
Recomendación dirixida ao Concello de Ferrol para que resolva recurso de reposición e
adopte as medidas necesarias para restablecer a seguridade, salubridade e ornato do
edificio.

Santiago de Compostela 31 de maio de 2016

Sr. alcalde:

Con data 26 de maio recibimos o seu escrito no que nos informa da situación na que se
atopa a tramitación do expediente que fai referencia á queixa presentada ante esta
institución sobre a situación do inmoble sito no número … da rúa ….

Desde o primeiro escrito, presentado polos veciños, o 18 de xaneiro de 2006,
reiteradamente vense presentando novos escrito no Concello de Ferrol (25/04/2007;
17/12/2007; 21/07/2010; 03/05/2012; 25/11/2013; 28/01/2015 e 28/04/2016) poñendo de
manifesto o estado desfavorable e ruinoso no que se atopa a parte traseira do edificio nº …
da rúa ….

Os veciños denuncian que vense afectados polos constantes e cada vez máis graves e
frecuentes desprendementos de elementos da fachada traseira do edifico, verténdose no
patio as augas pluviais e fecais que saen polas plantas baixas das vivendas e negocios,
acumulándose no patio os escombros dos desprendementos, producíndose malos olores e
un ambiente propicio para a proliferación de ratas.

O 12/02/2009 a policía local de Ferrol emitiu un informe polo perigo de derrubamento do
inmoble.

O 13/02/2009, os servizos técnicos municipais emiten un informe poñendo de manifesto a
situación na que se atopa o inmoble, sinalando, dada a gravidade da situación, a necesidade
de acometer obras urxentes no prazo de 7 días e outras no prazo de 30 días.

Expediente: B.9.Q/992/16



O 26/02/2009, se procede á incoación dun expediente de orde de execución aos
propietarios do inmoble.

Despois de varios avatares na tramitación do expediente o 08/10/2013, o concelleiro
delegado de urbanismo, infraestruturas e contratación desestima as alegacións presentadas
pola propietaria do inmoble, ordenándolle que no prazo de 7 días adoptase unhas medidas
de urxencia e no prazo de 30 días realizase as actuacións necesarias aos efectos de
restablecer a seguridade, salubridade e ornato do inmoble.

Este Decreto notificóuselle á interesada o 27/10/2013.

O 27/11/2013 a interesada presenta un recurso de reposición.

O 28/08/2014, despois de novos informes dos servizos técnicos e novas denuncias dos
veciños, o concelleiro desestima integramente o recurso de reposición confirmando en
todos os seus extremos o decreto de 08/10/2013, recordándolle á interesada a obrigación
do cumprimento do ordenado, procedendo en caso contrario a ordenar a execución forzosa
mediante a imposición de multas coercitivas.

O 23/10/2014, impónselle unha multa coercitiva de 1500 €.

O 09/12/2014 a propietaria dona … presenta recurso de reposición fronte á multa coercitiva
de 23/10/2014.

O 03/05/2016 recíbese no Valedor do Pobo escrito de queixa dos veciños solicitando a nosa
mediación ante o Concello de Ferrol.

O 26/05/2016 recibimos escrito do Concello de Ferrol no que se nos comunica que o recurso
do 09/12/2014 está pendente de resolución á data de hoxe (24/05/2016) e que en breve
prazo de tempo se resolverá continuando a tramitación do expediente.

A cronoloxía dos feitos expostos e o resume das actuacións practicadas pon de manifesto o
incumprimento das obrigacións municipais e a falta de protección dos dereitos do cidadán a
unha boa administración e a que se cumpran o principio de eficacia, que establece o artigo
103.1 da Constitución Española, que esixe das administracións públicas que cumpran
razoablemente as expectativas que a sociedade lexitimamente lles demanda.



Por todo o sinalado ata agora o Valedor do Pobo, en exercicio das atribucións conferidas
polo artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, formula a ese Concello de Ferrol a seguinte
recomendación:

Por estas razóns e ante o incumprimento do prazo fixado no artigo 117.2 da Lei 30/1992, de
26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, requirímoslle para que resolva con urxencia o recurso de reposición e
continúe o expediente adoptando as actuacións necesarias aos efectos de restablecer a
seguridade, salubridade e ornato do edificio.

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.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


