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INTRODUCIÓN

O Informe anual que se presenta ven a mostrar un resumo estatístico das actuacións levadas a cabo 
ao longo do ano 2016.

en anteriores informes, estas actuacións dividíanse en entrevistas, consultas, intervencións e expe-
dientes. Nesta ocasión, tivéronse en conta somente aquelas consultas que comportaron intervenci-
óns para a resolución da queixa presentada e, portanto, non se consideraron outras, moi numerosas, 
referidas a temas varios e que requirían unha información, a cal foi facilitada á persoa solicitante. 
Desta forma, o número real de consultas (a través de entrevista persoal, por correo electrónico, cor-
reo postal ou telefónico) ascendeu a 163, requirindo todas elas intervencións para a súa resolución.

Cando estas actuacións non conseguiron as avinzas necesarias para dar por finalizado o conflito, 
procedeuse á abertura do correspondente expediente, proceso que comportou a solicitude de docu-
mentación ou informes sobre o caso á Concellaría competente para dirimir e concluír o litixio formu-
lado pola persoa recorrente perante unha actuación municipal que considera vulneradora dos seus 
dereitos cívicos.

Por outra parte, ao igual que outros Informes editados en anos anteriores, descríbense as Actu-
acións de Oficio, isto é, aquelas realizadas a iniciativa da propia institución do Valedor do Cidadán. 
Neste caso concreto, realizáronse dúas, ambas relacionadas coa problemática do cambio climático: 
Percepción da cidadanía viguesa sobre o cambio climático e Contribución local ao cambio climático global. 
Aplicación ao municipio de Vigo.

Do punto de vista metodolóxico, este Informe está dividido en trece partes diferenciadas: Actuacións 
a Instancia de Parte dos anos 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 con incidencias 
no ano 2016 e deste mesmo ano, ben como Actuacións de Oficio. Inclúese tamén un relatorio das 
consultas que deron lugar a intervencións, unha información sobre a páxina web desta Valedoría e, 
finalmente, preséntase un resumo das actuacións levadas a cabo neste exercicio por concellarías.

Coa esperanza e o desexo de que o contido deste Informe sexa de utilidade para a cidadanía viguesa, 
esta Valedoría fica dispoñíbel para calquera consulta adicional que se formule.

Luis Espada Recarey
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PARTe I
ACTUACIÓNS A INSTANCIA DE PARTE DO ANO 2006 
CON INCIDENCIAS NO ANO 2016

INTRODUCIÓN

Nesta Institución rexistrouse un expediente correspondente á solicitude formulada no ano 2006 con 
incidencias durante o 2016, e que corresponden a:

MeDIO AMBIeNTe ....................................................................1
TOTAL .......................................................................... 1

expeDIeNTes

CAPÍTULO I – MEDIO AMBIENTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 16/2006

ASUNTO:

Queixa en relación cos ruídos que soportan os veciños da rúa........, tanto de día como de noite, pola 
actividade dos talleres ferroviarios. O promotor da queixa solicitou a protección á que ten dereito no 
Concello, intentando que se sometese a actividade de Renfe a un procedemento de avaliación da 
incidencia ambiental e se lle aplicasen, de ser o caso, as medidas correctoras necesarias.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 13/03/2006. Con data 16/03/2006 solicítase á Concellería de Medio Ambiente o 
preceptivo informe, pedimento que tivo que reiterarse o 17/04/2006, o 18/05/2006 e o 12/06/2006.

Con data 16/06/2006 recébese escrito do Concelleiro Delegado de Medio Ambiente, no que informa 
o seguinte: “Con data 6/06/2006 solicítase información ó enxeñeiro técnico de Licenzas e Actividades das 
actuacións a seguir con respecto ás zonas consideradas de servidume, como reitores do territorio afectado 
por servidumes sonoras a favor de sistemas xerais de infraestruturas viarias, ferroviarias ou outros equipos 
públicos que as reclamen”.
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Do anterior deuse cumprida información ao interesado o 19/06/2006, indicándolle que, en datas 
vindeiras, instarase información actualizada en relación co contido do antedito informe, o que se fai 
nas seguintes datas: 13/07/2006, 22/08/2006 e 25/09/2006.

Con data 6/10/2006 recébese o informe, no que se reflicte que se procede a aplicar o disposto 
na ordenanza municipal e na Lei de ruídos da xunta de Galicia, polo que se están a realizar as 
actuacións previas para determinar se concorren circunstancias que xustifiquen a iniciación do 
expediente.

O anterior trasládase ao promotor da queixa, quen, o 6/11/206, remite escrito no que proporciona 
nova información, que se traslada ao Concelleiro Delegado de Medio Ambiente o 8//11/2006, inte-
resando, alén diso, información actualizada a respecto do expediente. Con data 5/12/2006 reitérase 
o pedimento anterior.

ReFLexIÓNS:

Coñecido é o dilema entre descansar ou durmir contra determinadas actividades (lecer, dereitos em-
presariais, servidumes, etc.), dilema que é totalmente falso, xa que o dereito ao descanso é máis 
primario, máis fundamental. O debate está falseado, o vieiro de integración europea non pode redu-
cirse ao estritamente político-económico.

Hai que lembrar, máis unha vez, a introdución da Ordenanza Municipal de Protección do Medio con-
tra a Contaminación Acústica producida pola emisión de ruídos e vibracións que, na realidade, ten de 
considerarse como algo máis cunha mera lenda. Nela indícase claramente que: “O ruído é unha das 
perturbacións ambientais que de xeito máis importante afectan ás persoas, proba diso é o aumento de 
denuncias por parte das e dos cidadáns.”

A ordenanza pretende protexer ás persoas e aos bens contra este tipo de agresión, e abarca todo 
tipo de actividades, instalacións e comportamentos que xeren ruídos ou vibracións susceptíbeis de 
produciren molestias, lesións ou danos materiais ás persoas ou bens situados no municipio.

Sabido é que o ruído pode producir efectos fisiolóxicos non desexados, e que a actividade aludida 
neste expediente é unha das principais fontes de contaminación, non só pola actividade de circu-
lación ou tráfico, mais tamén pola actividade sectorial dos talleres, polo que é preciso cuantificar a 
intensidade do ruído e ter en conta, alén diso, a súa duración, daí que sexa preciso actuar sobre as 
vías de transmisión e nas zonas de recepción.

Hoxe existen decisións xurídicas que obrigan a realizar medicións dos ruídos xerados por actividades 
similares á que nos ocupa, xa que, en virtude do principio de subsidiariedade proclamado pola Carta 
europea de Autonomía Local, os Concellos terán de velar para que os veciños gocen dun medio 
ambiente axeitado e para que as molestias que producen os aeroportos (ou actividades similares) 
se reduzan ao máximo.



11

ReCOMeNDACIÓN:

Cómpre tomar exemplo da rama laboral do dereito que cada día está a conceder máis importancia 
aos trastornos que produce a contaminación acústica, pasar de ser o convidado de pedra e adoptar 
con realismo medidas serias e concluíntes, cortando unha problemática que cada vez se lle vai máis 
das mans, como se descoñecéndoa fose a desaparecer. A administración, en especial a local, ten 
que actuar e evitar que o cidadán se torne acotío en xustizábel para poder resolver as situacións 
anómalas que na súa existencia e paz social provocan os ruídos e todos os seus condicionantes 
(Izquierdo Carbonero).

Durante o ano 2008, déronse as actuacións seguintes:

Con data 17/01/2008 reiterouse o pedimento anterior, e, de novo o 19/02/2008, 27/03/2008, 
05/05/2008, 21/05/2008, 26/06/2008, 24/07/2008, 27/08/2008, 30/09/2008, 29/10/2008.

Non se recebeu información algunha durante o ano 2008.

Con data 20/05/2009, retómase o pedimento informativo e de novo o 22/06/2009, 27/07/2009, 
28/08/2009, 28/09/2009 e 27/10/2009.

Durante o ano 2010, déronse as actuacións seguintes:

Con data 03/02/2010 reitéranse de novo a petición de informe, e, de novo o 02/03/2010, 
08/04/2010, 07/05/2010, 03/06/2010, 05/07/2010, 03/08/2010, 02/09/2010, 04/10/2010, 
02/11/2010 e 09/12/2010.

Durante o ano 2011, déronse as actuacións seguintes:

Con data 04/01/2011 reitérase a petición de informe, e, de novo o 01/02/2011, 02/03/2011, 
01/04/2011, 02/05/2011, 01/06/2011, 04/07/2011 e 03/08/2011,

Durante o ano 2012, déronse as actuacións seguintes:

Con data 09/01/2012 reitérase a petición de informe, e, de novo o 09/02/2012, 09/03/2012, 
09/04/2012, 08/05/2012, 31/05/2012, 29/06/2012, 01/08/2012, 03/09/2012, 02/10/2012, 
02/11/2012 e 03/12/2012.

Durante o ano 2013, déronse as actuacións seguintes:

Con data 02/01/2013 reitérase, por cincuenta e catro veces o pedimento informativo anterior, e 
de novo, o 01/02/2013, 04/03/2013, 04/04/2013, 02/05/2013, 03/07/2013, 01/08/2013, 
08/09/2013 e 01/10/2013.

I
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Durante o ano 2014, reitérase por sesenta e dúas veces o pedimento informativo, e de novo, o 
03/02/2014, 28/02/2014, 07/04/2014, 02/05/2014, 02/06/2014, 01/07/2014, 01/08/2014, 
27/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014 e 01/12/2014.

Durante o ano 2015, reitérase por oitenta veces o pedimento informativo anterior, nas datas: 
07/01/2015, 02/02/2015, 02/03/2015, 01/04/2015, 04/05/2015, 01/06/2015, 01/07/2015, 
03/08/2015, 01/09/2015, 02/10/2015,29/10/2015, 3/11/2015 e 17/12/2015.

Durante o ano 2016, reitérase por noventa e sete veces o pedimento informativo anterior nas datas: 
07/01/2016, 07/02/2016, 15/02/2016, 01/03/2016, 14/03/2016, 01/04/2016, 18/04/2016, 
02/05/2016, 01/06/2016, 01/07/2016, 26/07/2016, 26/08/2016, 20/09/2016, 19/10/2016, 
16/11/2016 e 13/12/2016.
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PARTe II
ACTUACIÓNS A INSTANCIA DE PARTE DO ANO 2008 CON 
INCIDENCIAS NO ANO 2016

INTRODUCIÓN

Nesta Institución rexistráronse un total de 4 expedientes correspondentes a solicitudes formuladas 
no ano 2008 con incidencias durante o ano 2016 e que corresponden a:

MeDIO AMBIeNTe ................................................................... 1
SeRVIZOS xeRAIS .................................................................... 1
URBANISMO e VIVeNDA ...................................................... 2
TOTAL .......................................................................... 4

expeDIeNTes

CAPÍTULO I- MEDIO AMBIENTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 81/2008:

ASUNTO

Queixa en relación coas molestias producidas polas manobras de colocación e retirada das cadeiras, 
mesas e soportes de parasoles dun local de hostalería que se lle impide conciliar o sono non só os 
veciños dunha vivenda, mais tamén aos hospedes dunha instalación hotel-residencia a cargo dos 
promotores da queixa.

