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Orde do día da sesión ordinaria da Xunta de Goberno que terá lugar o venres, 
7 de xullo de 2017, ás DOCE HORAS. 

 
ASUNTOS 

 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 12/17, do 16 de xuño. 
 
2.-Toma de coñecemento das comunicacións recibidas doutras deputacións e 
concellos. 
 
Asesoría Xurídica 
 
3.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento do auto do Xulgado de Primeira Instancia núm. 11 dos da Coruña, do 
05/06/2017, recaído no procedemento núm. 323/2016, seguido a instancia de don 
Roberto Barcia Casanova, sobre tercería de dominio. 
 
4.- Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 4 dos da 
Coruña, do 05/06/2017, recaída no recurso PA 45/2017, interposto por don Adrián 
Greenhalgh Suárez, sobre sanción de tráfico do Concello da Laracha. 
 
5.- Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 119/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
núm. 2 dos de Santiago de Compostela, interposto por “Urban Servicios Inmobiliarios, 
SL”, sobre procedemento executivo de constrinximento e embargos. 
 
6.- Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 3 dos da 
Coruña, do 06/06/2017, recaída no recurso PA 34/2017, interposto por “Gasóleos San 
Marcos, SL”, sobre responsabilidade patrimonial. 
 
7.- Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 108/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
núm. 2 dos da Coruña, interposto por Dª María Trigo Oubiña, sobre tributos. 
 
8.- Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 203/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo 
núm. 2 dos de Santiago de Compostela, interposto por don Enrique Castro Rodríguez, 
sobre tributos. 
 
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios 
 

9.-Aprobación do informe sectorial sobre o plan xeral de ordenación municipal de 
Monfero. 
 



3 
 

10.-Aprobación do informe sobre itinerario peonil e ciclista na AC-543. Treito Barcia-
Roxos. P.Q. 1+800 -4+150. 
 
Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos 
 
11.-Solicitude do funcionario D. Juan Francisco González Framil de compatibilidade 
para o desempeño de posto docente na Universidade de Vigo. 
 
12.-Solicitude do funcionario D. Roberto Maneiro Catoira de compatibilidade para 
desempeño de actividade investigadora na Universidade da Coruña. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día sete de xullo de dous mil 
dezasete. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, o día sete de xullo de dous mil 

dezasete, reuniuse a Xunta de Goberno da Deputación provincial para celebrar a 
sesión ordinaria. 

 
CONCORRENTES 

 
PRESIDE EN AUSENCIA DO TITULAR A ILMA. SRA.: 
 

 DONA MARÍA GORETTI SANMARTIN REI 

 
 ASISTEN OS/AS SRES./AS DEPUTADOS/AS SEGUINTES: 

 
DONA MARÍA ÁNXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUÍÑO ESPASANDÍN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
 

 Escúsase o Sr. Soto Vivero. 
 

 Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Corporación, e están presentes o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera, 
e a xefa da Sección de Información e Actas, dona Mª Cristina Couto Palla. 

 
Aberto o acto ás doce horas e dezanove minutos, o Sr. Secretario  le os 

asuntos incluídos na orde do día, verbo dos cales, por unanimidade, adoptáronse os 
acordos seguintes: 
 
 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 12/17, DO 16 DE 
XUÑO. 
 

Apróbase por unanimidade a acta da sesión anterior, número 12/17, do 16 de 
xuño. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS COMUNICACIÓNS RECIBIDAS DOUTRAS 
DEPUTACIÓNS E CONCELLOS. 

 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da comunicación recibida do Concello 
de Carballo. 

 
3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DO AUTO DO XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA 
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NÚM. 11 DOS DA CORUÑA, DO 05/06/2017, RECAÍDO NO PROCEDEMENTO 
NÚM. 323/2016, SEGUIDO A INSTANCIA DE DON ROBERTO BARCIA 
CASANOVA, SOBRE TERCERÍA DE DOMINIO. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
18144, do 08.06.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento do auto do 
Xulgado de Primeira Instancia núm. 11 dos da Coruña, do 05/06/2017, recaído no 
procedemento núm. 323/2016, seguido a instancia de don Roberto Barcia Casanova, 
sobre tercería de dominio. 
 
