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Recomendación dirixida ao Concello de Gondomar, para que execute os seus propios
actos.

Relacionada coa B.2.Q/1848/11

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016

Sr. alcalde.:

Como vostede xa coñece, don … presentou o 19/09/2009, unha queixa ante esta
institución na que poñía de manifesto que no ano 1998 presentara unha denuncia, no
Concello de Gondomar, por unha infracción urbanística na construción dunha vivenda
unifamiliar, o que deu lugar ao expediente de infracción ….

Esta denuncia deu lugar á resolución da alcaldía de 3 de decembro de 1998, na que se
resolvía:

1º.- Demoler as obras realizadas por don … en …, por non ser conformes ao
PXOM, e

2º.- Se non se executaba a demolición no prazo dun mes poderíase acordar a
execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas.

No se escrito, o sr. …, indicábanos que a pesar do tempo transcorrido (resolución de
data 03/12/1998), ata a data do seu escrito de queixa (19/09/2011), non só non se dera
cumprimento á orde de demolición senón que ademais acometéronse outras obras, das
que se deu conta ao concello sen que este fixera nada, poñendo de manifesto unha
evidente deixación de funcións.

Expediente: B.2.Q/20768/14
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Esta denuncia deu lugar a que nesta institución se tramitaran dous expediente : o
B.2.Q/1848/11 e o B.9.Q/20768/14.

Resume cronolóxico das actuacións que figuran nos expedientes B.2.Q/1848/11 e
B.9.Q/20768/14.

1.- 03/12/1998. Resolución da alcaldía que resolve:

1º.- Demoler as obras realizadas por don … en …, por non ser conformes ao Plan
Xeral de Ordenación Municipal.

2º.- Se non se executaba a demolición no prazo dun mes poderíase acordar a
execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas de 50.000 a
500.000 pesetas, reiterables ata realizar o cumprimento do acordado.

2.- 22/06/1999. A Comisión de Goberno adopta o seguinte acordo:

1º.- Visto que o interesado non presentou ningunha alegación nin procedeu a
efectuar a demolición da vivenda unifamiliar construída sen licencia e
incumprindo os retranqueos e nunha parcela que carece de acceso á vía
pública. Se lle impón unha sanción de 540.000 pesetas.

2º.- Requirir ao interesado a que procede á demolición, advertíndolle da
posibilidade de impoñer multas coercitivas.

3.- 19/07/2011. Don … presenta escrito no concello no que se denuncia que non só se
incumpriu a orde de demolición senón que ademais estase procedendo ao revestimento
da vivenda con pedra.

4.- 19/09/2011. D. … presenta escrito de queixa ante o Valedor do Pobo poñendo de
manifesto estes feitos e solicitando a nosa intervención. Ábrese o expediente
B.2.Q/1848/11.

5.- 04/10/2011. Escrito do Valedor do Pobo dirixido ao sr. alcalde de Gondomar,
informándolle do contido da queixa e solicitándolle que nos facilite información sobre o
problema que motivou a queixa.

6.- 09/11/2011. Reitérase a petición de información ao Concello de Gondomar.
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7.- 16/12/2011. Reitérase a petición de información ao Concello de Gondomar

8.- 06/02/2012. Reitérase a petición de información ao Concello de Gondomar

9.- 30/03/2012. Reitérase a petición de información ao Concello de Gondomar

10.- 17/04/2011. Ten entrada nesa institución escrito do Concello de Gondomar no que
se nos informa que con data 04/04/2012 o alcalde ditou unha Resolución na que
resolve:

1º.- Suspender inmediatamente as obras que realizar …, requiríndolle a
paralización inmediata e que no prazo de 24 horas proceda a retirar os
materiais.

2º.- Incoar expediente de reposición da legalidade.

3º.- Impoñer ao sr. … multa de 300,51 € polo incumprimento da orde de
execución.

4º.- Apercibir ao interesado que a multa pódese reiterar.

Se lle ofrecen os oportunos recursos.

11.- 31/05/2012. Se lle comunica ao sr. … o escrito do concello e procédese a concluír
provisionalmente o expediente ao entender que a denuncia atópase pendente de
trámites preceptivos.

Non obstante esta institución ponse á súa disposición sobre calquera nova incidencia ou
demora inxustificada que se produza.

12.- 27/02/2015. Ten entrada escrito do concello no que se nos da conta da Resolución
ditada polo alcalde con data 20/02/2015, na que se resolve:

1º.- Suspender inmediatamente as obras, se paraliza e establece un prazo de 24
horas para que se proceda a retirar os materiais.

2º.- Impoñer unha multa de 300,51 €.
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3º.- Advertir aos interesados que no caso de non aterse a orde de paralización
poñeranse os feitos en coñecemento do Ministerio Fiscal para depurar as
responsabilidades penais que poidese haber.

4º.- Apercibir ao interesado que a multa pódese reiterar.

Se lle ofrecen os oportunos recursos.

Ata aquí as actuacións realizadas con respecto ao expediente B.2.Q/1848/11.

13.- 30/06/2014. Ten entrada nesta institución novo escrito do sr. …. Infórmanos que
presentou unha queixa no ano 2011, que foi arquivada provisionalmente, e comunica
que se segue sen executar a orde de execución e que non se paralizaron as obras de
revestimento de pedra da fachada, que está totalmente finalizada.

