
 

Redondela 23.02.2021

BOLSA DE TRABALLO DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN PARA O CONCELLO DE 
REDONDELA 

PROPOSTA DE SUPOSTO PRÁCTICO nº2

O suposto práctico que se propón ten relación directa coas funcións que se indican na
base 1ª (entre as que figuran informar ás persoas usuarias nos asuntos relativos a súa
área  de  traballo,  elaborar  informes  de  carácter  técnico  no  marco  das  súas
competencias,  elaborar  pregos  e  valoración  das  ofertas,  supervisar  o  correcto
cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo e formar parte das
mesas de contratación).

O suposto, segundo a base 9ª, valorarase:

 a capacidade de análise e a aplicación razoada dos coñecementos teóricos á
resolución dos problemas prácticos expostos, 

 a orde e claridade de ideas e claridade da exposición escrita. 

Este exercicio puntuarase de 0 a 10 puntos.

CALIFICACIÓN:

- Lexislación aplicable: ata 3,5 puntos.
- Tramitación: ata 3,5 puntos
- Razoamento da proposta de resolución: ata 3 puntos.

SUPOSTO

O día 13 de setembro de 2018, don Mariano Gómez sufriu un accidente de circulación
cando circulaba coa súa motocicleta pola estrada municipal denominada “Camiño do
Bosque” de Redondela. Se dirixía a o seu lugar de traballo. 

Don  Mariano  atribúe  o  accidente  ao  mal  estado  da  calzada,  xa  que  a  vía  se
encontraba en obras dende facía algunhas semanas. Ditas obras se estaban a realizar
pola empresa XXXX por encargo do Concello de Redondela. 

Expón na súa reclamación, presentada no rexistro de entrada do Concello o 19 de
setembro de 2019, que a calzada presentaba un grande deterioro, con fochancas e
gran cantidade de terra e grava esparexidas, con evidente risco para a circulación. Ao
comezar a marcha, tras a súa parada obrigada por un semáforo de obras e tomar a
curva, a motocicleta esvarou caéndose ao chan.

Reclama danos materiais na motocicleta por importe de 650 euros e danos persoais
por importe de 6.000 euros polas feridas na zona do cóbado esquerdo, aducindo a
existencia de cicatrices, así como gastos farmacéuticos por importe de 10 euros.

Xunto coa reclamación aporta a seguinte documentación:



 

- Informe pericial coa valoración dos danos da motocicleta da súa compañía de
seguros.

- Informe médico do centro sanitario onde foi atendido o 13 de setembro de 2019
e xustificantes de acudir á consulta do seu médico en días posteriores.

- Gastos de farmacia.

Obran no expediente os seguintes informes:

- Atestado policial de data 14 de setembro de 2019: no que se manifesta que
acudiron ao lugar do Camiño do Bosque o día referido, ante o requirimento
telefónico de don Mariano Gómez. Que don Mariano afirma que caeu nese
lugar coa súa motocicleta. Que comproban que no lugar do suposto accidente,
por mor das obras non hai firme de formigón, senón que o a calzada é de
zahorra  e  que  existe  nese  lugar  un  desnivel  dun  17%.  Que a  motocicleta
presenta danos no lateral esquerdo e o espello retrovisor roto. Que as obras
son  realizadas  pola  empresa  XXXX  e  adxunta  fotografías  da  calzada,  da
motocicleta e do estado das obras e sinalización.

- Informe  do  director  das  obras  manifestando  que  as  obras  contaban  coas
medidas de seguridade necesarias.

En data 25 de setembro de 2019 a Alcaldía adoita providencia solicitando a emisión de
informe xurídico ao respecto da anterior reclamación.

1ª.- Emita informe xurídico respecto á tramitación da presente reclamación describindo
o procedemento a seguir, a lexislación aplicable e incluíndo a correspondente proposta
de resolución.