4.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO NÚM. 4 DOS DA CORUÑA, DO 05/06/2017, RECAÍDA NO 
RECURSO PA 45/2017, INTERPOSTO POR DON ADRIÁN GREENHALGH 
SUÁREZ, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DO CONCELLO DA LARACHA. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
18145, do 08.06.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 4 dos da Coruña, do 05/06/2017, 
recaída no recurso con procedemento abreviado 45/2017, interposto por don Adrián 
Greenhalgh Suárez, sobre sanción de tráfico do Concello da Laracha. 
 
5.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 119/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DOS DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, INTERPOSTO POR “URBAN SERVICIOS INMOBILIARIOS, SL”, 
SOBRE PROCEDEMENTO EXECUTIVO DE CONSTRINXIMENTO E EMBARGOS. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
18315, do 08.06.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 119/2017, 
do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 2 dos de Santiago de Compostela, 
interposto por “Urban Servicios Inmobiliarios, SL”, sobre procedemento executivo de 
constrinximento e embargos, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
6.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO NÚM. 3 DOS DA CORUÑA, DO 06/06/2017, RECAÍDA NO 
RECURSO PA 34/2017, INTERPOSTO POR “GASÓLEOS SAN MARCOS, SL”, 
SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
18496, do 09.06.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 3 dos da Coruña, do 06/06/2017, 
recaída no recurso con procedemento abreviado 34/2017, interposto por “Gasóleos 
San Marcos, SL”, sobre responsabilidade patrimonial. 
 
7.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 108/2017, DO XULGADO DO 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
Dª MARÍA TRIGO OUBIÑA, SOBRE TRIBUTOS. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
18958, do 13.06.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 108/2017, 
do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 2 dos da Coruña, interposto por Dª 
María Trigo Oubiña, sobre tributos, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
8.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 203/2017, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DOS DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, INTERPOSTO POR DON ENRIQUE CASTRO RODRÍGUEZ, 
SOBRE TRIBUTOS. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
18957, do 13.06.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 203/2017, 
do Xulgado do Contencioso Administrativo núm. 2 dos de Santiago de Compostela, 
interposto por don Enrique Castro Rodríguez, sobre tributos, encomendándolle a 
representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 

9.-APROBACIÓN DO INFORME SECTORIAL SOBRE O PLAN XERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL DE MONFERO. 

 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 

 
“ANTECEDENTES 
 
O 01.06.2017 e número de rexistro 22216 entrou no Rexistro Xeral desta 
administración o escrito en cuestión solicitando informe sobre o asunto de referencia. 
 
Remitida directamente esta solicitude ao Servizo de Vías e Obras, consta emitido 
informe en relación coa súa competencia o 15.06.2017; que entrou neste Servizo con 
rexistro de entrada núm. 2017/19006, do 16.06.2017. 
 
O 19.06.2017 solicitouse informe ao Servizo de Patrimonio e Contratación; recibindo 
contestación con rexistro de entrada núm. 2017/19006 do 27.06.2017. 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está contemplado no art. 23.2 da Lei 8/2013, 

do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposición que se desenvolve mediante o 
art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento 
xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta intervención nos 
art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de novembro, 
de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o anterior, co 
disposto polo 60 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, disposición 
que se desenvolve mediante o art.144 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, 
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polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 
Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe desfavorable, con base en distintas observacións. 
 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese concello 

de bens de titularidade provincial. 
 

4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 
Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
Bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE 
MONFERO, propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe sectorial da Deputación da Coruña sobre a 
aprobación inicial do Plan xeral de ordenación municipal de Monfero, mediante 
proposta efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecido no art. 23.2 da Lei 8/2013, do 

28 de xuño, de estradas de Galicia; disposición que se desenvolve mediante o art. 
60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de 
estradas de Galicia; así como tamén se considera esta intervención nos art. 2.2 e 
189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de 
patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o anterior, co disposto 
polo 60 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, disposición que se 
desenvolve mediante o art.144 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que 
se aproba o regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe desfavorable, no que figuran as seguintes 
observacións: 
 
En relación co asunto indicado, no que afecta á Rede Viaria de titularidade desta 
Deputación, este Servizo informa o seguinte: 
  
Esta Deputación ten catalogadas e clasificadas as estradas da súa dependencia, 
que discorren polo termo municipal de Monfero, seguintes: 