Di que o concello non fai máis que darlle largas cando acode ás dependencias de
urbanismo. Solicita a reapertura do expediente. Ábrese un novo expediente
B.9.Q/20768/14.

14.- 16/09/2014. Remítese escrito ao Concello de Gondomar dándolle conta do novo
escrito do Sr. … de data 30/06/2014. Solicítase información do estado do expediente.

15.- 10/12/2014. Reitérase a petición de información ao Concello de Gondomar.

16.- 13/02/2015. Reitérase a petición de información ao Concello de Gondomar.

17.- 29/04/2015. Reitérase a petición de información ao Concello de Gondomar.

18.- 19/05/2015. Recíbese informe do Concello de Gondomar, no que se nos indica que
o alcalde, con data 20/02/2015, ditou unha resolución na que resolve:

1º.- Suspender as obras. Ordea a paralización e a retirada en 24 horas dos
materiais.

2º.- Impoñer unha nova multa de 300,51 € ao sr. ….

3º.- Advertir ao interesado que se non atende a orde de paralización poñeranse
os feitos en coñecemento do Ministerio Fiscal.
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4º.- Apercibir de que a multa poderase reiterar ata a execución do acordado.

Se lle ofrecen os oportunos recursos.

19.- 23/12/2015. Remítese escrito ao concello no que se solicita que nos informe das
medidas que se adoptaron desde o seu último escrito (19/05/2015) e en que estado se
atopa a tramitación do expediente.

20.- 02/02/2016. Reiterase, ao concello, a petición de información.

21.- 09/02/2016. Ten entrada escrito do Concello de Gondomar no que se nos informa
que non se puido notificar a resolución ao denunciado e que se procedeu á súa
publicación no BOP do día 01 de xuño de 2015. que a técnico de urbanismo está de baixa
e cando se incorpore valorarase se continúan coas multas coercitivas o vaise a executar
subsidiariamente a execución.

22.- 25/02/2016. Remitimos escrito ao concello no que recordámoslle que con data
07/07/1998 acordouse incoar un expediente de legalidade a don … pola construción
dunha vivenda sen a preceptiva licencia municipal de obra e que con data 3 de
decembro de 1998 (punto 1º) o concello ordenou a demolición das obras.

Que a día de hoxe non se deu cumprimento á orde de demolición e fixéronse as obras,
recubrimento de pedra, a pesar de que existía orde de demolición.

Recordámoslle que todos os veciños teñen dereito a que o concello trate os seus
asuntos de maneira imparcial e equitativamente, dentro dun prazo razonable e que o
concello ten que facer cumprir os propios acordos.

Solicitámoslle que nos informe das medidas adoptadas ou que pensa adoptar para
executar os seus propios acordos.

23.- 30/03/2016. Recordámoslle ao concello a petición de información.

24.- 12/05/2016. Recordámoslle a petición de información e advertímoslle que poderá
ser considerado, o concello, polo Valedor do Pobo como hostil.

25.- 09/06/2016. Recibimos escrito do concello no que nos informa que o procedemento
continúa activo e que a data de hoxe (31/05/2016) foi requirido informe á inspección
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municipal para verificar se a esa data deuse cumprimento á orde de demolición e
paralización das obras, ordenadas polo concello.

26.- 21/06/2016. Remite nova comunicación o concello na que figura un escrito da
inspectora de obras de data 02/06/2016 no que informe que realizou visita o día 1 de
xuño e que comprobou que a edificación denunciada permanece no mesmo estado e
que non se aprecian novas obras desde as visitas anteriores.

No escrito o concello xunta unha resolución do concelleiro de urbanismo de data 14 de
xuño de 2016, na que resolve:

1º.- Impoñer unha multa de 300,51 € por incumprimento da orde de
demolición.

2º.- Apercibirlle de que a multa poderáse reiterar polo concello ata a execución
do ordenado de acordo co disposto no artigo 175 da Lei do Solo de Galicia.
Se lle ofrecen recursos.

Como é doado observar o Concello de Gondomar non tivo unha actitude dilixente,
efectiva e eficaz para levar a cabo os seus propios acordos co fin de repoñer a orde
urbanística vulnerada. Apreciase unha reiteración de resolucións que se repiten, e a
imposición de multas coercitivas, sempre pola mesma cantidade, que supoñemos que se
cobraron, aínda que o descoñecemos.

Por todas estas razóns considérase necesario, en aplicación do disposto no art. 32.1 da
Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo facer chegar á Alcaldía-Presidencia do
Concello de Gondomar a seguinte recomendación:

- Que se adopten as medidas de execución forzosa previstas nos artigos 95 e
seguintes da Lei 30/1992, de 26 de novembro de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

- No suposto de que se acredite reiterado incumprimento por parte do
infractor urbanístico debe considerarse a oportunidade de dar conta ao
Ministerio Fiscal para que examine os posibles indicios da comisión dun delito de
desobediencia grave aos requirimentos da administración municipal.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do
Pobo, recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución
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da aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para
darlle efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte a data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da
institución.

Agradézolle a remisión do preceptivo informe e saúdoo atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


