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SUXESTIÓN DIRIXIDA AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SOBRADO POLA
AUTORIZACIÓN DUN RALLY EN CAMIÑOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

No cumprimento da resolución de admisión a trámite do citado expediente, esta institución
promoveu unha investigación, sumaria e informal, ante ese Concello de Sobrado, coa
finalidade de esclarecer os feitos consignados nos catro escritos de reclamación formulados.

En resposta ao requirimento efectuado, o Sr. alcalde, remitiunos a información que se
transcribe:

"1º.- Con data 23/04/2014 (Rxtro. Entrada nº 328) D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx solicita
que "se suspenda a actividade de rally nestes camiños de concentración prevista para
o sábado 26 de abril de 2014".

Con data de 24/04/2014, tivo entrada neste concello o escrito da Xefatura Territorial
da Consellería de Presidencia, Administracións, Públicas e Xustiza -Delegación
Territorial da Coruña- polo que se notifica resolución autorizando proba deportiva.
Desta autorización déuselle traslado ao interesado, D. xxxxxxxxxxxx, axuntándose á
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certificación expedida pola Secretaría-intervención fotocopia do escrito recibido no
concello. Consta no concello o acuse de recibo polo interesado.

Esta Alcaldía non ten coñecemento de que se lle pedisen explicacións aos seus pais no
"seu domicilio", que por certo non o teñen en Xanceda (Concello de Mesía), senón que
o teñen neste concello de Sobrado.

O que sí pode afirmar esta Alcaldía e que dende o concello non se proporcionou
información algunha incumprindo a normativa de protección de datos.

2º.- Coa data de 10/07/2014, D. xxxxxxxxxxxx, en representación da asociación de
veciños "XXXXX", presentou solicitude de información sobre "as licencias tramitadas
durante os meses de abril, maio, xuño do ano 2014 e o obxectivo das mesmas" Esta
solicitude non foi contestada por escrito polas seguintes razóns:

- Na exposición da súa solicitude, D. Xxxxxxx manifesta que: "tendo informado no pleno
municipal da corporación que preside, celebrado o día sete de xullo pasado pola maña
no salón de plenos municipal, onde entre outros asuntos deuse conta por parte desa
alcaldía da tramitación de "licencias Exprés" (segundo as súas palabras), descoñecendo
desde esta asociación tal tramitación, así como as súas vantaxes ou inconvenientes".

Pois ben, nada do que manifesta é certo. A Alcaldía non informou absolutamente nada
ao respecto. Non se tratou o asunto ao que se refire: "licencias Exprés". Non figura na
orde do día da sesión este asunto e nin sequera se fixo alusión algunha a este no punto
de rogos e preguntas. Así o acredita a Acta da devandita sesión, que quedou aprobada,
sen observación algunha, na sesión plenaria do día 20 de outubro de 2014.

Por outra banda, podo afirmar, como Alcalde e Presidente da sesión aludida, que D.
xxxxxxxx non estivo, en ningún momento, entre o público asistente a dita sesión. Polo
que esta Alcaldía non chega a comprender como o citado D. xxxxxxxxx pode facer
afirmación sobre a literalidade das miñas palabras.

A esta Alcaldía cónstalle que D. xxxxxxxxxx tiña coñecemento das catro licenzas
tramitadas nos meses de abril-xuño de 2014. Coñecía o obxecto das licenzas
concedidas así como aos titulares das mesmas. Destas licenzas tramitadas déuselle
verbalmente información ao seu irmán D. xxxxxxxxx; pero non obstante dende o
concello enviaráselle certificación dos acordos de concesión das catro licenzas
outorgadas nese período.”
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ANALISE

1.- No escrito presentado por D. xxxxxxxxx, con domicilio en xxxxxxxx, Concello de Mesía,
faise constar, entre outros, os seguintes feitos:

- O día 24 de abril de 2014, compareceron no domicilio familiar dos seus pais unhas persoas
non identificadas para pedirlles explicacións sobre a oposición amosada contra a celebración
do Rally o día 26 de abril na parroquia de Grixalba.

- As persoas portaban unha copia do escrito presentado no rexistro municipal do Concello de
Sobrado por D. xxxxxxx, o que demostra que o Sr. alcalde usa a información municipal para
enviar persoas alleas ao concello, con intereses particulares, a casas particulares, a presionar
a persoas maiores.

- Espera unha resposta do Sr. alcalde e non renuncia a tomar as medidas oportunas ao
respecto.

No que atinxe a estes feitos, o Sr. alcalde informa:

- Que non ten coñecemento de que as persoas citadas lle pedisen explicacións aos
seus pais, que teñen o seu domicilio no Concello de Sobrado.

- Que dende o concello non se proporcionou información algunha, e polo tanto non se
incumpriu a normativa sobre protección de datos.

- Que ao seu irmán, xxxxxx, déuselle traslado da autorización outorgada pola Xefatura
territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, da
Coruña, para a celebración dunha proba deportiva de rally nos Concellos de Curtis,
Sobrado e Oza-Cesuras, afectando a camiños de montes.

2.- Asemade, D. xxxxxx, con domicilio en xxxxxx, presentou dous escritos ante o Concello os
días 23 e 24 de abril.

No primeiro deles, o do 23 de abril, faise constar a súa oposición á celebración da proba
deportiva programada, razoándoa nos prexuízos que lle van a ocasionar a súa actividade
agrícola-gandeira, polo peche de camiños e pistas de servizo agrario e gandeiro, ao ter que
atender á explotación gandeira xxxxxx S.C.; así como os posibles danos que el gran ruído
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externo que causa esta actividade, pode causar estrés e espanto no gano vacún, o cal pode
sufrir danos físicos e doutra índole..... .

No segundo deles, de 24 de abril, reprodúcense parte dos feitos anteriormente expostos
polo seu irmán xxxxx, aos que engade unha chamada telefónica ameazante recibida pola
tarde do 24 de abril de 2014.

Por último e con relación ao incumprimento da normativa sobre protección de datos por
parte do Sr. alcalde, ao noso entender, debe ter en conta que, segundo afirmación da
administración municipal, recibiu unha fotocopia da autorización outorgada pola citada
xefatura territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, da
Coruña.

3.- Coa data do 10 de xullo de 2014, D. xxxxxxxx, en representación da Asociación de Veciños
xxxxxx, solicita que o concello lle informe das licencias tramitadas durante os meses de abril,
maio e xuño de 2014 e o obxectivo das mesmas.

CONCLUSIÓN

Nos escritos anteriormente comentados, os interesados solicitaban ao Sr. alcalde unha
contestación sobre o contido das súas reclamacións. Neste sentido, lembrámoslle que, a
través desta Institución, xa coñecen a posición da administración municipal respecto ás
cuestións formuladas. Porén ao non existir unha comunicación directa, emanada da
administración municipal, imos formularlle ao Concello de Sobrado a seguinte SUXESTION:

1º. Debe resolver de xeito expreso e motivado as peticións contidas nos escritos
presentados polos interesados os días 23 de abril (R. entrada nº 328) e 24 de abril
(R. entrada nº 341 e 342), en cumprimento do establecido no artigo 42.3 da Lei
30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, con ofrecemento dos recursos procedentes de conformidade
co artigo 89.3 do citado texto legal.

2º. Remitir a D. xxxxxxxx, a certificación das catro licencias outorgadas no período
de abril a xuño de 2014.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.