 
DP 0905 BETANZOS AO LÍMITE DA PROVINCIA DE LUGO 
DP 3902 DA ESTRADA DE BENTANZOS-LÍMITE A CERNADAS POLA VIÑA 
DP 5001 DE CARBALLIÑO A CURRA POLO  ALTO DE XESTOSO 
DP 5002 PILADELEÑA A LAGARES 
DP 5003 ACCESO AO MOSTEIRO DE MONFERO 
DP 5004 DO CASAL DE ARRIBA Á FERIA DO TRES 
DP 5005 LOUREIROS A TABOADA 
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Revisada a documentación, no que afecta á Rede Provincial de Estradas, 
especialmente no relativo ás aliñacións establecidas: 
 
1. Nos planos de ordenación dos solos de núcleo rural que son atravesados 
polas estradas provinciais desta Deputación non se definen con claridade as 
aliñacións. Dentro do límite dos núcleos rurais interrómpese a trama identificativa 
do solo de núcleo rural, sen que se identifiquen claramente aliñacións nin estas se 
acouten. As devanditas aliñacións deben dispor un ancho previsto de viario mínimo 
de 16 metros, ancho que podería diminuírse en casos puntuais xustificados ata 
unha anchura de 12 m, polo que se podería admitir en casos puntuais excepcionais 
menor anchura a condición de que o viario poida dispor dunha anchura adecuada 
para unha correcta circulación de vehículos coas correspondentes visibilidades, nos 
que non se prexudique a seguridade viaria nin a posibilidade de realizar melloras na 
estrada.  Non parece que o espazo destinado a viario (están sen acoutar e sen 
definir claramente a aliñación) cumpra co ancho mínimo. 
 
2. Segundo o disposto no artigo 7 da Lei 8/2013 de estradas de Galicia: “Para os 
efectos da presente lei, considérase tramo urbano dunha estrada aquel que 
discorre por solo clasificado polo correspondente instrumento de plan urbanístico 
como urbano ou de núcleo rural cando, neste último caso, conte con aliñacións 
marcadas no citado instrumento e aquel fose sometido a informe favorable, 
conforme á presente lei, pola administración titular da estrada”, para considerar 
como tramos urbanos aqueles tramos de núcleo rural atravesados polas estradas 
desta Deputación, han de ter aliñacións claramente definidas nos planos de 
ordenación e estas para ser informadas favorablemente han de cumprir o disposto 
no punto anterior. Nos devanditos tramos urbanos non existirá a liña límite de 
edificación nin as zonas de protección definidas na Lei 8/2013 de estradas de 
Galicia (art. 38.4 Lei 8/2013) 
 
3 Segundo o disposto no artigo 60.2 b) do Regulamento xeral de estradas de 
Galicia (Decreto 66/2016) : “Tanto nas estradas existentes como nas planificadas, 
tanto se forman parte do plan de estradas vixente como se non, clasificaranse 
como solo rústico de especial protección de infraestruturas todos os terreos que, 
estando clasificados como rústicos previamente e non incorporándose a sectores 
de solo urbanizable, formen a zona de dominio público e as zonas de protección da 
estrada.”, por tanto haberá de incluírse nos planos de clasificación do solo as zonas 
de protección das estradas provinciais (franxas de terreo de anchura de 30 m 
medida desde a aresta exterior da explanación) como solo rústico de protección de 
infraestrutura naqueles casos que corresponda a solos clasificados como rústico. 
Na documentación presentada non está claro que franxa de solo se clasifica como 
rústico de protección de infraestruturas, se esta corresponde á comprendida nas 
liñas límite de edificación definidas  na Lei de estradas ou á zona de afección da 
estrada. 
 
É por iso que este Servizo informa desfavorablemente o Plan de ordenación 
presentado, polo que se deberá corrixir o indicado nos apartados anteriores. 
 
 

3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese concello 
de bens de titularidade provincial 
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4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 
Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 
ACORDA 
 
1 Aprobar a emisión dun informe sectorial desfavorable sobre a aprobación inicial do 

Plan xeral de ordenación municipal de Monfero, consonte coas observacións que 
constan anteriormente expresadas no pronunciamento efectuado polo Servizo de 
Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello de Monfero.” 
 
 
10.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA 
AC-543. TREITO BARCIA-ROXOS. P.Q. 1+800 -4+150. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
O 21.04.2017 e número de rexistro 15380 entrou no Rexistro Xeral desta 
administración o escrito en cuestión solicitando informe sobre o asunto de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitude ao Servizo de Vías e Obras, consta emitido 
informe en relación coa súa competencia, con rexistro de saída núm. 12986 e data do 
06.06.2017, que ten entrada nesta Servizo nesa mesma data. 
 
