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Recomendación dirixida ao Sr. alcalde-presidente do Concello de Fisterra, para que
se proceda á limpeza da maleza e á poda das ramas dunha árbore ornamental
nunha finca sita en chan urbano.

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2015

Sr. alcalde:

Acusámoslle a recepción do seu escrito do 30 de xuño de 2015, en relación co citado
expediente de queixa.

Examinados, o seu informe así como o emitido polo arquitecto dos servizos técnicos
municipais, esta Institución aprobou a recomendación formulada ao abeiro do artigo 32.2 da
lei autonómica 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo.

Para que teña un coñecemento completo da resolución, se reproduce nos termos
comunicados á titular do expediente de queixa: F.7.Q/13671/15, e coidamos que no prazo
máximo dun mes nos comunique a súa aceptación, coas medidas adoptadas. No suposto de
rexeitala, motivar a súa decisión.

ANTECEDENTES

En cumprimento da resolución de admisión a tramite do citado expediente de queixa,
adoptada o 17 de xuño, esta Institución promoveu unha investigación, sumaria e informal,

Expediente: F.7.Q/13671/15
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ante o Concello de Fisterra coa finalidade de inspeccionar a situación existente nunha finca
lindeira coa propiedade de xxxxxxx, sita na rúa xxxxxxxx, chea de maleza e cunha árbore que
lle ocasiona evidentes prexuízos a súa finca existindo tamén un grave riso de incendio.

En resposta á intervención practicada por esta Institución, o Sr. alcalde, con data do 30 de
xuño achéganos o informe redactado polo arquitecto municipal de data 25 de xuño de 2015.

Así mesmo informa que con data do 17 de marzo de 2015, se ditou un Decreto da Alcaldía
requirindo a xxxxxxxxx, para que, no prazo de dez días hábiles, contados a partir do recibo da
notificación practicada, procedera a iniciar as tarefas de limpeza da maleza existente para
evitar un posible risco á saúde pública, así como danos a terceiros. O día de hoxe, queda
acreditado que a requirida non fixo as labores de limpeza da finca polo cal o Concello vaina
requirir por segunda vez, e de non practicalas serán realizadas polo concello con cargo á
denunciada.

ANÁLISE

Se tomamos como referencia obrigada o informe do arquitecto do Concello de Fisterra do 25
de xuño, temos que salientar os seguintes feitos:

1) Consta no expediente o informe da policía local do Concello de Fisterra de 17 de
xuño, no que se relacionan as denuncias efectuadas por xxxxxxxxxxxx durante os
anos 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 e 2015.

2) O técnico municipal, na recente visita de inspección practicada á finca denunciada,
comproba o seu estado de abandono e que, na aplicación do artigo 20 da ordenanza
municipal reguladora da limpeza viaria vixente, o concello pode requirir á súa
propietaria para que proceda a súa limpeza, conforme ás instrucións que para o
efecto diten os servizos municipais. En relación coa árbore existente, esta deberá
manter unhas axeitadas condicións de seguridade e hixiene, debendo ser recortada
ata que acade unha altura non superior aos 4,5 metros, entendendo esta medida
como suficiente para unha árbore ornamental e tendo en conta a zona na que se
atopa, cualificada como solo urbano, aínda que a parcela denunciada non reúne as
condicións de solar.

3) A proposta elevada ao concello polo técnico municipal, no sentido de requirir a
xxxxxxxx para que proceda á limpeza da maleza da finca da súa propiedade, sita na
rúa xxxxxxxx, outorgando un prazo non superior a quince días. Ademais e con
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relación á árbore denunciada, ao seu parecer débese recortar ata que acade as
correctas condicións de hixiene e seguridade.

CONCLUSIÓN

Tendo en conta a situación de abandono no que se atopa a finca sita na rúa xxxxxxx e o
informe emitido polos servizos técnicos municipais, no que se pon de manifesto que ao
longo de oito anos esta situación mantense, poñendo en perigo a salubridade e seguridade
da veciñanza cidadá, esta Institución formula á administración municipal do Concello de
Fisterra a seguinte recomendación:

Primeiro. Debe impulsar a tramitación do expediente municipal aberto e logo da audiencia
practicada á titular da finca denunciada, xxxxxxxxx, sita na rúa xxxxxx, ditar resolución
motivada, expresa e notificada, co ofrecemento dos recursos procedentes por infracción do
artigo 28, da Ordenanza municipal de limpeza viaria, ordenación pública e protección do
patrimonio municipal de Fisterra, aprobada polo Pleno de 3 de febreiro de 2015, e publicada
no BOP nº 71, de 17 de abril.

Segundo. No suposto de incumprimento do requirimento, iniciar expediente de execución
forzosa nos termos establecidos no artigo 96 e seguintes da Lei 30/1992, de Réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común e proceder á sanción
prevista no artigo 29.3 da mencionada ordenanza municipal.

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.
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José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


