consta en el expediente acuerdo por el que se aprobaba la adhesión al modelo general de bases y estatutos, así
como la aprobación de la Junta de Compensación que fue constituida mediante escritura notarial autorizada
por el Notario don José Pedro Riol López (expte 4753/401). Consta no Rexistro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras en virtude da Resolución do Director Xeral de Urbanismo de data 17.09.07.
En data 18.10.07 don Juan Manuel Pérez Pamies, comunica que na asamblea xeral extraordinaria da Xunta de
Compensación do Plan Parcial Gandariña 2, deu aprobación inicial o proxecto de compensación de dito
ámbito. Dito acordo foi protocolizado por escritura pública protocolizada polo Notario José Pedro Riol López
(número 2.915) o 15.10.07.
Unha vez recibida no Concello escritura pública de aprobación inicial, o expediente someteuse a información
pública e o trámite de audiencia ó abeiro do disposto no artigo 157.3 da Lei 9/02, de 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. O anuncio de aprobación inicial foi publicado
no BOP de Pontevedra (nº 211) o 31.10.07.
Segundo a certificación do Secretario da XMU de data 27.11.07 non se presentaron alegacións.
O contido do proxecto de compensación se resume no seguinte cadro:
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PAR- P.COMP.
CELA

% COEF. EDIFICAB EDIF IND.
SUP
TOTAL.

EDIF.
10% IND. 10%
EDIF. NETA EDIF NETA
TERCIARIA
TERCIARIO IND.
TERC.