SITUACIÓN

A interesada durante o ano 2008, ten presentado 21 denuncias no Concello, se resultado algún. 
Queixa presentada o 11/11/2008, con esa mesma data solicitase o preceptivo informe, reiterado o 
10/12/2008, 07/06/2013, 08/07/2013, 05/08/2013, 05/09/2013, 08/10/2013, 08/11/2013 e 
05/12/2013.
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ReFLexIÓNS

As reflexións noutros expedientes deste capítulo faise preciso lembrar que lle asiste os cidadáns no 
referente a que o réxime xurídico das administracións públicas debe transcender as regras de fun-
cionamento interno para integrarse na sociedade a que serve como o instrumento que promove as 
condicións para que os dereitos constitucionais do individuo e dos grupos que integran a sociedade 
sexan reais e efectivos.

A lexitimidade por rendementos está ligada coa capacidade para dar resposta satisfactoria as de-
mandas do contorno.

Durante o ano 2009 déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2009 reiterouse o pedimento anterior, e de novo, o 10/02/2009, 18/03/2009, 
14/04/2009, 11/05/2009, 15/06/2009, 22/07/2009, 18/08/2009 e 14/09/2009.

Con data 15/09/2009, recébese escrito de Medio Ambiente informando que se remete nova dilixen-
cia á Policía Local, para inspección. Do que se dá cumprida información á interesada o mesmo día.

Con data 15/10/2009 solicítase información actualizada, e de novo o 16/11/2009.

Durante o ano 2010 déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2010 reitéranse os pedimentos anteriores e de novo, o 05/02/2010, 09/03/2010, 
12/04/2010, 07/05/2010, 08/06/2010, 08/07/2010, 05/08/2010, 05/09/2010, 06/10/2010, 
08/11/2010 e 10/12/2010.

Durante o ano 2011 déronse as actuacións seguintes:

Con data 05/01/2011 reitérase o pedimento informativo, e, de novo, o 01/02/2011, 03/03/2011, 
04/04/2011, 04/05/2011, 06/06/2011 e 07/07/2011

Durante o ano 2012 déronse as actuacións seguintes:

Con data 16/01/2012 reitérase a petición de informe, e, de novo, o 02/03/2012, 03/04/2012, 
04/05/2012, 05/06/2012, 04/07/2012, 01/08/2012, 04/09/2012, 04/10/2012, 05/11/2012 e 
03/12/2012.

Durante o ano 2013 déronse as actuacións seguintes:

Con data 03/01/2013 reitérase por trinta e seis veces o pedimento anterior, e, de novo, o 
04/02/2013, 08/03/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 07/06/2013, 08/07/2013, 05/08/2013, 
05/09/2013, 08/10/2013, 08/11/2013 e 05/12/2013.
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Durante o ano 2014, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2014 reitérase por corenta e sexta vez, o pedimento informativo, e de novo, o 
05/02/2014, 06/03/2014, 07/04/2014, 06/05/2014, 04/06/2014, 07/07/2014, 04/08/2014, 
02/09/2014, 06/10/2014, 03/11/2014 e 01/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2015, reitérase por cincuenta e oito vez, o pedimento informativo, e de novo, 
02/02/2015, 02/03/2015, 01/04/2015, 04/05/2015, 01/06/2015, 01/07/2015, 03/08/2015, 
01/09/2015, 02/10/2015, 29/10/2015, 03/11/2015 e17/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2016, reitérase por setenta veces, o pedimento informativo, e de novo, 01/02/2016, 
15/02/2016, 01/03/2016, 14/03/2016, 01/04/2016, 18/04/2016, 02/05/2016, 01/06/2016, 
01/07/2016, 26/07/2016, 26/08/2016, 20/09/2016, 19/10/2016, 16/11/2016 e 13/12/2016.

CAPÍTULO II- SERVIZOS XERAIS (DISTRITOS-LIMPEZA) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 70/2008

ASUNTO:

Queixa en relación coa pasividade dos servizos de limpeza nunha veciñanza, situación que foi de-
nunciada pola Asociación de Veciños xa en xullo de 2007 achegando fotografías que mostran o 
estado calamitoso da situación.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 26/09/2008, con data 29/09/2008 solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 31/10/2008 e o 29/11/2008

ReFLexIÓNS:

Á vista das fotografías que obran no expediente, observase a acumulación de lixo, maleza cubrindo 
as beirarrúas, excrementos de animais, roedores e cheiros.

A realidade social, cultural, tecnolóxica e económica rachou definitivamente coas situacións singula-
res de relativo illamento polo que viña pasando a sociedade municipal.

II
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A veciñanza ten recoñecido legalmente o seu dereito a utilizar, de acordo coa súa natureza, os servi-
zos públicos municipais, esixindo a prestación dos mesmos.

Os concellos por vía legal teñen que asumir, entre outros, unha serie de servizos ou prestacións 
como a xestión e execución de parques e xardíns, protección do medio ambiente, servizo de limpeza, 
recollida e tratamento de residuos.

ReCOMeNDACIÓNS:

Atención efectiva das obrigas antes citadas.

Durante o ano 2009 déronse as actuacións seguintes:

Con data 22/01/2009 reitérase o pedimento do ano 2008, e de novo, o 23/02/2009, 24/03/2009, 
23/04/2009, 21/05/2009, 22/06/2009, 24/07/2009, 27/08/2009, 28/09/2009 e 02/12/2009.

Durante o ano 2010 déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2010 reitéranse os pedimentos informativos anteriores, e de novo, o 05/02/2010, 
09/03/2010, 08/04/2010, 07/05/2010, 08/06/2010, 08/07/2010, 05/08/2010, 05/09/2010, 
06/10/2010, 08/11/2010 e 10/12/2010.

Durante o ano 2011 déronse as actuacións seguintes:

Con data 05/01/2011, reiterouse o pedimento informativo, e, de novo, o 04/02/2011, 03/03/2011, 
04/04/2011, 04/05/2011, 06/06/2011 e 07/07/2011

Durante o ano 2012 déronse as actuacións seguintes:

Con data 02/03/2012, reitérase a petición de informe e, de novo, o 03/04/2012, 04/05/2012, 
05/06/2012, 04/07/2012, 01/08/2012, 04/09/2012, 04/10/2012, 05/11/2012 e 03/12/2012.

Durante o ano 2013 déronse as actuacións seguintes:

Con data 03/01/2013 reiterouse por corenta e seis veces o pedimento anterior, e, de novo, o 
04/02/2013, 08/03/2013, 09/04/2013, 07/05/2013, 07/09/2013, 08/07/2013, 05/08/2013, 
05/09/2013, 08/10/2013, 08/11/2013 e 04/12/2013.

Durante o ano 2014, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2014 reitérase o pedimento informativo anterior, e de novo, o 05/02/2014, 
03/03/2014, 07/04/2014, 06/05/2014, 04/06/2014, 07/07/2014, 04/08/2014, 12/09/2014, 
06/10/2014, 03/11/2014 e 01/12/2014.
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Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes: Con data 07/01/2015, reitérase por se-
senta e nove vez, o pedimento informativo, e de novo, 02/02/2015, 02/03/2015, 01/04/2015, 
04/05/2015, 01/06/2015, 01/07/2015, 03/08/2015, 01/09/2015, 02/10/2015, 29/10/2015, 
03/11/2015 e 17/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2016, reitérase por ostenta e unha veces, o pedimento informativo, e de novo, 
01/02/2016, 15/02/2016, 01/03/2016, 14/03/2016, 01/04/2016, 18/04/2016, 02/05/2016, 
01/06/2016, 01/07/2016, 26/07/2016, 26/08/2016, 20/09/2016, 19/10/2016, 16/11/2016 e 
13/12/2016.

Con data 07/03/2017, recébese informe da Concellería de Limpeza, no que informa o seguinte:

“En contestación do seu escrito de data 02 de decembro de 2008, e reiterado en datas posteriores, no que 
solicita informe sobre o obxecto da queixa presentada por Don. ………. e Don. ……….. en calidade de presiden-
tes da Asociación de Veciños co fin de remitilo ao Valedor do Cidadá, procede informar que:

 As queixas ás que se fai referencia foron realizadas no momento que se estaban efectuando as 
obras de construción de distintos edificios do barrio do PAU de Navia (rúa ………, rúa……., etc.), e das beirar-
rúas e vías de dita zona. En tal sentido, e por tratarse dun ámbito en expansión, e con obras nas beirarrúas, 
as condicións de limpeza non foron as idóneas naquel momento. Así mesmo, e pola mesma causa, os 
colectores para recollida de residuos sufrían continuas modificacións e reestruturacións das ubicacións até 
a consolidación definitiva.

 Na actualidade, todas estas obras remataron e tanto o servizo de limpeza viaria de beirarrúas 
como o de recollida de RSU e reciclaxe, realízanse segundo a frecuencia establecida, quedando toda a zona 
diariamente en bo estado de limpeza.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 08/03/2017.

Sen incidencias posteriores.

CAPÍTULO III- ÁREA DE URBANISMO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 16/2008

ASUNTO:

Queixa en relación coa instalación dunha antena de telefonía móbil que foi desestimada segundo 
expediente de urbanismo nº .............. de 12/04/1999.

II
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SITUACIÓN:

Queixa presentada o 22/02/2008, con data 25/02/2008 solicitase o preceptivo informe que se rei-
terou o 16/04/2008, o 07/05/2008, o 17/06/2008, o 15/07/2008, o 19/08/2008, o 19/09/2008, 
21/10/2008 e 20/11/2008.

ReFLexIÓNS:

Desde o 04/02/2008 en que segundo o documento 80013757, se fixo polo interesado un relatorio 
das actuacións perante o Concello, sen resposta algunha, e constando unicamente como actuación 
administrativa da xerencia Municipal de Urbanismo a resolución de 12/07/1999 na que se deses-
tima a solicitude de licenza (expediente ...), no se coñece actividades administrativas ningunha, non 
obstante as solicitude do interesado na que se pon de manifesto o listado de saúde da súa dona que 
considera seriamente afectado polo funcionamento dunha antena que carece de licenza.

Por outro lado, o interesado ten dereito a ser informado puntualmente das actuacións levadas a 
cabo en relación coa súa petición formulada, a última, o 04/02/2008, xa que alén diso o cidadán ten 
dereito a un ambiente saudábel, o que obriga á administración a que se teña en conta o respecto e 
a súa protección, prestándolle asistencia informativa, e garantindo o principio de axilidade na trami-
tación e resolución das solicitudes de información e resolución das solicitudes de información am-
biental, xa que nos atopamos nun suposto de emisións que poden afectar seriamente á saúde dos 
cidadáns. O perigo para a saúde dos campos electromagnéticos está cientificamente demostrado.

ReCOMeNDACIÓNS:

Prestar a debida atención ao caso que nos ocupa. Cumprimento da legalidade que dimana do dereito 
a ser informado o cidadán, e de que deriva o artigo 10.2 do Regulamento Orgánico do Valedor do 
Cidadán.

Durante o ano 2009, déronse as actuacións seguintes:

Con data 22/01/2009, reiterouse por novena vez o pedimento solicitado en 2008, e de novo, o 
23/02/2009, 24/03/2009, 23/04/2009, 22/05/2009, 22/06/2009, 24/07/2009, 19/08/2009, 
24/09/2009 e 12/10/2009.

Durante o ano 2010, déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2010, reitéranse os pedimentos informativos anteriores, e de novo, o 09/02/2010, 
09/03/2010, 12/04/2010, 07/05/2010, 08/06/2010, 08/07/2010, 05/08/2010, 05/09/2010, 
06/10/2010, 08/11/2010 e 14/12/2010.

