
Recomendación ao Concello de Ferrol en relación a reposición da legalidade.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2015

Sr. alcalde.:

ANTECEDENTES

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª
.......................... referente a reposición da legalidade aberto e sen resolver contra o casino
ferrolán tenis club tras resolución de 21 de outubro de 2014 (derivado do expediente
RL27/11). Ademais insiste na inexistencia de licenza municipal de actividade deportiva.

O concello, nun informe xurídico, entende que o citado procedemento RL-27/11 xa está
resolto, e non aberto e sen resolver como di a interesada.

Con data 24.11.14 Dª........................ achega escrito solicitando a apertura de novo
procedemento de reposición polos mesmos feitos e ampliando a denuncia a dous pistas de
padel mais.

A data de hoxe están en trámite os informes técnicos relativos a determinación urbanística e
aos feitos denunciados, conforme á información que xa obra no expediente RL 27/11

ANALISE

Requerido o Concello e coa información aportada polo informe xurídico facilitado, conclúese
que, debido o transcurso do prazo de caducidade para resolver e notificar a resolución
establecido no artigo 209.4 da LOUG ( a resolución do procedemento produciuse nun prazo
de un ano, pero a notificación dous días despois,) ditouse por decreto a anulación que
resolvia o procedemento RL27/11.
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Ante tal es feitos temos que dicir que se ben o expediente parece resolto, de conformidade
coa lei 30/92, en concreto no artigo 92.3, cabe a posibilidade de incoar un novo
procedemento de reposción da legalidade polos mesmos feitos sempre e cando non
prescriba polo prazo de 6 anos dende o remate das obras.

Do informe xurídico remitido polo Concello se deduce que este está en prazo para incoar
novo procedemento, previo ionforme técnico municipal, no que se comprobe a situación
fisica da obra.

Confirmase que a a data de hoxe, están en trámite os informes técnicos relativos a
determinación urbanística e aos feitos denunciados, conforme á información que xa obra no
expediente RL 27/11.

CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a este Concello a
seguinte recomendación:

Que con celeridade e dilixencia debida, se proceda a resolución do citado expediente tendo
en conta que os feitos denunciados xa foron obxeto de analise e consideración no anterior
con nº expte. 27/11, e que unha vez constatado o informe técnico relativo as determinacións
urbanísticas, se resolva, sen mais dilación, o que en dereito proceda e de acordo os prazos
legalmente previstos.

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. Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio
de transparencia, a partir da semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución,
esta incluirase na páxina web da institución.

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez



Valedor do Pobo (en funcións)