1

6.837,53

11,8471

5.470,024

2.994,291

2.475,733

299,43

247,57

2.694,86

2.228,16

2

642,00

1,1124

513,600

281,145

232,455

28,11

23,25

253,03

209,21

3

195,00

0,3379

156,000

85,394

70,606

8,54

7,06

76,85

63,55

4

398,00

0,6896

318,400

174,292

144,108

17,43

14,41

156,86

129,70

5

95,00

0,1646

76,000

41,602

34,398

4,16

3,44

37,44

30,96

6

107,00

0,1854

85,600

46,857

38,743

4,69

3,87

42,17

34,87

7

120,00

0,2079

96,000

52,550

43,450

5,26

4,34

47,30

39,10

8

101,00

0,1750

80,800

44,230

36,570

4,42

3,66

39,81

32,91

9

224,00

0,3881

179,200

98,094

81,106

9,81

8,11

88,28

73,00

10

198,00

0,3431

158,400

86,708

71,692

8,67

7,17

78,04

64,52

11

410,00

0,7104

328,000

179,547

148,453

17,95

14,85

161,59

133,61

12

92,00

0,1594

73,600

40,289

33,311

4,03

3,33

36,26

29,98

13

548,00

0,9495

438,400

239,980

198,420

24,00

19,84

215,98

178,58

14

200,00

0,3465

160,000

87,584

72,416

8,76

7,24

78,83

65,17

15

216,00

0,3743

172,800

94,591

78,209

9,46

7,82

85,13

70,39

16

231,00

0,4002

184,800

101,160

83,640

10,12

8,36

91,04

75,28

17

1.226,00

2,1242

980,800

536,890

443,910

53,69

44,39

483,20

399,52

18

1.052,00

1,8227

841,600

460,692

380,908

46,07

38,09

414,62

342,82

19

1.250,00

2,1658

1.000,000

547,400

452,600

54,74

45,26

492,66

407,34

20

1.000,00

1,7327

800,000

437,920

362,080

43,79

36,21

394,13

325,87

21

530,00

0,9183

424,000

232,098

191,902

23,21

19,19

208,89

172,71

22

530,00

0,9183

424,000

232,098

191,902

23,21

19,19

208,89

172,71

23

520,00

0,9010

416,000

227,718

188,282

22,77

18,83

204,95

169,45

24

643,00

1,1141

514,400

281,583

232,817

28,16

23,28

253,42

209,54

25

469,00

0,8126

375,200

205,384

169,816

20,54

16,98

184,85

152,83

26

441,00

0,7641

352,800

193,123

159,677

19,31

15,97

173,81

143,71

27

579,00

1,0032

463,200

253,556

209,644

25,36

20,96

228,20

188,68

28

542,00

0,9391

433,600

237,353

196,247

23,74

19,62

213,62

176,62

29

425,00

0,7364

340,000

186,116

153,884

18,61

15,39

167,50

138,50

30

376,00

0,6515

300,800

164,658

136,142

16,47

13,61

148,19

122,53

31

498,61

0,8639

398,888

218,351

180,537

21,84

18,05

196,52

162,48

32

727,67

1,2608

582,136

318,661

263,475

31,87

26,35

286,80

237,13

33

772,00

1,3376

617,600

338,074

279,526

33,81

27,95

304,27

251,57

34

57,50

0,0996

46,000

25,180

20,820

2,52

2,08

22,66

18,74

35

57,50

0,0996

46,000

25,180

20,820

2,52

2,08

22,66

18,74

36

100,00

0,1733

80,000

43,792

36,208

4,38

3,62

39,41

32,59

37

918,00

1,5906

734,400

38-A

13.067,39

22,6412

38-B

230,00

0,3985

402,011

332,389

40,20

33,24

361,81

299,15

10.453,912 5.722,471

4.731,441

572,25

473,14

5.150,22

4.258,30

184,000

83,278

10,07

8,33

90,65

74,95

100,722

PARC P.COMP.
ELA

% COEF. EDIFICAB. EDIF IND.
SUP
TOTAL.

EDIF.
10% IND. 10%
EDIF. NETA EDIF NETA
TERCIARIA
TERCIARIO IND.
TERC.

39

4.143,80

7,1798

3.315,040

1.814,653

1.500,387

181,47

150,04

1.633,19

1.350,35

40

550,00

0,9530

440,000

240,856

199,144

24,09

19,91

216,77

179,23

41

222,00

0,3846

177,600

97,218

80,382

9,72

8,04

87,50

72,34

42

803,00

1,3913

642,400

351,650

290,750

35,16

29,08

316,48

261,68

43

369,00

0,6393

295,200

161,592

133,608

16,16

13,36

145,43

120,25

44

489,00

0,8473

391,200

214,143

177,057

21,41

17,71

192,73

159,35

45

180,00

0,3119

144,000

78,826

65,174

7,88

6,52

70,94

58,66

46

772,00

1,3376

617,600

338,074

279,526

33,81

27,95

304,27

251,57

47

810,00

1,4034

648,000

354,715

293,285

35,47

29,33

319,24

263,96

48

750,00

1,2995

600,000

328,440

271,560

32,84

27,16

295,60

244,40

49

850,00

1,4728

680,000

372,232

307,768

37,22

30,78

335,01

276,99

50

11.150,00

19,3191

8.920,000

4.882,808

4.037,192

488,28

403,72

4.394,53

3.633,47

57.715,00

100,0000

46.172,000 25.274,553

20.897,447

2.527,46

2.089,74

22.747,10

18.807,70

SUPERFICIE
APORTADA
LA
23.328,81
BOUZ
A SUR

40,4207

APARI 13.297,39
RER

23,0397

NAITE 9.938,80
R

17,2205

AV.
11.150,00
MADR
ID

19,3191

PRIVA 57.715
DOS

100,0000

CONC 0
ELL

0,0000

TOTA 57.715
L

COEF. %

100,0000

PARCELAS
ADXUDICADAS
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PARCELA 1