Durante o ano 2011 déronse as actuacións seguintes:
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Con data 12/01/2011, reitéranse os pedimentos anteriores, e, de novo, o 14/02/2011.

Con data 21/02/2011, recébese escrito de Disciplina Urbanística no que informa o seguinte:

en resposta aos seus oficios nos que interesa información sobre as denuncias efectuadas (ref. expte: 
16/2008) infórmolle o seguinte:

Con data 30/08/99, o inspector municipal informou que xirada a visita de inspección comprobouse 
que o equipo de telefonía móbil foi instalada. O titular das obras presentou solicitude de licenza mu-
nicipal con data 12 de abril de 1999 sendo a mesma denegada por incumprir o apartado 3.3.1 das 
ordenanzas de PGOU con data 09/08/2008 emítese informe de inspección municipal no que di: “a 
antena está instalada encima de un casetón como se aprecia en las fotografías actuales, y cotejado 
el informe y fotos anteriores de la anterior inspección del 30 de agosto de 1999 se aprecia a simple 
vista que no hay nuevas obras.

Con data 20/05/2008 a arquitectura municipal emite o informe seguinte:

en contestación á dilixencia remitida pola Técnica de Administración xeral de data 16/05/2008 ao 
obxecto de informar se a actividade denunciada é permisible, emítese o seguinte

INFORMe:

INFORMe DA INSPeCCIÓN: o inspector municipal informou,

Con data 30/08/1999 que “un equipo de telefonía móvil... ya ha sido instalado...con data 09/04/2008 
que “la antena está instalada encima de un casetón como se aprecia en las fotografías actuales, y cotejado 
el informe y fotos anteriores de la anterior inspección del 30 de agosto de 1999 se aprecia a simple vista 
que no hay nuevas obras”.

LICENZA DE ACTIVIDADE: non consta outorgada licenza municipal.

CONDICIÓNS URBANÍSTICAS: o vixente PXOU, aprobado definitivamente o 29/04/93 (DOG 10/05/93) 
inclúe a zona na que se sitúa a instalación obxecto deste expediente en solo clasificado como urbano e 
cualificado coa ordenanza 1.1.B. de edificación pechada na área central. Folla 18-23.

En dita ordenanza o uso é permisible.

PRESUNTA INFRACCIÓN:

Exercicio de actividade de unha estación de telefonía móbil sen a preceptiva e previa licenza.

A actividade podería ser permisible sempre que a instalación se axuste ao establecido na Ordenanza mu-
nicipal reguladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos elementos 

II
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e equipos de telecomunicación no termo municipal de Vigo (A.D. 26/02/2001 e B.O.P. 05/04/2001, nas 
NNUU e demais normativa de aplicación.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 23/02/2011, indicándolle que en datas vin-
deiras instarase información actualizada sobre o particular. O que se fai o 15/03/2011 solicitando 
información sobre si a referida instalación é ou non axeitada a normativa vixente.

Pedimento reiterado o 18/04/2011, 11/05/2011, 09/06/2011, 11/07/2011 e 11/08/2011.

Durante o ano 2012 déronse as actuacións seguintes:

Con data 03/02/2012, reitérase a petición de informe e, de novo, o 02/03/2012, 09/04/2012 e 
04/05/2012.

Con data 22/05/2012 recébese informe da xerencia Municipal de Urbanismo (Infraccións) no que se 
indica o seguinte:

“O expediente nº .............. atópase pendente do informe do Inspector Municipal, solicitado pola Arquitecta 
Municipal con data 30/04/2012 para que comprobe o estado actual da antena”.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 25/05/2012, indicándolle que, en datas vindei-
ras solicitarase información actualizada do que se lle dará a oportuna comunicación.

Con data 18/06/2012, solicítase información actualizada reiterado o 18/07/2012, 20/08/2012, 
20/09/2012, 19/10/2012, 19/11/2012 e 18/12/2012.

Durante o ano 2013 déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2013 reitérase por sétima vez o pedimento anterior, e, de novo, o 13/02/2013.

Con data 05/03/2013, recébese escrito da xerencia Municipal de Urbanismo (Disciplina Urbanística) 
no que informa o seguinte:

“ En resposta a os seus oficios nos que interesa información actualizada sobre as denuncias efectuadas, en 
relación ao expediente .............., infórmolle o seguinte:

Con data 04.06.2012, a arquitecta municipal emitiu o seguinte informe:

“INFORME DA INSPECCIÓN:

O inspector municipal, con relación á instalación de telefonía, con data 04.05.2012, informou: “...se observa 
una antena de telefonía....”.
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LICENZA DE ACTIVIDADE: Consultada a Aplicación de Xestión de Expedientes, non consta outorgada licenza 
municipal para a antena obxecto deste expediente.

NOVAS CONDICIÓNS URBANÍSTICAS:

O vixente PXOM, aprobado definitivamente por Orde da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas 
e Transporte do 16.05.2008 (DOG 03.06.2008 e BOP 06.08.2008) e por Orde da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas do 13.07.2009 (DOG 24.07.2009 e BOP 10.09.2009), clasifica a 
parcela de referencia como solo urbano consolidado con ordenanza de aplicación 3, de edificación en cou-
zada pechada. Plano 6-N.

De conformidade co artigo 5.9.3 Centrais e elementos de telefonía do PXOM vixente aqueles elementos 
técnicos ou instalacións, tales como antenas de emisión ou recepción de ondas, equipos de sinalización 
ou balizamento, etc., propios ou vinculados, se é o caso, a determinados xerais, dadas as súas especiais 
características e utilidade poderán localizarse dentro de calquera clase de solo, sempre que se cumpran a 
súa regulamentación específica e o disposto na lexislación vixente e se axusten á Ordenanza municipal re-
guladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos elementos e equipos 
de telecomunicación no termo municipal de Vigo.

PRESUNTA INFRACCIÓN:

Instalación de estación base de telefonía móbil, sen que conste outorgada licenza municipal.

A vista da documentación dispoñible, a actividade podería ser permisible sempre que se xustifique a cubi-
cación concreta da instalación de referencia, o cumprimento da súa regulamentación específica e o dispos-
to na lexislación vixente e na Ordenanza municipal reguladora das condicións urbanísticas de localización, 
instalación e funcionamento dos elementos e equipos de telecomunicación no termo municipal de Vigo”.

Con data 25.01.2013, o Inspector Municipal emitiu o seguinte informe;

“Xirada visita de inspección, o 25/01/2013, a estación base de telefonía móbil, comprobouse que nese 
intre atopábase funcionando”

Con posterioridade ás actuacións practicadas, a Disposición Adicional Terceira da Lei 12/2012, de 26 de de-
cembro, de medidas urxentes de liberalización de comercio e de determinados servizos, actualmente en vigor, 
exceptúa do procedemento de concesión de licenza municipal: “ás estacións e instalacións radioeléctricas 
utilizadas para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas dispoñibles para o público, a excepción 
daquelas nas que concorran as circunstancias referidas no artigo 2.2 desta Lei, ocupen unha superficie supe-
rior a 300m2, computándose a tal efecto toda a superficie incluída dentro do valado da estación ou instalación 
ou, tratándose de instalacións de nova construción, teñan impacto en espazos naturais protexidos”.

Por este motivo, a tramitación do procedemento de disciplina urbanística pasou a ter a menor prioridade 
outorgada polo Plan de Inspección urbanística do Concello de Vigo. Das seguintes actuacións que se prac-
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tiquen segundo os medios persoais e materiais dispoñibles neste departamento, darase oportuna conta a 
oficina do Valedor do Cidadán.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 06/03/2013. Quedando a espera do resultado 
das informacións que se poidan recibir puntualmente.

Con data 15/04/2013 dirixímonos a Disciplina Urbanística informándolle que o día 11/04/2013 
comparece o interesado manifestando a súa preocupación pola situación en que se atopa.

Con data 15/05/2013, solicitamos nova información de se lo caso, e o 14/06/2013, 10/07/2013, 
07/08/2013, 11/09/2013, 10/10/2013, 8/11/2013 e 5/12/2013.

Durante o ano 2014, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2014 reitérase o pedimento informativo anterior, e de novo, o 05/02/2014, 
06/03/2014, 07/04/2014, 06/05/2014, 04/06/2014, 07/07/2014, 04/08/2014, 02/09/2014, 
06/10/2014, 03/11/2014 e 01/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2015, reitérase o pedimento informativo anterior por vinte veces e, de novo, o 
02/02/2015, 02/03/2015, 01/04/2015, 04/05/2015, 01/06/2015, 01/07/2015, 03/08/2015, 
01/09/2015, 05/10/2015, 03/11/2015 e 17/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuación seguintes:

Con data 2016, reitérase por trinta e dúas veces o pedimento informativo anterior nas datas: 
07/01/2016, 01/02/2016, 15/02/2016, 01/03/2016, 14/03/2016, 01/04/2016, 18/04/2016, 
02/05/2016, 01/06/2016, 01/07/2016, 26/07/2016, 26/08/2016, 20/09/2016, 19/10/2016, 
16/11/2016 e 13/12/2016.

EXPEDIENTE 35/2008

ASUNTO:

Queixa en relación coa construción dun edificio de seis andares.

SITUACIÓN:

O interesado ten denunciado no Concello, desde o 29/01/2007, tres veces que as alturas da citada 
construción non se cumpren nas vertentes dunha escalinata, como tampouco nas de planta baixo 
cuberta e o cimo do tellado.
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Con data 21/08/2007 recebe escrito de Urbanismo no que se indica que se procede ao arquivo das 
actuacións, xa que os feitos denunciados non constitúen infracción urbanística.

Con data 23/11/2007 o interesado entrega no Concello escrito no que subliña o seguinte:

1) Ter procedido á comprobación das alturas na fachada que da a rúa...... mediante equipo láser, 
obtendo medidas que contradín o informe técnico do Concello, sendo estas as seguintes:

  -Cota a planta 21,9 mts., en vez de 21 mts., indicados no plano.

  -Cota entre planta e cumio 5 mts., en vez dos 4 mts., indicados no plano.

2) A vista da evidente contradición entre as medidas do técnico do Concello e as existentes, e co 
ánimo de evitar posteriores actuacións na vía xudicial.

3) Tendo en conta ademais que se procedeu a instalación dun bosque de cheminés con altura 
excesiva.

Por todo interesa, se efectúe unha medición contrastada entre técnico municipal e outra da súa 
parte, e se proceda á adopción de medidas de protección da legalidade urbanística.

Con data 15/04/2008, recébese a queixa, e con data 24/04/2008, solicitase o preceptivo infor-
me reiterado o 26/05/2008, 24/06/2008, 22/07/2008, 29/08/2008, 01/10/2008, 21/10/2008, 
27/10/2008 e 27/11/2008.

ReFLexIÓNS:

O cidadán ten dereito a receber unha resposta a súa petición co ánimo de evitar posíbeis controver-
sias que transcendan o ámbito puramente administrativo.

ReCOMeNDACIÓNS:

Cumprimento da legalidade informática a que ten dereito o cidadán. Así como do que dimana do 
artigo 10.2 do Regulamento Orgánico do Valedor do Cidadán.

Durante o ano 2010 déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2010 reitéranse os pedimentos informativos anteriores, e, de novo, o 09/02/2010, 
09/03/2010, 12/04/2010, 07/05/2010, 08/06/2010, 08/07/2010, 05/08/2010, 05/09/2010, 
06/10/2010, 08/11/2010 e 14/12/2010.