O 08.06.2017 e número de rexistro de saída 2017/12986 solicitouse informe ao 
Servizo de Patrimonio e Contratación, recibindo contestación o 13.06.2017. 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está disposta no art. 21.3 da Lei 8/2013, do 28 

de xuño, de estradas de Galicia; disposición que se desenvolve mediante o artigo 
51 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de 
estradas de Galicia; así como nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da 
Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas. 
 

2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 
Vías e Obras emite informe favorable, efectuando determinadas observacións. 

 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a existencia nese concello 

de determinados bens de titularidade provincial, sen facer constar ningunha 
obxección. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do Presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
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bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, 
SOBRE O ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-546 TREITO BARCIA-ROXOS 
P.Q. 1+800-4+150, propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre o Itinerario peonil e 
ciclista na AC-546 treito Barcia-Roxos P.Q. 1+800-4+150, mediante proposta 
efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está disposto  no art. 21.3 da Lei 8/2013, do 

28 de xuño, de estradas de Galicia; disposición que se desenvolve mediante o 
artigo 51 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento 
xeral de estradas de Galicia; así como nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición 
final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das administracións 
públicas. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, no que figuran as seguintes observacións: 
 

En relación co proxecto relativo ao asunto indicado, este servizo informa que: 

1. A estrada provincial afectada polo proxecto presentado son as de DP 7802 Roxos a Reborido 

no P.K. 0+000 

2. Non se aprecia inconveniente no exposto no proxecto presentado salvo o indicado a 

continuación: 

Na intersección de ambas as dúas estradas sería necesario deixa,  polo menos, unha beiravía 

de 50 cm. 

En relación ao paso de peóns situado na DP 7802, inmediatamente despois da glorieta, 

indícase que se podería afastar da incorporación desde a glorieta uns 50 m, para permitir que o 

vehículo que se incorpore lle dea tempo a ver os peóns no paso de peóns. 

 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a existencia nese concello 

de determinados bens de titularidade provincial, sen facer constar ningunha 
obxección. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do Presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
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ACORDA 
 
1 Aprobar a emisión dun informe favorable sobre o Itinerario peonil e ciclista na AC-

546 treito Barcia-Roxos P.Q. 1+800-4+150, consonte coas observacións que 
constan anteriormente expresadas no pronunciamento efectuado polo Servizo de 
Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao director da Axencia Galega de Infraestruturas.” 
 
 
11.-SOLICITUDE DO FUNCIONARIO D. JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ FRAMIL 
DE COMPATIBILIDADE PARA O DESEMPEÑO DE POSTO DOCENTE NA 
UNIVERSIDADE DE VIGO. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 

“Autorizar a compatibilidade solicitada polo funcionario D.JUAN FRANCISCO 
GONZALEZ FRAMIL para desempeñar o posto de traballo na Universidade de Vigo 
como profesor asociado T3-P4 de conformidade co sinalado no art. 4º da Lei 53/84, 
do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións 
públicas e demais lexislación de aplicación, de acordo coa certificación expedida polo 
Departamento de Organización de Empresas da Universidade de Vigo, fóra da 
xornada laboral, durante o curso académico 2017/2018 e con efectos do día 1 de 
setembro do 2017.” 
 
12.-SOLICITUDE DO FUNCIONARIO D. ROBERTO MANEIRO CATOIRA DE 
COMPATIBILIDADE PARA DESEMPEÑO DE ACTIVIDADE INVESTIGADORA NA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 

“Autorizar a compatibilidade solicitada polo funcionario D.ROBERTO 
MANEIRO CATOIRA para desempeñar o posto de traballo na Universidade da 
Coruña como colaborador en proxectos de investigación no Departamento de 
Enxeñaría de Computadores da Facultade de Informática, a tempo parcial, de 
conformidade co sinalado no art. 4º da Lei 53/84, do 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas e demais 
lexislación de aplicación, de acordo coa certificación expedida polo Departamento de 
Enxeñaría de Computadores da Facultade de Informática fóra da xornada laboral, 
durante un ano (16/07/2017 a 15/07/2018) e con efectos do día 16 de xullo  de 2017.” 
 
 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión ás doce horas e corenta 
minutos, redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Sr. presidente, 
de todo o cal, eu, o secretario, dou fe. 
 
 


