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Recomendación dirixida ao Concello de Ames para a limpeza dunha parcela próxima
aos edificios Sar II e Ramos Freita en Bertamiráns (Ames)

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

No cumprimento da resolución do 28 de maio, de admisión a trámite dos citados
expedientes, esta institución promoveu ante o Concello de Ames unha investigación,
sumaria e informal, coa finalidade de impulsar as súas reclamacións pola falla de limpeza
dunha parcela situada no pasaxe do paseo fluvial en Bertarmiráns, coa referencia catastral
xxxxxxxxxx, próxima aos edificios Sar II e Ramos Freita. Actúan como representantes as Sras.
xxxxxxxxx e xxxxxxxx, das respectivas comunidades de propietarios.

Reiterado o requirimento de información o 30 de xuño, o Sr. alcalde comunícanos as
actuacións practicadas con baseamento na información facilitada polo departamento de
urbanismo e das cales saliéntanse as seguintes:

1. O 17 de febreiro dona xxxxxx, en representación da Comunidade de Propietarios do
Edificio Sar II (r. e. 1738), e dona xxxxxx, en representación da Comunidade de
Propietarios do Edificio Ramos Freita, presentan sendas denuncias, no sentido de que

Expedientes: N.7.Q/13398/15
e N.7.Q/13399/15
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a parcela catastral xxxxxxxxx segue no mesmo estado de abandono denunciado en
outubro de 2014.

2. Ante a imposibilidade de notificar persoalmente aos herdeiros de don xxxxxxx, con
data do 24 de febreiro de 2014 emprázase aos interesados para ser notificados por
comparecencia. Dito anuncio publícase no BOP o venres 13 de marzo de 2015.

3. Transcorrido o prazo establecido no edicto para que os interesados compareceran,
estes non o fixeron, polo que, a notificación debe entenderse producida.

4. O 30 de marzo de 2015 a Policía Local de Ames emite informe sobre o cumprimento
do Decreto 24/2015, no sentido de que as condicións de falta de salubridade e
seguridade da parcela continúan sendo as mesmas.

5. O 29 de abril de 2015 o vixiante municipal de obras informa novamente que a parcela
segue sen limparse.

6. Trala comprobación no Rexistro da Propiedade, resultou que constan os seguintes
propietarios da parcela:

- xxxxxx

- xxxxxx

- xxxxxx

- xxxxxx

- xxxxxx

7. Mediante Decreto de Alcaldía 670/2015 de 7 de maio de 2015, incoouse expediente
de orde de execución a xxxxx, SL, como copropietaria da parcela.

8. Dentro do prazo concedido ao efecto, dona xxxxxxx, en representación de xxxxx, SL,
presenta escrito de alegacións no que unicamente manifesta que "la entidad xxxxx,
SL es la copropietaria que ostenta la menor cuota de propiedad en la parcela xxxxxxx
(finca registral 31.853), un 7,2190%, tal y como se acredita con la nota simple
adjunta, y por lo tanto carece de capacidad para realizar de forma unilateral
cualquier acto de disposición sobre la mencionada finca".

9. Con data do 13 de xuño por parte desta asesoría emítese informe-proposta de
resolución, no sentido de que se acorde desestimar as alegacións presentadas por
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xxxxxx e ditar orde de execución pola que se lle ordene a limpeza da parcela en
cuestión. Nos próximos días pola Alcaldía ditarase Decreto nese sentido.

ANALISE

O expediente administrativo incoado pon de manifesto as dificultades xurdidas para notificar
o Decreto da Alcaldía 2424/2014, de 25 de novembro, de incoación do correspondente
expediente de execución aos titulares da parcela denunciada. A devandita resolución tivo
que anularse porque Dona xxxxxx non era a destinataria titular do ben, en virtude do
Decreto da Alcaldía 24/2015, de 13 de xaneiro, e se acordou o seu arquivo.

Posteriormente e tendo en conta a información rexistral obtida, iniciouse un novo
expediente por Decreto da Alcaldía 670/2015, de 7 de maio, contra a empresa xxxxxx, S.L.,
entidade social que, pola súa banda presentou alegacións ao ser titular copropietaria dunha
pequena cota de participación na finca denunciada.

Maila circunstancias acontecidas, o expediente municipal agora continua a súa tramitación
dentro do procedemento legal establecido.

CONCLUSIÓNS

Como recoñece o mesmo concello, a resolución municipal de execución forzosa aínda non se
ditou, tendo en conta os acontecementos expostos na atribución da titularidade da parcela
rexistral denunciada.

Superado este impedimento, e tendo en conta a motivación exposta ao longo do
expediente, esta Institución no exercicio da competencia atribuída polo artigo 32.1 da Lei
autonómica 6/1984, reguladora do Valedor do Pobo, formula ao Concello de Ames a
seguinte recomendación:

No cumprimento do establecido no artigo 93.2 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, o Sr. alcalde debe
adoptar unha resolución que autorice a actuación administrativa de execución material, con
audiencia ás partes afectadas e con ofrecemento dos recursos procedentes.

Unha vez sexa executiva a súa decisión, debe proceder a súa executoriedade, utilizando os
procedementos de execución forzosa previstos nos artigos 95 a 100 da citada Lei 30/1992.
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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)