Durante o ano 2011 déronse as actuacións seguintes:

II
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Con data 12/01/2011 reitérase o pedimento informativo, e, de novo, o 14/02/2011.

Con data 21/02/2011, recébese escrito de Disciplina Urbanística no que informa o seguinte:

“En resposta aos seus oficios nos que interesa información sobre as denuncias efectuadas, (ref. expte. 
35/2008) infórmolle do seguinte:

Con datas 31/05/2007, 21/06/2007, 11/04/2008 presenta escrito de alegacións no que denuncia que 
as obras realizadas non cumpren coa altura regulamentaria.

Segundo inspección de data 11/07/2007 infórmase que a altura da edificación axústase, en xeral, o pro-
xecto presentado con data de visado 10/12/2004”.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 23/02/2011.

Con data 12/04/2011, recébese escrito do interesado no que manifesta a súa desconformidade coa 
información do Concello.

Á vista do anterior dirixímonos a Concellería de Urbanismo e Vivenda o 13/04/2011 achegando 
copias dos escritos nos que o interesado xa tiña comunicado as súas medicións, as que non se axus-
taban as notificadas pola Concellería de Urbanismo, interesando unha aclaración a réplica citada. 
Pedimento reiterado o 16/05/2011, 20/06/2011 e 20/07/2011.

Durante o ano 2012 déronse as actuacións seguintes:

Con data 03/02/2012 reitérase a petición de informe e, de novo, o 02/03/2012, 09/04/2012 e 04/05/2012.

Con data 22/05/2012 recébese informe da xerencia Municipal de Urbanismo (Infraccións) no que se 
indica o seguinte:

- REF. 35/2008:

ASUNTO: Denuncias efectuadas.

“Segundo inspección de data 11/07/07 infórmase que a altura da edificación axustase, en xeral ao proxec-
to presentado con data de visado 10/12/2004.

Con data 26/02/2009 o delegado da Área de Urbanismo e Vivenda resolveu no expediente de licenza de 
primeira ocupación ………..:

“Outorgar á entidade mercantil………..., licenza de primeira ocupación do edificio sinalado, composto de 7 
plantas respecto á citada rúa e 10 en relación á escalinata, cun total de 67 vivendas e unha superficie 
construída total de 10.353,52 m2”.
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Do que se deu cumprida información ao interesado o 25/05/2012.

Con data 05/06/2012 o interesado achega escrito de alegacións o que da lugar a que por parte 
desta Institución do Valedor do Cidadán nos dirixamos de novo a Urbanismo (Infraccións) facendo as 
seguintes previsións:

Con data, 22/05/2012, recébese seu escrito de 11/05/2012, (remisión informe) da Xerencia Municipal 
de Urbanismo-Infraccións no que, entre outros, se informa do expediente referenciado e referido a Expte. 
Valedor .......... e Expte, ............, do que se deu cumprida información ao interesado.

Con data 05/06/2012, recébese escrito do interesado no que manifesta unha serie de consideracións que 
se indican:

•	 Que se sinte avergonzado do trato recibido do Concello.

•	 A discrepancia por el manifestado segue sen solución xa que ten comprobado que a altura non 
se axusta a legalidade; tal como consta nos diversos escritos do expediente tal como consta, por 
exemplo no noso escrito de 13/04/2011, nº saída 431, documento 110050298.

•	 Estima que un técnico non pode cualificar que en xeral as dimensións da edificación se axustan. 
Cando en realidade, e en particular, esixe unha que non se axusta, cal é a ALTURA que da lugar ao 
incumprimento do proxecto. E dicir, existen cotas que se pasan da declaración emitida.

O único que se indica e algo xa indicado no escrito de Disciplina Urbanística de 07/02/2011, nº de saída. 
..........., seu expediente .............. Escrito que foi respostado o 13/04/2011, nº saída ........, doc. ................, ao que 
se axuntaba diversa documentación no que se explicitaban as medidas realizadas polo interesado.

Por outro lado e pola nosa parte faise preciso indicar que as administracións públicas ademais de intelixen-
tes teñen que ser receptivas e resolutivas.

As resolucións non deben adoecer de falta de precisión, todo proceso administrativo implica, por definición, 
a existencia dunha pluralidade de actos altamente relacionados entre si; os actos de trámite e a resolución 
constitúen un todo complexo e, ao mesmo tempo, unitario. Estas actuacións administrativas terán que ser-
vir de garantía específica para o administrado que poderá intervir persoalmente no procedemento e lograr 
por diversos medios (alegacións, probas, audiencia, recursos) a tutela efectiva dos seus dereitos.

As cuestións presentadas polo interesado nas súas peticións non definen por si mesmas exclusivamente o 
obxecto do procedemento, senón que constitúen o contido mínimo do mesmo, por canto ao resolverse polo 
órgano competente este poderá decidir sobre todas as cuestións suscitadas, fosen ou non presentadas 
polo interesado.

O feito de non atender as peticións, e os argumentos produce unha incongruencia no procedemento que 
debe ser rexeitada.

II
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O artigo 35 de Lei 30/1992, entre outros, consagra o dereito dos cidadáns a formular alegacións que 
deberán ser tidas en conta.

Segundo o Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeas (27/03/2003), a Administración ten 
que facilitar todas as informacións pertinentes a outra parte actuante no procedemento.

Por todo prégase unha revisión do Informe cuestionado e a súa adaptación á realidade do proxecto que se 
cuestiona.

en espera da súa información.

Pedimento reiterado o 12/07/2012, 10/08/2012, 12/09/2012, 10/10/2012, 08/11/2012 e 
05/12/2012.

Durante o ano 2013 déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2013 reitérase, por sétima vez, o pedimento informativo anterior, e de novo, o 
11/02/2013.

Con data 05/03/2013 recébese escrito da xerencia Municipal de Urbanismo (Disciplina Urbanística) 
no que informa o seguinte:

“En resposta aos seus oficios nos que interesa información actualizada sobre as denuncias efectuadas, en 
relación á altura da edificación situada, infórmolle do seguinte:

Por esta oficina iniciouse baixo o número de expediente... o trámite de información previa regulado nos 
artigos 115 a 117 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, de disciplina urbanística de Galicia (RDU) en 
relación coas denuncias presentadas.

O devandito expediente ten por obxecto esclarecer se as obras obxecto de denuncia son constitutivas 
dunha infracción urbanística e, no seu caso, ordenar a reposición da legalidade urbanística supostamente 
vulnerada. O expediente está na fase de tramitación indicada, constando, como dilixencias informativas, 
o informe emitido con data 11.07.2007 polo inspector de urbanismo no que se constata “que a altura da 
edificación AXUSTASE, en xeral, ao proxecto presentado e visado con data 10.12.2004” (en referencia ao 
expediente de licenza nº 56066/421), do cal se lle deu traslado ao interesado con data 22.08.2007.

Respecto da solicitude por parte do Valedor do cidadán, no que literalmente “prégase unha revisión do 
informe cuestionado e a súa adaptación á realidade do proxecto que se cuestiona”, indicando que “as admi-
nistracións ademais de intelixentes teñen que ser receptivas e resolutivas”, cabe indicar:

Que segundo dispón o artigo 208.4 da Lei 9/2002, do 30 de decembro de ordenación urbanística e pro-
tección do medio rural de Galicia (en adiante LOUGA. “os feitos constatados polo persoal funcionario da 
inspección e vixilancia urbanística no exercicio das competencias propias en materia de disciplina urbanís-
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tica gozan de valor probatorio e presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que en defensa dos 
receptivos dereitos ou intereses

Vostede basea a súa petición en que “o interesado afirma que un técnico non pode cualificar que en xeral as 
dimensións da edificación se axustan”, o cal non só non ten acollida na lexislación urbanística en vigor, senón 
que atenta contra a “intelixencia, receptividade e resolubilidade” invocadas, toda vez que o denunciante uni-
camente aporta como proba fotografías e a súa percepción visual desde o exterior. Afirma, nunha denuncia 
posterior, que procedeu a medición de alturas “mediante un equipo láser”, concluíndo que existe un exceso de 
altura de entre 0,90 e 1 metro, sen especificar sequera se posúe unha titulación técnica suficiente para realizar 
tal medición coa precisión requirida para contradicir o informe de inspección urbanística municipal.

A vista do exposto, esta Administración non considerou procedente a revisión do informe cuestionado do 
inspector municipal de data 11.07.2007, toda vez que no expediente de licenza de primeira ocupación nº 
65041/421, o enxeñeiro técnico de Obras Públicas con data 10.10.2008 emite o seguinte informe:

“….Realizadas visitas de inspección al terreno a urbanizar, se informa por parte de esta Oficina, que las 
obras se han ejecutado de acuerdo con las directrices marcadas.

Por lo tanto, no existe inconveniente, en que se continúe con los trámites para la obtención de la licencia 
de primera ocupación.”.

No indicado expediente, con data 26.01.2009 a aparelladora Municipal informa:

“A la vista de los planos del estado final de la obra y de la visita de inspección con motivo de la 1ª ocupación, 
se pudo comprobar que en su construcción se observaron una serie de diferencias con el proyecto autori-
zado que paso a enumerar:

1ª.Supresión de una de las viviendas autorizadas en la planta baja cubierta de Escalinata a Peniche.

2ª. Reajuste de plazas de aparcamiento y trasteros, cumpliéndose de igual manera la reserva de garaje. 
Apertura de nuevos accesos a los garajes desde las plantas baja, 1ª y 2ª de Escalinata a rúa…...

No obstante las diferencias enumeradas cabe informar que el edificio se ajusta sensiblemente a las condi-
ciones impuestas en la licencia y en el apartado 3.8.11.e. de las Ordenanzas (reposición de viario y aceras 
en el frente de la parcela, arbolado, conducciones, etc.). Presentan informe favorable en cuanto a las carac-
terísticas de la urbanización en el frente de la fachada”

Con base nos anteditos informes, con data 26.02.2009, o delegado da Área de Urbanismo e Vivenda re-
solveu outorgar á entidade mercantil, licenza de primeira ocupación do edificio, composto de 7 plantas, cun 
total de 67 vivendas e unha superficie construida total de 10.353,52 m2.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 06/03/2013, quen o 18/03/2013 remite es-
crito no que indica o seguinte:

II
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•	 No seu primeiro parágrafo no que se fai referencia a denuncia sobre “altura de edificación” e non 
sobre outros termos urbanísticos, xa que como é así, é sobre o único que, desde 2007, ten de-
nunciado.

•	 Desde 2007 nos seus escritos reiteradamente menciónanse cotas específicas sobre planos es-
pecíficos sempre referido a cotas de altura. Desafortunadamente no resto do seu informe obvian 
en todo momento dar resposta a este tema “altura excesiva” saíndo por outras derrotas.

•	 No seu segundo parágrafo indícase. “O expediente está en fase de tramitación indicada, constan-
do como dilixencias informativas, o informe........”, no sabendo como interpretar si isto significa que 
a súa denuncia e a súa tramitación continúan vivas para o Concello e os seus órganos.