SUPERFICIE EDIF. TERC

EDIF IND. CUOTA

€

14.400,00

17.000,00

0,00

100,00

1.366.400,00

1

8.516,92

0,00

50,0995

684.559,57

2

3.628,46

0,00

21,3439

291.643,05

3

4.854,62

0,00

28,5566

390.197,38

17.000,00

0,00

100,00

1.366.400,00

SUBTOTAL

14.400,00

PARCELA 2

SUPERFICIE EDIF. TERC

EDIF IND. CUOTA

€

6.492,31

1.900,00

7.782,89

100,00

633.600,00

1

951,89

3.899,19

50,0995

317.430,43

2

405,53

1.661,17

21,3439

135.234,95

3

542,58

2.222,53

28,5566

180.934,62

1.900,00

7.782,89

100,00

633.600,00

SUBTOTAL

6.492,31

PARCELA 3

SUPERFICIE EDIF. TERC

EDIF IND. CUOTA

€

3.517,69

0,00

5.246,29

100,00

0,00

0,00

5.246,00

100,00

0,00

5.246,00

100,00

1
SUBTOTAL

3.517,69

PARCELA 5

SUPERFICIE EDIF. TERC

EDIF IND. CUOTA

€

9.550,00

2.000,00

9.500,00

0,00

9.550,00

2.000,00

12.242,87

SUBTOTAL

SUPERFICIE EDIF.TERC.
TOTAL PARCELAS
EDIFICABLES

33.960,00

CESIONES

SUPERFICIE

DOTACIONEQUIP

1.240,00

PARCELA 4

ZONA VERDE

6.300,00

PARCELA 6

VIARIO

16.215,00

PARCELA 7

TOTAL

23.755,00

TOTAL AMBITO 57.715,00

100,00

0,00

0,00

EDIF.
IND.

CUOTA

€

20.900,00

25.271,76

2.000.000

ADXUDICACIÓ
N

INDUSTRIAL TERCIARIO

TOTAL

U. APRVTO

“LA BOUZA
SUR, SL”

3.899,19 9.468,81

13.367,99

16.218,10

“APARIRER UN,
SL”

2.222,53 5.397,20

7.619,73

9.244,28

“NAYTER, S.L”

