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Recomendación dirixida ao Sr. alcalde-presidente do Concello de Ourense, para
que.se cumpra o contrato de limpeza viaria, semanal, no ámbito rural do Concello de
Ourense.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2015

Sr. alcalde:

O cerne desta queixa radica no incumprimento denunciado da prestación do contrato de
limpeza diaria semanal no ámbito rural do Concello de Ourense, pola empresa concesionaria
do servizo.

ANTECEDENTES

No seu desenvolvemento tivéronse en conta os seguintes:

1º.- Coa data do 17 de febreiro de 2015, admitiuse a trámite a reclamación formulada polo
Sr. Secretario da  .........................., na que se denunciaba:

- O incumprimento do contrato da empresa concesionaria en relación coa limpeza
diaria no rural e se lle esixía que cumprira cos pregos de condicións técnicas e de
cláusulas administrativas establecidas na concesión.
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- Pasados tres meses sen contestación, solicitaron, mediante escrito de data 27 de
xuño de 2014, que se lles emitira o correspondente certificado de silencio
administrativo, petición que se reiterou o 28 de xullo de 2014.

- Por último, presentaron unha nova queixa o 5 de agosto de 2014 ante a comisión
municipal de queixas e suxestións, sen obter ningunha contestación.

2º.- Solicitada por esta Institución a correspondente información ao Concello de Ourense,
reiterada a mesma o 26 de marzo e 28 de abril de 2015, autorizada a ampliación do prazo
para respostar ata o 10 de xuño, o Sr. alcalde remitiu o informe requirido que tivo entrada
no rexistro desta Institución co número 15.573/15, e coa data do 9 de xuño; ou sexa, dentro
do prazo prorrogado. O seu contido é o seguinte

“Á vista do seu escrito de data 31 de marzo de 2015, con número de entrada no rexistro do
Concello 2015015045, por mor da queixa presentada por ......................., en calidade de
secretario da ......................................., requiriuse informe ao servizo de Limpeza do Concello
de Ourense, así como á empresa concesionaria do mesmo, pola súa presunta inacción.

Así lle remitimos o desglose das solicitudes realizadas pola Agrupación agora denunciante
nun cadro no que se inclúe o concepto, a orde trasladada ao servizo concesionario, a data da
mesma e a comprobación dos técnicos municipais de terse realizado.

Así mesmo, e con relación a este tema, no pasado Pleno ordinario do Concello de Ourense,
celebrado con data 10 de abril de 2015, se presentou, no segundo e terceiro punto da orde
do día do mesmo o "Pronunciamento do Pleno sobre o interese xeral da iniciativa sobre a
"limpeza viaria no rural" presentada pola .............................." e "a presentación polo
representante da ............................. da iniciativa sobre a limpeza viaria no rural". Así, o Pleno
do Concello de Ourense declarou de interese xeral a iniciativa presentada pola Agrupación e
presentouse na sesión a iniciativa, que foi apoiada pola maioría dos grupos municipais.

Trasladámoslle copia do informe do servizo de limpeza municipal, emitido polo seu xefe de
servizo e da certificación plenaria mencionada no tocante a este tema (pleno ordinario de 10
de abril do ano 2015 puntos 8.2), indicando que dende o Concello de Ourense se están a
facer os esforzos necesarios para que a limpeza tanto na zona urbana como no rural sexa
exemplar, implementando e incrementando os esforzos naquelas zonas máis sensibles e
constatando que a empresa concesionaria da limpeza en Ourense cumpre cos pregos de
condicións e os seus compromisos contractuais”.

ANALISE
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O exame conxunto do informe e da documentación xustifica a redacción de dúas
consideracións.

Primeira.- Declaración municipal de interese xeral da iniciativa veciñal sobre a limpeza viaria
no rural.

O artigo 16 do Regulamento de participación cidadá do Concello de Ourense, establece, ao
principio os requisitos para a admisión da iniciativa veciñal, sendo proposta como de
interese xeral na sesión celebrada pola Comisión de Pleno o 27 de marzo e elevada a sesión
plenaria da corporación municipal que tivo lugar o 10 de abril de 2015. Nesta sesión, por
vintecatro votos a favor e dous en contra, declarouse de interese xeral a iniciativa
presentada pola Agrupación ..............., relativa á limpeza viaria no ámbito rural, e acto
seguido autorizou ao seu representante para defendela ante o Concello en Pleno.

Resulta encomiable este procedemento en canto promove a transparencia da actividade
pública e a publicidade activa da administración local referida así como por salvagardar o
dereito de participación veciñal na xestión municipal.

Segunda.- Apertura de diálogo para execución da iniciativa aprobada.

Acredítase no expediente que o coordinador de infraestruturas e medio ambiente, vai
acometer un conxunto de actuacións, coa finalidade de:

- Manter unha xuntanza cos veciños afectados.

- Propoñer un desconto dos abonos á empresa por tarefas non realizadas, en
cumprimento do establecido nos pregos de condicións técnicas e de cláusulas
administrativas da concesión.

- A proposta de realización dunha auditoría externa dos traballos prestados pola
empresa.

- O estudo dun plan anual de traballos para o ano 2015, no que se estableza un reforzo
nas tarefas a desenvolver no ámbito rural.

A devandita programación é merecente de consideración, porque supón poñer en valor un
principio xeral de bo goberno contido no artigo 26 da Lei 19/2013 na que se proclama que as
administracións públicas actuarán con transparencia na xestión dos asuntos públicos, de
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acordo cos principios de eficacia, economía i eficiencia e co obxectivo de satisfacer o
interese xeral.

CONCLUSIÓN

Tendo en conta os antecedentes e consideracións expostos, esta institución, no exercicio da
competencia atribuída polo artigo 32.1 da Lei autonómica 6/1964, formula á administración
local de Ourense a seguinte recomendación:

Debatida e aceptada pola corporación municipal de Ourense no pleno de 10 de abril de 2015
a iniciativa veciñal declarada de interese xeral sobre a limpeza viaria semanal no ámbito
rural, os servizos competentes da administración local deberán inspeccionar a prestación do
servizo público sinalado e tomar as medidas acaídas para garantir o cumprimento das
frecuencias semanais do nivel III de limpeza, establecido nos pregos de condicións técnicas e
de cláusulas administrativas da concesión vixente.

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.

Reciba un atento saúdo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