•	 No seu cuarto parágrafo onde indica o artigo 208.4 da Lei 9/2002, do 30 de setembro, ”os feitos 
constatados polo persoal......sen prexuízo das probas que en defensa dos respectivos dereitos ou 
intereses poidan sinalar ou achegar os propios interesados”, non deixa de constatar seu dereito a 
facer a denuncia, ser escoitado, e que se lle indiquen os dereitos legais e administrativos aos que 
se pode remitir para poder exercelos. O que o indicado por un persoal funcionario se considere 
probatorias e en presunción de veracidade non lle quita ao interesado seus dereitos, até hoxe 
nunca mencionados por esa Alcaldía, por iso nos seus escritos desde 2007, de xeito repetido, 
se indica por el: “habendo obtido as seguintes medidas, que contradín o indicado polo Técnico do 
Concello,.....solicitando a realización dunha medición contrastada”.

No seu quinto parágrafo, onde se menciona que na súa denuncia e no seu pedimento (do Valedor) está 
baseada en que “afirma que un técnico non pode cualificar que en xeral as dimensións da edificación se 
axustan”, indicando que solo aporta “unhas fotografías e unha percepción visual” cando xa no seu escrito 
denuncia, de data 23/11/2007, e seguintes, achegando ademais planos, con cotas mencionando:

 - cota a la planta 21,9 metros, en vez de 21,00 metros indicados no plano.

 - cota entre planta e cumio 5,0 metros en vez de 4,0 metros indicados no plano.

E dicir, un exceso de altura xeral do edificio, e a máis da altura incrementada baixo cuberta (non como no 
seu escrito di que digo: “de entre 0,90 e 1 metro”.

•	 No seu quinto parágrafo mencionan que non “especifican sequera se posúe unha titulación téc-
nica suficiente para realizar tal medición coa precisión requirida para contradicir o informe de 
inspección urbanística municipal”, e é cando agora debo apoiar, su (do Valedor), que “as adminis-
tracións públicas ademais de ser intelixentes,,,,,,”, xa que queda abraiado, o pensar que as súas 
medicións, que forman parte da súa denuncia, teñan VALOR, se el fose algo mais ca un cidadán 
normal e simple. Cree que isto significa un desprezo ao cidadán, por alguén non moi intelixente.

•	 Onde está escrito que en función do que sexa un cidadán a súa denuncia e probas, e capacidade 
para contradicir, son mais ou menos válidas e aceptadas?.
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•	 Tense que ser alto, de color, non nacional, falar un idioma, bacharel, bombeiro para que tivéranse 
por válidas as súas medicións?.

•	 Cando intentou o Concello contrastar a súa capacidade, ou quen lle fixo as medicións?.

•	 Porque non accederon ao solicitado xa desde o 23/11/2007: “Que se realice unha medición 
contrastada, ben por técnico que Vdes. designen e un designado polo interesado (ou el mesmo).

•	 Para máis INRI, casualmente o interesado é Enxeñeiro Naval Superior, especialidade Arquitectura 
Naval, desde 1974, con ampla experiencia laboral e forma parte dos seus instrumentos de medi-
ción, os equipos “Leica Disto A5, precisión de medición +-1,5 mm” como equipo láser de medición 
de distancias”.

No seu sexto, sétimo e oitavo parágrafo mencionan:

•	 que “esta Administración non consideren procedente a revisión do informe cuestionado........., toda 
vez que no expediente de licenza de primeira ocupación......con data 10/10/2008 emite o seguin-
te informe:......”que as obras foron executadas de acordo coas directrices marcadas”.

•	 que “no indicado expediente con data 26/01/2009 o aparellador municipal informa: “A vista.....
non obstante as diferenzas enumeradas cabe informar que o edificio axústase sensiblemente as 
condicións.........

•	 que “presentan informe favorable en canto as características da urbanización no fronte da fa-
chada”.

Pero isto non indica nada, en canto a materia da súa denuncia por “altura”, e é unha demostración da falta 
de “recepción” e “resolución” da Administración do Concello e os seus órganos, que tiveron a oportunidade 
de contrastalo polo denunciado “altura” en todas e cada unha destas actuacións, omitíndoo e sen embargo, 
e a mais INRI, cando xa estaba reclamado polo Valedor do Cidadán en datas previas a todos estes actos 
que intentan xustificar súa falta de resposta, e ademais intentase xustificar con expresións faltas de rigo-
rosidade técnica.

Os técnicos, en menos en informes técnicos, non usan expresións vagas e no técnicas, tales como “en 
xeral”, “directrices marcadas”, “axusta sensiblemente”, o sobre materia diferente a cuestionada, tal como 
“no fronte da fachada”, sino como se regulen nas normas establecidas nas que se definen parámetros es-
tablecidos e fixos, como: aliñamentos, alturas máximas edificadas, pendentes, volume, edificabilidade, etc., 
todas elas expresadas con un número fixo, en metros, %, volumes, m2/m2, etc.

Un volume pode ser o mesmo, pero obtido por multiplicación de diferentes medidas, unhas cumprindo e 
outras sen cumprir. Así mesmo unha altura media pode estar ben (aínda que as normas non utilizan este 
parámetro definitorio), e sen embargo a máxima altura está fora totalmente das normas.

II
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Por elo un informe técnico, ou ben indica, CUMPRE ou non CUMPRE, ou ben indica a COTA MEDIA REAL, 
e a súa RELACIÓN COA PRESENTADA e APROBADA NO PROXECTO, obviando toda clase de adxectivos 
persoais non clasificadores que nada teñen que ver co denunciado: ALTURA.

Parece que o Concello e os seus organismos pretendesen co seu informe contestación, e non o aportado e 
con estas expresións (descoñezo se é un procedemento utilizado normalmente como salvagarda), marear 
a perdiz, intentando fuxir da cuestión formulada na miña denuncia: “Exceso de alturas”.

O caso é que a discrepancia e o motivo das denuncias, ao día de hoxe sen resolver, existe; en que o inte-
resado si comprobou a altura, e si ben en XERAL, poden axustarse as alturas, casualmente as que indica 
non se axustan.

Un Técnico (se así se fai chamar e está cualificado), non pode certificar que en GENERAL (Xeral) as dimensi-
óns da edificación, se axustan, cando en particular, existe unha que non. UNHA, A ALTURA, que da lugar ao 
non cumprimento do proxecto, e que afecta aos seus dereitos.

Para mais INRI, estando as súas denuncias en firme, ante a Concellería de Urbanismo, e non habéndome 
nunca o Concello nas súas contestacións indicado os trámites legais que en dereito lle corresponden para 
rebater nas aseveracións da altura da edificación e cumprimento do proxecto, resolveu dar licenza de pri-
meira ocupación en 26/09/2009.

A contestación que se lle notificou o 06/03/2013 segue sen resolver a cuestión denunciada.

Por último o interesado expón que a actuación da Consellería de Urbanismo e Vivenda do Concello de Vigo 
entra dentro do suposto de Delito contra as institucións por ignorar de maneira reiterativa e continuada ao 
Valedor do Cidadán, xa que no ordenamento penal, no seu artigo 502, penaliza as autoridades e funciona-
rios que obstaculicen de calquera xeito as investigacións, que poidan levar a cabo os distintos Defensores 
do Pobo, Tribunais de Contas ou organismos equivalentes.

Solicita finalmente se lle indique, que pasos debe dar, ben apoiado polo Valedor, ben legalmente, xa que 
en ningún sitio da contestación da Concellería de Urbanismo e Vivenda, indica cales son seus dereitos a 
exercer.

Pola nosa parte reiteramos o exposto no noso escrito de 12/06/2012, nº de saída 543, documento...........:

As resolucións non deben adoecer de falta de precisión, todo proceso administrativo implica, por definición, 
a existencia dunha pluralidade de actos altamente relacionados entre si; os actos de trámite e a resolución 
constitúen un todo complexo e, ao mesmo tempo, unitario. Estas actuacións administrativas terán que ser-
vir de garantía específica para o administrado que poderá intervir persoalmente no procedemento e lograr 
por diversos medios (alegacións, probas, audiencia, recursos) a tutela efectiva dos seus dereitos.

As cuestións presentadas polo interesado nas súas peticións non definen por si mesmas exclusivamente o 
obxecto do procedemento, senón que constitúen o contido mínimo do mesmo, por canto ao resolverse polo 
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órgano competente este poderá decidir sobre todas as cuestións suscitadas, fosen ou non presentadas 
polo interesado.

O feito de non atender as peticións, e os argumentos produce unha incongruencia no procedemento que 
debe ser rexeitada.

O artigo 35 de Lei 30/1992, entre outros, consagra o dereito dos cidadáns a formular alegacións que 
deberán ser tidas en conta.

Segundo o tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeas (27/03/2003), a Administración ten 
que facilitar todas as informacións pertinentes a outra parte actuante no procedemento.

Por todo prégase unha revisión do Informe cuestionado e a súa adaptación á realidade do proxecto que se 
cuestiona.

Con data 22/04/2013 reitérase o pedimento anterior e, de novo, o 23/05/2013, 24/06/2013, 
24/07/2013, 23/08/2013, 20/09/2013, 18/10/2013, 18/11/2013, 16/12/2013.

Durante o ano 2014, déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2014 reitérase o pedimento informativo anterior, e de novo, o 13/02/2014, 
13/03/2014. Con data 01/04/2014, recébese escrito do interesado no que mostra o seu desacougo 
pola falta de información con respecto a seu pedimento.

Pola nosa parte, o 09/04/2014, dirixímonos ao Sr. Presidente da Comisión especial de Suxestións e 
Reclamacións, indicando o incumprimento da obriga do departamento de Infracción Urbanística, ins-
tando novamente a información interesada polo cidadán titular da queixa en cuestión; informando 
desta xestión ao interesado o 08/04/2014.

Con data 08/05/2014 instase por décimo segunda vez a información pendente, e, de novo, o 
06/06/2014, e de novo, o 01/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as seguintes actuacións:

Con data 07/01/2015, solicitouse o informe precedente por décimo quinta vez, e, de novo o 23 in-
dicando que o interesado o 13/02/2015 e o 17/02/2015 manifesta o seu interese sobre os pasos 
que debe dar para exercer os dereitos que lle asisten, entendendo que mentres siga pagando o seus 
impostor debe manter a súa solicitude viva de non receber a contestación do departamento corres-
pondente, o que se comunica a la Comisión de Suxestións e Reclamacións o 23/02/2015.

Con data, 01/04/2015 se reitera o pedimento anterior, e, de novo, o 04/05/2015, 01/06/2015, 
01/07/2015, 03/08/2015, 01/09/2015, 02/10/2015, 29/10/2015, 03/11/2015 e 17/12/2015.

II
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Durante o ano 2016, déronse as seguintes actuacións:

Con data 07/01/2016, solicitouse o informe precedente por nove veces, e, de novo, 01/02/2016, 
15/02/2016, 01/03/2016, 14/03/2016, 01/04/2016, 18/04/2016, 02/05/2016, 01/06/2016, 
01/07/2016, 26/07/2016, 26/08/2016, 20/09/2016, 19/10/2016, 16/11/2016 e 13/12/2016.

Con data 02/03/2017, recébese informe da xerencia Municipal de Urbanismo-Disciplina Urbanísti-
ca, no que informa o seguinte:

“En resposta aos seus oficios nos que interesa información actualizada sobre as denuncias efectuadas, en 
relación á altura da edificación situada, infórmolle do seguinte:

Esta Administración xa remitiu á Concellería de Participación Cidadá o 20/02/2013 para a súa remisión 
ao Valedor do Cidadán, a aclaración solicitada do informe emitido por este servizo no expte……….(nº saída 
………), o cal foi recibido con data 26/02/2013 segundo consta no expediente e que literalmente di así:

“Por esta oficina iniciouse baixo o número de expediente …………. o trámite de información previa regulado 
nos artigos 115 a 117 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, de disciplina urbanística de Galicia (RDU) en 
relación coas denuncias presentadas polo señor ………….