1.661,17 4.034,00

5.695,17

6.909,40

EDIFICACIÓN

12.242,87 2.000,00

14.242,87

14.844,87

20.025,76 20.900,00

40.925,76

47.216,66

5.246,00

5.246,00

46.171,76

52.462,66

AV. MADRID
PARCIAL
PRIVADOS
CONCELLO
TOTAL

5.246,00 0,00
25.271,76 20.900,00

Consta no expediente a práctica das notificacións ós propietarios, titulares rexistrais e arrendatarios, todo elo ó
abeiro do disposto no artigo 117.4 da Lei 9/02, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, así como o previsto nos artigos 4 e seguintes do real decreto 1093/97, de 4 de xullo de
normas complementarias para a inscripción de actos de natureza urbanístico no Rexistro da Propiedade.
Por outra parte, o 28.11.07 os propietarios do ámbito do polígono único do Plan Parcial de Gandariña,
presentan escrito no que poñen de manifesto a existenza de certos erros materiais na redacción do proxecto de
compensación para a que se lle pretende a aprobación definitiva.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS E TÉCNICOS
1.- Sistema de execución previsto para a execución do planeamento do “Plan Parcial Gandariña 2”.- O sistema
previsto para a execución do planeamento do presente polígono é o de compensación. De acordo co previsto no
artigo 154 da Lei 9/02, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Neste sistema os propietarios achegan os terreos de cesión obrigatoria e realizan a súa custa a urbanización
nos termos e condicións que se establezcan no plan. Na execución do planeamento polo antedito sistema,
deberá observar asemade o disposto nos artigos 157 e seguintes do real decreto 3288/78, de 25 de agosto, de
xestión urbanística, naquelo no que non contradiga o disposto polo lexislación autonómica.
2.- Consecuencias de aprobación do proxecto de equidistribución.- A aprobación do proxecto de compensación,
tendo en conta o disposto no artigo 118 da Lei 9/02, supoñe entre outros efectos os seguintes: a) Transmisión ó
municipio, en pleno dominio e libre de cargas, de tódolos terreos de cesión obrigatoria para a súa
incorporación ó patrimonio municipal do solo ou a súa afectación ós usos previstos no planeamento. b)
Subrogación, con plena eficacia real, das antigas polas novas parcelas, sempre que quede establecida a súa
corresponencia. c) Afectación real das parcelas adxudicadas ó cumprimento das cargas e pagamento dos gastos
inherentes ó sistema de actuación. No ámbito que se desenvolve se mantén unha edificación (parcela de orixe
número 50) ó abeiro do disposto no artigo 89 e seguintes do real decreto 3.288/78, de 25 de agosto, polo que se
aproba o regulamento de xestión urbanística. O proxecto de compensación avala o mantemento da edificación,
non sendo procedente neste trámite analizar a compatibilidade dos usos que se exerzan ou se poidan exercer.
3.- Contido do proxecto de equidistribución.-O Proxecto de compensación efectúa un reparto de
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aproveitamentos non proporcional á superficie das parcelas respectivas, xa que se adouta como criterio
unánime que á parcela de orixen nº 50 ,xa previamente edificada ,se lle adxudique un maior aproveitamento.
Este criterio é congruente co disposto no artigo 116 da LOUGA. En razón de dito reparto os propietarios
maioritarios “LA BOUZA SUR”, “APARIPER UNIPERSONAL, S.L.” e “NAYTER, S.L.” diminúen os seus
aproveitamentos patrimonializables nun15% en beneficio dos propietarios da parcela de orixe 50 .
A edificabilidade total repartida (46.172 m2c), coincide coa edificabilidade permitida no Plan Parcial e na
equidistribución utilízanse os mesmos coeficientes de ponderación que figuran no Plan Parcial: 1, para o uso
característico industrial e 1,301 para o uso terciario. O total de aproveitamento homoxeneizado repartido é de
52.462,66 unidades de aproveitamento, coincidente co que figura no Plan Parcial aprobado. Segundo os datos
aportados en escrituras, as parcelas iniciais son un total de 51: 37 delas son propiedade de “LA BOUZA SUR,
S.L”, cunha superficie total de 23.328,81 m2 ( 40,42%), 2 , as números 38-a e 38-B, son propiedade de
“APARIPER UNIPERSONAL, S.L.” , cunha superficie de 13.297,39 m2 (23,039%), 11 , números 39 a 49, son
propiedade de “NAYTER S.L” , con 9.938,80 m2 de superficie e 17,22%, e unha , a número 50, propiedade da
“COMUNIDADE DE PROPIETARIOS CARRETERA DE MADRID 150”, en réxime de división horizontal,
parcela de 11.150 m2 de superficie (19,319%). Á parcela resultante 1 , de 14.400 m2 , lle corresponde a
totalidade da zona de ordenanza G.4. de uso terciario, cunha edificabillidade de 17.000 m2c para dito uso,
como especifica o Plan Parcial. As parcelas resultantes 2, 3 e 5 subdividen a zona de ordenanza G.2. de
edificación industrial principal, de acordo coas condicións de parcelación e edificabilidade que figuran na
ordenanza G2 do Plan Parcial (art.C.2.). Nestas tres parcelas o máximo de edificabilidade permitido polo
Plan Parcial é de 25.272 m2c de uso industrial e 3.900 m2c. de uso terciario.
A edificabilidade equivalente ao 10% do aproveitamento adxudícaselle ao Conello na Parcela P-3 dunha
superficie de 3.517,69 m2 e cunha edificabilidade para uso exclusivo industrial (a diferencia co resto das
parcelas lucrativa nas que se reparten igualmente os usos) de 5.246 m2c, que e
equivalen
a
5.246
unidades de aproveitamento .O resto de parcelas que se adxudican ao Concello son as de cesión de dominio e
uso público segundo o planeamento: a número 4, de 1.240 m2 de superficie, para uso dotacional de
equipamento, a número 6, de 6.300 m2 ,para zonas verdes, e a parcela número 7, de 16.215 m2 que engloba
os viais e aparcamentos públicos.
4.- Constancia da aprobación incial do proxecto de compensación por unanimidade.- Según consta na
protocolización da acta da sesión da Xunta de compensación pola que se aproba inicialmente o proxecto de
compensación, a mesma foi realizada en sentido unánime. De acordo co previsto no artigo 116.1.a da Lei 9/02,
de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, os propietarios asumen
un criterio distinto ó de valor urbanístico da superficie dos seus predios.
5.-Efectos sobre as actividades que se están exercendo na parcela de resultado número 5.- A afirmación contida
na Memoria (punto D, segundo párrafo) do proxecto de compensación no sentido de entender como
debidamente ordenados os usos que se están a exercer na edificación que se manteñe tra-la xestión, deberá ser
obxecto dunha analise individualizado para concluir a súa compatibilidade ou non co planeamento. Polo tanto,
queda condicionada a eficacia do aludido á realización da comprobación que sexa pertinente.
6.- Descripción das parcelas de orixe incluidas na numerada como 50.- A superficie dos locais e dos anexos
descritos como parcela de orixe, concorda co contido da información rexistral incluida no expediente. Non
obstante, naquel caso que exista unha diferente descripción do título inscrito e o contido no proxecto de
equidistribución, a aprobación definitiva do mesmo implicará a rectificación dos lindeiros. Con respecto o resto
de afirmacións sobre actividades e usos que se están a exercer nos locais da edificación que se mantén tra-lo
desenvolvemento urbanístico, non implica ningún tipo de legalización ou modificación das autorizacións e
licenzas das que dispoñan para o exercizo da actividad que corresponda. Para a modificación ou rectificación
da declaración de obra nova deberán cumplirse previamente os requisitos e formalidades previstas nos artigos
46, 49, 52 e 54 do real decreto 1093/97, de 4 de xullo, polo que se aproban as normas complementarias o
regulamento para a execución da Lei hipotecaria e inscripción no Rexistro da Propiedade de actos de
naturaleza urbanística. Polo tanto, a afirmación contida na descripción da parcela de resultado número cinco
(“<...> En virtud de lo dispuesto en el art. 8 del Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban
las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, se procede a la modificación de la división
horizontal, créandose dos elementos independientes y modificándose el título constitutivo <...>”) a súa
aprobación queda condicionada o cumprimento da tramitación prevista nos artigos 49, 52 e 54 do real decreto
1093/97, de 4 de xullo. Por outra parte, non se da aprobación definitiva o contido da descripción final da

