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Recomendación dirixida ao Concello de Ferrol para que dite unha resolución administrativa,
expresa, motivada e notificada aos interesados, con ofrecemento dos recursos procedentes

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2016

Sr. alcalde:

En relación cos expedientes que se están tramitando nesta institución, cos número arriba
indicados, infórmolle que don …, DNI …, dirixíuse de novo a esta institución, formulando
queixa contra o Ilmo. Sr. Alcalde de Ferrol e contra a concellería de urbanismo ante a falta de
actuación do concello na resolución do expediente de reposición da legalidade urbanística
(IU 1170/01) iniciado no ano 2001. Acompáñase copia da denuncia presentada nesta
institución o día 15/01/2016.

Pola información que recibimos dese concello existe un recurso de reposición de data
19/09/2014 contra a resolución de 01/08/2014 pola que no prazo de dous meses debería de
levar a cabo a demolición e retirada de obras executadas. Ese recurso está a día de hoxe sen
resolver, incumprindo o prazo establecido no artigo 117.2 da Lei 30/1992, de 26 de
novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

O pasado día 14 de decembro de 2015, requiriámoslle novamente para que no prazo de 15
días, de acordo co previsto no artigo 22.1 da Lei do Valedor do Pobo, nos facilitasen

Expedientes: B.9.Q/24135/14 e B.9.Q/12936/15



2

información sobre as actuacións que por parte do concello se levaran a cabo para resolver o
problema que motivou a queixa.

Transcorrido un tempo prudencial sen que a administración municipal ditara unha
resolución expresa, motivada e notificada, que permita avanzar na tramitación do
expediente e no exercizo das atribucións conferidas a esta institución polo artigo 32.1 da Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, formúlase ao sr. alcalde-presidente do Concello
de Ferrol a seguinte Recomendación:

Acreditado o incumprimento do prazo de 1 mes previsto no artigo 1172 da Lei
30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común, recoméndase que se impulse á maior
brevidade posible o expediente municipal en trámite e se dite unha resolución
administrativa, expresa, motivada e notificada aos interesados, con
ofrecemento dos recursos procedentes.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (artigo 32.2 da Lei do Valedor do Pobo),
de 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.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