O devandito expediente ten por obxecto esclarecer se as obras obxecto de denuncia son constitutivas 
dunha infracción urbanística e, no seu caso, ordenar a reposición da legalidade urbanística supostamente 
vulnerada. O expediente está na fase de tramitación indicada, constando, como dilixencias informativas, 
o informe emitido con data 11.07.2007 polo inspector de urbanismo no que se constata “que a altura da 
edificación ASUSTASE, en xeral, ao proxecto presentado e visado con data 10.12.2004” (en referencia ao 
expediente de licenza nº ………….), do cal se lle deu traslado ao interesado con data 22.08.2007.

Respecto da solicitude por parte do Valedor do cidadán, no que literalmente “prégase unha revisión do 
informe cuestionado e a súa adaptación á realidade do proxecto que se cuestiona”, indicando que “as admi-
nistracións ademais de intelixentes teñen que ser receptivas e resolutivas”, cabe indicar:

Segundo os artigos 151 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e 374 do Decreto ……., do 
22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, 
os feitos constatados polo persoal da inspección e vixilancia urbanística no exercicio das competencias 
propias en materia de disciplina urbanística gozan de valor probatorio e presunción de veracidade, sen 
prexuízo das probas que en defensa dos respectivos dereitos ou intereses poidan sinalar ou achegar as 
propias persoas interesadas.

Vostede basea a súa petición en que “o señor ……… afirma que un técnico non pode cualificar que en 
xeral as dimensións da edificación se axustan”, o cal non só non ten acollida na lexislación urbanística en 
vigor, senón que atenta contra a “intelixencia, receptividade e resolubilidade” invocadas, toda vez que o 
denunciante unicamente aporta como proba fotografías e a súa percepción visual desde o exterior. Afir-
ma o señor..., nunha denuncia posterior, que procedeu a medición de alturas “mediante un equipo láser”, 
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concluíndo que existe un exceso de altura de entre 0,90 e 1 metro, sen especificar sequera se posúe unha 
titulación técnica suficiente para realizar tal medición coa precisión requirida para contradicir o informe de 
inspección urbanística municipal.

A vista do exposto, esta Administración non considerou procedente a revisión do informe cuestionado do 
inspector municipal de data 11.07.2007, toda vez que no expediente de licenza de primeira ocupación nº 
………, o enxeñeiro técnico de Obras Públicas con data 10.10.2008 emite o seguinte informe:

“….Realizadas visitas de inspección al terreno a urbanizar, se informa por parte de esta Oficina, que las 
obras se han ejecutado de acuerdo con las directrices marcadas.

Por lo tanto, no existe inconveniente, en que se continúe con los trámites para la obtención de la licencia 
de primera ocupación.”.

No indicado expediente, con data 26.01.2009 a aparelladora Municipal informa:

“A la vista de los planos del estado final de la obra y de la visita de inspección con motivo de la 1ª ocupación, 
se pudo comprobar que en su construcción se observaron una serie de diferencias con el proyecto autori-
zado que paso a enumerar:

1ª.Supresión de una de las viviendas autorizadas en la planta baja cubierta de Escalinata a Peniche.

2ª. Reajuste de plazas de aparcamiento y trasteros, cumpliéndose de igual manera la reserva de garaje. 
Apertura de nuevos accesos a los garajes desde las plantas baja, 1ª y 2ª de Escalinata a Peniche.

No obstante las diferencias enumeradas cabe informar que el edificio se ajusta sensiblemente a las condi-
ciones impuestas en la licencia y en el apartado 3.8.11.e. de las Ordenanzas (reposición de viario y aceras 
en el frente de la parcela, arbolado, conducciones, etc.). Presentan informe favorable en cuanto a las carac-
terísticas de la urbanización en el frente de la fachada”.

Con base nos anteditos informes, con data 26.02.2009, o delegado da Área de Urbanismo e Vivenda 
resolveu outorgar á entidade mercantil..., licenza de primeira ocupación do edificio sinalado co número... da 
rúa Tomás A. Alonso, composto de 7 plantas respecto á citada rúa de Tomás A. Alonso e 10 en relación á 
Escalinata a Peniche, cun total de 67 vivendas e unha superficie construída total de 10.353,52 m2.”

Nesta ocasión, e en todas as posteriores que se reciban en relación a este expediente, remitámonos ao 
informe enviado ao departamento de Participación Cidadá con data 20.02.2013 e recibido o 26.02.2013.

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 03/03/2017.

Sen incidencias posteriores.

II
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III

PARTe III
ACTUACIÓNS A INSTANCIA DE PARTE DO ANO 2009 CON 
INCIDENCIAS NO ANO 2016

INTRODUCIÓN

Nesta Institución rexistráronse un total de 1 expediente correspondente a solicitudes formuladas no 
ano 2009 con incidencias durante o 2016 e que corresponden a:

MeDIO AMBIeNTe ................................................................... 1
TOTAL .......................................................................... 1

expeDIeNTes

CAPÍTULO I- MEDIO AMBIENTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 4/2009

ASUNTO:

Queixa en relación coa frustración que está a pasar o interesado por causa da inactividade duns ve-
ciños en consecuencia do incumprimento, pola súa parte de resolución recaída o 23/10/2008 pola 
que se ordena a execución da limpeza dun camiño de servizo, como responsábeis dun vertido de 
residuos sólidos contaminantes.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 20/01/2009; con data de 20/01/2009, solicítase o preceptivo informe, facendo 
expresa mención da resolución, entregada polo interesado de 23/10/2009, (expediente...). O pedido 
anterior reitérase o 18/02/2009 e, de novo, o 24/03/209, 24/04/2009, 18/05/2009, 22/06/2009, 
23/07/2009 e 18/08/2009

Con data 28/07/2009, comparece o interesado e entrega unha copia da resolución de 30/06/2009, 
pola que se impón unha multa coercitiva por incumprimento da orde de execución sobre limpeza de 
terreos, ditada o 23/10/2008 (isto é, oito meses antes).
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Con data 24/08/2009, recébese escrito de Medio Ambiente no que informa o seguinte:

“Como consecuencia desta última visita de inspección e do informe do funcionario municipal, ditei con data 
30 de xuño de 2009 a seguinte resolución:

PRIMEIRO: Impoñer a interesada e outros como responsables do vertido de residuos sólidos urbanos no 
camiño de servizo á altura do nº ..... rúa ....., unha MULTA COERCITIVA DE 200,34 euros polo incumprimento 
da orde de execución ditada pola concelleira delegada de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo de data 12 
de febreiro de 2009, a fin de acadar a súa execución forzosa.

SEGUNDO:  Advertirlle que esta multa poderá ser reiterada na súa contía até lograr a completa exe-
cución do ordenado, se transcorrido o prazo de 30 días contado desde o día seguinte á notificación desta 
resolución, a orde de execución non se tivese realizado, e sen prexuízo de esixir perante os tribunais da orde 
penal as responsabilidades que procedan polo delito de desobediencia tipificado no artigo 556 do Código 
Penal.

TERCEIRO: Notificar esta resolución ao interesado, informándolle que a mesma esgota a vía administrativa 
e que contra ela poderá interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que a ditou 
no prazo de 1 mes desde o día seguinte á recepción da súa notificación, entendéndose desestimado polo 
transcurso de 1 mes sen ditarse e notificarse resolución expresa, ou ben recurso contencioso-adminis-
trativo perante o xulgado do contencioso-administrativo de Vigo no prazo de 2 meses contados tamén a 
partir do día seguinte ao da recepción da respectiva notificación, ou calquera outro que estime procedente 
interpoñer e sexa conforme a dereito.”

Con data 16/09/2009, dirixímonos a Medio Ambiente indicándolle que nesta Oficina non se ten 
recibido ningunha comunicación antes da recibida o 24/08/2009; as únicas comunicacións débense 
ao interese do autor da queixa, que unha vez recebida a información desde esta Oficina, comparece 
o 09/09/2009 e manifesta a situación segue a ser peor, toda vez que non só persiste o lixo na porta 
da súa vivenda, senón que tamén lle dificulta o acceso á mesma por causa do estacionamento dos 
vehículos dos veciños, de tal xeito que o 01/09/09 ás 5:00h de madrugada necesitou asistencia 
dunha ambulancia que tivo grandes dificultades para o asistir e trasladar ao Hospital do Meixoeiro.

Asemade declara que non só a situación é pola abundancia de lixo, agora tamén existen ratos e tou-
peiras, e indica que lle resulta penoso ver a pouca atención que se lle presta ao Valedor do Cidadán.

Do que damos conta a Medio Ambiente, interesando unha axeitada e eficaz actuación que dea lugar 
a unha coordinación por rendemento.

Con data 15/10/2009, reiterouse o pedido anterior, e de novo o 17/11/2009. Con data 20/11/2009, 
recébese informe de Medio Ambiente no que indica a imposición, con data de 16/11/2009 dunha 
nova multa coercitiva por importe de 200,34 euros indicándolle que de non cumprir coas obrigas 
correspondentes reiterarase a mesma. Do que se deu cumprida información ao interesado, indicán-
dolle que, en datas vindeiras solicitarase nova información, o que se fai o 17/12/2009.
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ReFLexIÓNS:

estamos perante un suposto denunciado varios meses atrás, sobre o que a Concellería de Medio 
Ambiente se ven pronunciando desde outubro de 2008; mais a eficacia e a axilidade na xestión, no 
se corresponde cos presupostos aos que a cidadanía ten dereito, o non actuar coa dilixencia debida 
implica un desleixo de funcións.

A realidade dalgunhas actividades supera e quebra preceptos e normas que afectan aos cidadáns en 
función do espazo físico da súa vivenda, dereitos que non son atendidos e protexidos como debería 
ser, polo que se ven obrigados a padecer os efectos e actividades perniciosas e fora do mínimo grao 
de convivencia que require de actuacións áxiles e exemplarizantes.

ReCOMeNDACIÓNS:

Actuacións decididas e efectivas, en temas que afectan de xeito permanente aos cidadáns.

Durante o ano 2010, déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2010 reitéranse os pedimentos informativos anteriores, e o 15/01/2010 recébese 
escrito de Medio Ambiente no que informa o seguinte:

“En relación co seu escrito de data 15 de decembro, con respecto ao expediente do Valedor do Cidadán 
4/2009-Expediente municipal 5973-306, práceme informarlle do seguinte:

No seu escrito achega auto do xulgado de instrución número 1 de Vigo ditando o sobresemento e arquivo 
da denuncia presentada por entender o órgano xudicial que se trata dunha competencia administrativa.

Efectivamente, este Concello, por entender que se trata dunha actuación de carácter administrativo ten ac-
tuado neste expediente cos instrumentos legais que ten ao seu alcance, isto, inspección por parte da admi-
nistración, informe sobre os feitos contrastados -neste caso acumulación de lixo nun camiño-, resolución 
ditando orde de execución de limpeza e, á vista do incumprimento por parte dos denunciados imposición 
da correspondente multa coercitiva.