adxudicación da parcela de resultado número cinco (“<...> Se le aplica la Ordenanza G.2 del Plan Parcial
Gandariña 2 definitivamente aprobado, destacando que por acuerdo unánime de todos los propietarios del
polígono, incluido el Ayuntamiento de Vigo, se permite que las edificaciones que se construyan en la presente
parcela se adosen a los linderos, de modo que no hará falta que la edificación se separe 3 metros de los linderos
laterales <...>”). Non consta acordo do Concello de Vigo no que se permita o adosamento ó que alude a
descripción reproducida con anterioridade, polo tanto a aprobación definitiva non alcanza a tal afirmación.
7.- Referencias na escritura pública de aprobación inicial do proxecto de compensación ó réxime xurídico da
comunidade da edificación que se mantén.- En atención ó contido previsto para o proxecto de compensación no
artigo 116 da Lei 9/02, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,
non é obxecto dun proxecto de equidistribución o establecemento ou modificación dun réxime xurídico de
utilización ou xestión dunha parcela de orixe ou de resultado. Polo tanto, o acto de aprobación definitiva do
proxecto de compensación non alcanza o contido da parte final do punto terceiro da escritura pública de
aprobación inicial do proxecto de compensación no que se refire ó réxime xurídico da comunidade da parcela
de resultado número 8. A mesma terá os efectos e contido obligacional que o Dereito privado prevea para unha
escritura pública na que se acorda por unanimidade a modificación ou establecemento dun réxime xurídico
dunha comunidade de propietarios.
8.- Órgano competente para a adopción do presente acordo.- Tendo en conta o previsto no artigo 127.1.d da Lei
7/85, de 2 de abril, de bases de réxime local (redacción da Lei 57/03, de 16 de decembro), a competencia para a
aprobación do presente proxecto de compensación é atribuida á Xunta de Goberno Local.
Polo tanto, PROPONSE á Xunta de Goberno Local a adopción do presente acordo:
PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente o proxecto de compensación do “Plan Parcial Gandariña 2”
protocolizado por escritura pública de 15.10.07 polo Notario don José Pedro Riol López (número 2.515) coa
excepción da descripción da parcela de resultado número cinco á que se lle da aprobación é a documentación
aportada polos propietarios o 28.11.07, coa salvedade do previsto no punto 6º e 7º do presente informeproposta.
SEGUNDO.-Notificar o presente acordo a todos os interesados que consten no expediente comunicando que
contra o mesmo caberá interpoñer potestativamente, recurso de reposición ante esta mesma Administración no
prazo dun mes ou, contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o Xulgado do contenciosoadministrativo de Vigo.
TERCEIRO.- Dar del alta no inventario de bens do Patrimonio municipal do solo a parcela de resultado
número tres. Así mesmo, no inventario xeral deberase dar de alta como bens de dominio servizo público a
parcela de resultado para equipamento número catro e as de uso público seis e sete.