Informarlle, ademais, que neste expediente xa se teñen tramitado dúas multas coercitivas por incumprimento 
da orde de execución de limpeza por importe de 200,34 euros (importe máximo previsto para a falta cometida).

O último trámite realizado a este respecto é que con data 16 de novembro a Concelleira de Medio Ambiente 
decretou a imposición dunha nova multa de 200,34 euros, advertíndolle aos denunciados que a multa 
poderá ser reiterada na súa contía até lograr a completa execución do ordenado.

Este decreto foi remitido aos interesados con data 3 decembro. O propio decreto establece que, se trans-
corrido o prazo de 30 días contados desde o día seguinte á notificación desta resolución non se cumprise a 
orde de execución, esta multa poderá ser reiterada até o seu cumprimento.

III
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Esta administración seguirá dando os pasos necesarios para o cumprimento da orde de execución ditada 
no seu día, cominando aos propietarios da finca cos instrumentos que ten ao seu alcance, como é o caso 
da imposición de reiteradas multas coercitivas e inspeccións municipais.

O que se lle comunica aos efectos oportunos”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 18/01/2010.

Con data 17/02/2010 solicitase de Medio Ambiente o exercicio de accións convenientes na procura 
dunha saída á crise pola que está a pasar o interesado e a súa familia.

Con data 08/03/2010 recébese novo informe de Medio Ambiente no que indica que á vista do in-
cumprimento da orde de execución de limpeza reiterada en dúas ocasións e á vista do novo informe 
do inspector municipal ditouse orde de resolución impondo nova multa coercitiva por importe de 
200,34 euros advertindo de que a multa será reiterada e mesmo incrementada na contía en caso 
de incumprimento; aténdese ademais a tramitar un expediente de embargo por importe de 785,15 
euros. Por outro lado, procederase a esixir por vía executiva o importe de 400,68 euros relativo ás 
multas impostas en 2009.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 15/03/2010.

Con data 22/04/2010 solicítase información actualizada con respecto á situación do expediente que 
se recebe o 11/05/2010, interesando información sobre a visita de inspección que segundo o inte-
resado se realizou días antes, e facendo precisión sobre a doutrina xurisprudencial existente sobre 
as sancións económicas que se están impondo. Con data 14/06/2010 reitérase o pedido anterior, 
recebéndose resposta o 23/06/2010 no que indica que realizada inspección comprobouse que a 
situación segue a ser a mesma, acordándose o incremento da sanción económica que se comunica 
ao interesado o 24/06/2010.

Con data 15/07/2010 recébese nova información impondo unha nova multa con data 05/07/2010. 
Do que se deu cumprida información ao interesado o 16/07/2010.

Con data 25/08/2007, insistimos ante Medio Ambiente na necesidade dunha acción decidida e 
congruente que permita considerar unha lexitimidade por rendemento; indicando que os poderes 
públicos teñen que velar pola utilización racional dos recursos naturais contribuíndo á conservación, 
protección e mellora da calidade do ambiente, sobre todo cando o seu descoido afecta á saúde dos 
cidadáns.

Identificase como dereito inviolábel o espazo no que o individuo vive, sen estar suxeito necesaria-
mente aos usos e convencións sociais, e onde exerce a súa liberdade máis intima, polo que o obxecto 
específico de protección neste dereito fundamental é tanto o espazo físico en si mesmo como no 
que nel hai de emanación da persoa que o habita (STS: 10/04/2003).
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Tórnase imprescindíbel asegurar a súa protección non só fronte ás inxerencias de terceiros, senón 
tamén fronte os riscos que poidan xurdir nunha sociedade tecnoloxicamente avanzada.

Téñense que evitar as actuacións insuficientes, máxime cando están en xogo dereitos constitucio-
nais dos cidadáns.

É ben coñecida a doutrina xurisprudencial no tema da reiteración de multas, o cidadán acostúmase 
e considera a imposición de multas como unha taxa periódica que non lle resulta moi gravosa sa-
tisfacer. e deste xeito segue a incumprir as súas obrigas de respecto aos requirimentos a que deron 
lugar ás súas actuacións.

Con data 23/09/2010, reitérase o pedimento anterior, así como 19/10/2010, 18/11/2010, 
14/12/2010.

Durante o ano 2011 déronse as actuacións seguintes:

Con data 11/01/2011 reitérase o pedimento informativo, e, de novo, o 07/02/2011, 09/03/2011, 
11/04/2011, 10/05/2011, 09/06/2011, 11/07/2011 e 10/08/2011.

Durante o ano 2012 déronse as actuacións seguintes:

Con data 22/02/2012 reitérase a petición de informe e, de novo, o 20/03/2012.

Con data 03/04/2012, recébese desde Participación Cidadá informe emitido polo Servizo de medio 
Ambiente no que se indica o seguinte:

“ En resposta aos seus escritos con número de documento...., relativos a queixa de referencia, dáselle tras-
lado do informe emitido polo Técnico de Administración Xeral de Medio Ambiente; cuxo tenor literal é o que 
segue:

“ (...) En relación coa queixa de referencia, expte...., comunícolle o seguinte:

Mediante resolución de data 12 de febreiro de 2009, a Concelleira de Medio Ambiente, en virtude da dele-
gación de competencias efectuada por Resolución de Alcaldía de data 7 de xullo de 2007, perante o titular 
do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, acordou orde de execución, consistente na retirada dos 
residuos de limpeza da propiedade sita no nº 234 da rúa, no prazo máximo de 30 días, apercibíndolle ao 
mesmo tempo que, de non cumprir esa orde, procederíase á súa execución forzosa conforme co previsto 
na normativa aplicable.

Neste senso, o artigo 96 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administración públicas e procedemento 
administrativo común, refírese a execución forzosa dos actos administrativos, e prevé a imposición de mul-
tas coercitivas como medio de execución forzosa dos mesmos, debéndose respectar sempre o principio de 
proporcionalidade, segundo establece a norma de referencia.

III
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O artigo 99 da mesma norma esixe para a imposición de ditas multas unha previsión legal específica, 
previsión que se atopa no artigo 55 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, se 
os infractores non procederan á reposición ou restauración, de acordo co establecido no apartado anterior, 
os órganos competentes poderán acordar a imposición de multa coercitivas segundo ao artigo 99 da Lei 
30/1992, unha vez transcorridos os prazos sinalados no requirimento correspondente. A contía de cada 
unha das multas non superará un terzo da multa fixada por infracción cometida.

A día da data e en relación có asunto que se refire, se lle impuxeron, as seguintes multas coercitivas:

•	 M.C. 200,34 Euros – Fecha resolución 30/06/2009.
•	 M.C. 200,34 Euros – Fecha resolución 16/11/2009.
•	 M.C. 200,34 Euros – Fecha resolución 05/02/2010.
•	 M.C. 200,34 Euros – Fecha resolución 30/07/2010.
•	 M.C. 200,34 Euros – Fecha resolución 08/09/2011.

O que se lle informa aos efectos oportunos”.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 04/04/2012, indicándolle que en datas vin-
deiras solicitarase nova información actualizada. O que se materializa o 19/04/2012, 21/05/2012, 
21/06/2012, 18/07/2012, 22/08/2012, 21/09/2012, 23/10/2012, 21/11/2012 e 19/12/2012.

Durante o ano 2013 déronse as actuacións seguintes:

Con data 21/01/2013 reiterouse por oitava vez o pedimento anterior, e, de novo, o 19/02/2013, 
18/03/2013, 17/04/2013, 15/05/2013.14/06/2013, 15/07/2013, 19/082013, 17/09/2013, 
18/10/2013, 18/11/2013 e 16/12/2013.

Durante o ano 2014, reiterouse o pedimento anterior o 13/01/2014, e de novo, o 13/02/2014, 
13/03/2014, 07/04/2014, 08/05/2014, 10/06/2014, 10/07/2014, 05/08/2014, 03/09/2014, 
06/10/2014, 07/11/2014 e 01/12/2014.

Durante o ano 2015, reiterouse o pedimento anterior o 107/01/2015, por trixésima segunda vez, 
e de novo, o 02/02/2015, 02/03/2015, 01/04/2015, 04/05/2015, 01/06/2015, 01/07/2015, 
03/08/2015, 01/09/2015, 04/10/2015, 29/10/2015, 03/11/2015 e 17/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2016, reitérase por corenta e catro veces o pedimento informativo, e de novo, 
02/02/2016, 15/02/2016, 01/03/2016, 14/03/2016, 01/04/2016, 21/04/2016, 02/05/2016, 
01/06/2016, 01/07/2016, 26/07/2016 e 26/08/2016.

Con data 30/08/2016, recébese escrito da Concellería de Participación Cidadá ao que achega infor-
me da Área de Medio Ambiente, no que se reflicte o seguinte:
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“En relación coa queixa formulada por D. .........., comunícolle o seguinte:

O inspector municipal xirou de novo visita de inspección á finca aludida con data 1 de setembro de 2015, 
constatando que non se realizaron os traballos de limpeza ordenados por esta administración, polo que con 
data 16 de marzo de 2016 a Concelleira delegada de Medio Ambiente ditou resolución impoñendo nova 
multa coercitiva a D.............. e outros por incumprimento de orde de execución de limpeza dos terreos, por 
importe de 200,34 euros, a fin de acadar a súa execución forzosa.

O artigo 96 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento adminis-
trativo común, refírese a execución forzosa dos actos administrativos, e prevé a imposición de multas 
coercitivas como medio de execución forzosa dos mesmos, debéndose respectar sempre o principio de 
proporcionalidade, segundo establece a norma de referencia.

Así mesmo, advertíuselle aos denunciados que esta multa poderá ser reiterada na súa contía até lograr a 
completa execución do ordenado. Esta resolución foi notificada aos interesados con data 30/03/2016, 
informándolles que dita resolución esgota a vía administrativa e que poderán interpoñer os oportunos 
recursos.

O que se lle informa aos efectos oportunos”.

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 01/09/2016.

Sen incidencias posteriores.

III



42

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016



43

PARTe IV
ACTUACIÓNS A INSTANCIA DE PARTE DO ANO 2010 CON 
INCIDENCIAS NO ANO 2016

INTRODUCIÓN

Nesta Institución rexistráronse un total de 2 expedientes correspondentes a solicitudes formuladas 
no ano 2010, con incidencias durante o ano 2016 e que corresponden a:

TRAFICO ........................................................................................ 1
URBANISMO ............................................................................... 1
 TOTAL ........................................................................  2

expeDIeNTes

CAPÍTULO I.- TRAFICO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 40/2010

ASUNTO:

Queixa en relación cos continuados embargos que está a padecer por non identificar o condutor 
cando xa tiña feito as declaracións correspondentes perante o persoal municipal.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 16/06/2010, con data 18/06/2010 solicitase o preceptivo informa á Concelle-
ría de Mobilidade, reiterado o 19/07/2010, 20/09/210, 19/10/2010, e 22/11/2010.

Durante o ano 2011 déronse as actuacións seguintes:

Con data 19/01/2011 reitérase o pedimento informativo, e, de novo, o 22/02/2011, 21/03/2011, 
25/04/2011, 24/05/2011, 23/06/2011, 21/07/2011 e 23/08/2011.

Durante o ano 2012 déronse as actuacións seguintes:
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Con data 02/02/2012 reitérase a petición de informe, e, de novo, o 09/03/2012, 09/04/2012, 
07/05/2012, 11/06/2012, 13/07/2012, 06/08/2012, 06/09/2012, 05/10/2012, 06/11/2012 e 
07/12/2012.