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

26(34).RECTIFICACIÓN DA CESIÓN DE 85 M2 PARA O ENSANCHE E MELLORA
DO CAMIÑO LONGRA-CORUXO, POR PARTE DE D. CLEMENTE COMESAÑA PRADO,
ACORDADA POLO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EN DATA
7.09.06. EXPTE. 48840/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón. Xeral
da Oficina de Xestión da Xerencia de Urbanismo, do 4.01.08, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
Por escrito de 10.04.06 don Clemente Comesaña Prado solicita o recoñecemento da cesión realizada de 85 m2
para os efectos urbanísticos que se consderen oportunos.
En data 13 de xuño de 2006, o xefe de negociado de vías e obras informa o seguinte: "(...) Visto el informe
técnico de Cartografía de data 7 de xuño de 2006, donde reséñase que a cesión efectuada por don Clemente
Comesaña Prado, para o ensanche e mellora do camino de Longra en Coruxo foi de 85 m2. Dita cesión foi
utilizada para o ensanche e mellora do camiño reseñado (...) Todo isto debido á urxente necesidade do ensanche

S.ord. 14.01.08

dalgúns camiños e vías públicas nas que se producen toda clase de continxencias e inconvintes polas súas
estreitas dimensións e pola imposibilidade mediata de que se desenvolva algunha actividade de xestión ou
desenvolvemento urbanístico. De acordo co exposto, por este departamento non existe inconvinte o
recoñecemento e aceptación solicitado (...)".
Consta informe do adxunto ó director dos sevicios técnicos de 19 de xuño de 2006 no que se informa que o
terreo cedido está clasificado no plan xeral vixente como solo non urbanizable dentro do núcleo 08 11 San
Lourenzo C Núcleo rural existente tradicional, regulado pola ordenanza 1.3.C de vivenda unifamiliar aillada de
baixa densidade. No plan xeral en tramitación, no documento que se aprobou provionalmente, está clasificado
como solo urbano consolidado afecto á ordenanza 9.2º.
O Consello da Xerencia municipal de urbanismo de data 7.09.06 se aceptou a cesión, non obstante, na parte
dispositiva se fixo referencia equivocadamente que a cesión era de 29 metros cadrados en vez dos 85 que
realmente se ceden.
FUNDAMENTOS LEGAIS OU CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
1.- Facultade da Entidade local para a rectificación de erros materiais ou de feito.- En atención ó previsto no
artigo 105.2 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e procedemento
administrativo común, as Administracións poderán rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia de
interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos.
4.- Órgano competente para a adopción do presente acordo.- De conformidade co disposto no artigo 127.1.f da
Lei 7/85, a competencia corresponde á Xunta de Goberno Local.
Polo tanto, tendo en conta os antecedentes e fundamentos xurídicos, se propón á Xunta de goberno local o
seguinte:
1.- Rectificar a parte dispositiva do acordo do Consello da Xerencia municipal de urbanismo de data 7.09.06 no
sentido de reflexar que a cesión é de 85 m2, mantendo o resto do acordo nos seus propios termos.
2.- Comunicar ós interesados que contra o presente acordo cabe interpoñer con carácter potestativo, recurso de
reposición perante esta Administración no prazo dun mes, ou contencioso-administrativo perante o xulgado do
contencioso-administrativo de Vigo.

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
27(35).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e quince minutos.
Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.