Durante o ano 2013 déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2013 reitérase por vinte e seis veces o pedimento informativo anterior, e, de novo, 
o 05/02/2013, 11/03/2013, 09/04/2013, 09/05/2013 e 10/06/2013.

Durante o ano 2014, déronse as actuacións seguintes:

Con data 16/01/2014 reitérase o pedimento informativo anterior, e de novo, o 18/02/2014, 
17/03/2014, 21/04/2014, 15/05/2014,18/06/2014, 21/07/2014, 08/08/2014, 05/09/2014, 
06/10/2014, 07/11/2014 e 02/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2015 reitérase por corenta e nove veces o pedimento informativo e, de novo, o 
02/02/2015, 02/03/2015, 01/04/2015, 04/05/2015, 02/06/2015, 01/07/2015, 03/08/2015, 
03/09/2015, 05/10/2015, 30/10/2015, 03/11/2015 e 17/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2016, reitérase por sesenta e unha veces, o pedimento informativo, e de novo, 
02/02/2016, 15/02/2016, 01/03/2016, 14/03/2016, 01/04/2016, 21/04/2016, 02/05/2016, 
01/06/2016, 01/07/2016, 26/07/2016, 26/08/2016, 21/09/2016, 20/10/2016, 17/11/2016 e 
14/12/2016.

CAPÍTULO III.- URBANISMO E VIVENDA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 62/2010

ASUNTO:

Queixa en relación con obras sen licenza.

SITUACION:

Queixa presentada o 09/09/2010; con data 14/09/2010, solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 13/10/2010, 15/11/2010 e 17/12/2010.
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Durante o ano 2011 déronse as actuacións seguintes:

Con data 25/01/2011 reitérase a petición de informe, e, de novo, o 03/03/2011, 23/03/2011 e 
26/04/2011.

Durante o ano 2012 reitérase o pedimento anterior, e de novo, o 19/06/2012, 16/07/2012, 
20/08/2012, 20/09/2012, 19/10/2012, 19/11/2012 e 17/12/2012.

Durante o ano 2013 déronse as actuacións seguintes:

Con data 17/01/2013 reitérase por décimo quinta vez o pedimento informativo anterior, e, de novo, 
o 18/02/2013.

Con data 05/03/2013 recébese escrito de Disciplina Urbanística, no que informa o seguinte:

“En resposta aos seus oficios nos que interesa información sobre as denuncias efectuadas por, infórmolle 
do seguinte:

En resposta ás denuncias presentadas (Doc. ...........), solicitouse visita de inspección urbanística co fin de que 
se informe sobre os feitos denunciados.

Con data 01.08.2008 o Inspector Municipal emitiu o seguinte informe:

“ En relación coas Denuncias de referencia e xirada visita de inspección a zona interior as edificacións 
correspondentes. Púidose comprobar a realización de obras que consistiron en desmontaxe de cuberta 
(cobertizo) anteriormente existente, realizada a base de pranchas de fibrocemento, limpeza e retirada de 
entullos con regularización de terras e formación de nova zona axardinada.

A xuízo do que subscribe as obras realizadas carecen de entidade e non supoñen infracción urbanística”.

A denuncia presentada con data 11.06.2008 (Doc...............) foi tramitada e informada polo departamento de 
Medio Ambiente do Concello de Vigo, co nº expte. ..........

A denuncia presentada con data 24.08.2010 (Doc................) foi tramitada e informada polo departamento 
de Medio Ambiente do Concello de Vigo.

Polo exposto e á vista do informe do Inspector Municipal de data 01.08.2008, as denuncias presentadas 
no departamento de Infraccións Urbanísticas foron arquivadas.”

Do que se deu cumprida información á interesada o 06/03/2013.

Con data 21/03/2013, a interesada fai entrega dun escrito no que indica o seguinte:

IV
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1. “Que con fecha del 6 de Marzo de 2013 ha recibido una notificación del Valedor do Cidadán en 
relación con el expediente 62/2010 en la que se exponía la resolución librada por la Concellería 
de Urbanismo e Vivenda del Concello de Vigo, en función de las denuncias presentadas ante ese 
organismo municipal a partir del 9 de Junio del 2008 (DOC. ........-..............-...........-.......... y -.............).

  En esta contestación se daba cuenta que tras el paso del inspector municipal las obras denuncia-
das se reducían a un mero desmontaje de la cubierta de unos alboyos, retirada de escombros y el 
acondicionamiento del árez como espacio ajardinado. Por lo que estas obras no constituían ningún 
tipo de infracción urbanística.

  El informe del inspector lleva fecha del 1 de Agosto del 2008. Sin embargo, con fecha anterior, 
exactamente, del 14 de Julio del 2008, a la sazón propietaria del predio habia requerido la presencia 
del notario del Ilustre Colegio de Galicia para que dejase constancia de las obras que allí se estaban 
llevando a cabo por el hijo del otro copropietario, y que tal como recoge el acta notarial consistían en 
el derribo de edificaciónes comunes, excavaciones y alteraciones de la rasante natural del terreno, 
para posteriormente rellenarlo en parte con escombros. Además se había procedido al levantamien-
to de un muro de ladrillo de aproximadamente 1,6 m. afectando al hórreo allí existente, así como 
el vallado de una parte interior de la finca con la puesta de un portal de acceso. Todo ello sin previo 
consentimiento de la otra copropietaria.

  A la luz de este acta notarial, realizada previamente a la supuesta visita girada por el inspector 
municipal, es obvio que el informe del inspector adolece de insalvables anomalías pues no refleja 
la entidad de las obras realizadas, dado que incluso posteriormente se pasó al pavimentado de 
adoquines de una parte de la finca, así como la plantación de una línea de tuyas tras aquel muro 
de ladrillo. Además, doy fe de que ninguna autoridad municipal se puso en ningún momento en 
contacto con la que esto suscribe.

  En consecuencia, debo manifestar mi desacuerdo con el contenido y las conclusiones de la supues-
ta inspección urbanística allí realizada.

2. Con fecha del 21 de Enero del 2013, mi pareja, con el mismo domicilio procedió a la baja admi-
nistrativa del vado permanente del portal de acceso al interior de la finca, del cual era titular desde 
el año 1989. Sin embargo, en la noche del 15-16 de Febrero del 2013, personas cuya entidad 
desconocemos aún a día de hoy procedieron a colocar una nueva placa de vado permanente con 
el nº 2835, sin que nadie le avisase de esta iniciativa, ni antes ni después, dado que ahora es él 
el propietario del predio por ser heredero universal de su fallecida tía. No sólamente ignoramos su 
titularidad, sino tambien si es legal.

  En consecuencia, a fecha 25 de Febrero de 2013 procede a solicitar del Concello de Vigo la iden-
tificación de la titularidad de la concesión del nuevo vado permanente (con nº de registro ................). 
Además en el mismo escrito exige conocer los criterios seguidos para la concesión de esta nueva 
licencia, dado que con las nuevas ordenanzas municipales no es posible su concesión, al no reunir 
los requisitos mínimos en distancias de anchura del portal ni de fondo hasta el siguiente inmueble.
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  Dada la tardanza en la respuesta, giramos una visita a la oficina de Seguridad Vial para interesarnos 
por el estado de la tramitación, a lo que la funcionaria responsable nos ha contestado que estaba 
en manos del inspector, el cual debía ahora comprobar las circunstancias denunciadas.

  A día de hoy, casi un mes después, el legitimo copropietario de la finca no conoce si esta placa de 
vado permanente es legal, y si lo es, quién solicitó la concesión, ni tampoco que criterios se siguieron 
para no cumplir las ordenanzas municipales en materia de vados permanentes. Lo curioso es que 
desde la baja del vado por mi pareja hasta la colocación de la nueva placa, ni siquiera pasó un mes”.

Á vista do exposto prégase información puntual ao respecto.

Con data 15/04/2013, reiterouse o pedimento informativo anterior; reiterado o 15/05/2013, facendo as 
seguintes precisións:

Con data 15/04/2013 documento .........., solicitouse de novo, información sobre as previsións feitas pola 
interesada, segundo o noso escrito de 25/03/2013, nº de saída 279, documento ..........

Con data 13/05/2013, comparece a interesada, facendo entrega dunha copia da solicitude entregada no 
Rexistro da X. M. de Urbanismo o 13/05/2013, nº de documento ................, na que solicita (expediente nº 
..........) se restableza o orde en función dos traballos e obras realizados sen consentimento ,e referidas a:

-retirada de muros, portal, valos de arame, pantallas en el entorno dun hórreo
-levantamento de empedrado, pavimento de lousa e restauración de rasantes de terreo modificados.
-restitución das árbores derrubadas.
-levantamento e retirada da canalización de auga, e electricidade subterránea.

Ademais fai entrega dunha copia dunha mensaxe recibida o 09/04/2013, con observacións sobre as 
obras ilegais que nos ocupan, e que se achega como anexo-1.

Ademais fai entrega dunha copia dun informe, con fotografías, indicando que la que se indica como parcela 
nº 7 , es designada erroneamente como nº 5 e corresponde a ela o valo de arame atribuída a parcela nº 17.

Por todo prégase a información actualizada en relación co expediente que nos ocupa.

Pedimento reiterado o 17/06/2013, 16/07/2013, 19/08/2013, 17/09/2013, 19/10/2013, 
18/11/2013 e 16/12/2013.

Durante o ano 2014, déronse as actuacións seguintes:

Con data 15/01/2014 reitérase o pedimento anterior, e, de novo, o 14/02/2014, 14/03/2014, 
14/04/2014, 14/05/2014, 09/06/2014, 11/07/2014, 08/08/2014, 05/09/2014, 06/10/2014, 
07/11/2014 e 02/12/2014.

IV
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Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2015, solicitouse o pedimento anterior, e de novo, o 02/02/2015, 02/03/2015, 
01/04/2015, 04/05/2015, 02/06/2015, 01/07/2015, 03/08/2015, 03/09/2015, 04/10/2015, 
29/10/2015, 03/11/2015 e 17/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2016, reitérase por trinta e unha veces, o pedimento informativo, e de novo, 
02/02/2016, 15/02/2016, 01/03/2016, 14/03/2016, 01/04/2016, 21/04/2016, 02/05/2016, 
01/06/2016, 01/07/2016, 26/07/2016, 26/08/2016, 21/09/2016, 20/10/2016, 17/11/2016, 
14/12/2016 e 16/01/2017.

Con data 24/01/2017, recébese escrito da xerencia de Urbanismo-Disciplina Urbanística no que 
informa o seguinte:

“RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCEDEMENTO DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA”

ANTECEDENTES

1. Os días 01/08/2008, 03/05/2013 e 02/12/2016 o inspector municipal emitiu un informe so-
bre a execución de obras presuntamente ilegais na Praza.........Nº....., con referencia catastral..............., 
consistentes en obras de dobre peche de 13m de longo por 2m de altura (26m2) e, de murete de 
ladrillo sobre o hórreo catalogado (nº ident.:...), sen o preceptivo título habilitante urbanístico (licen-
za/comunicación previa).

2. Consultada a Aplicación de Xestión de Expedientes, non consta título habilitante que ampare as 
obras denunciadas (licenza nin comunicación previa presentada).

3. O 13/12/2016 o arquitecto municipal do Servizo de Disciplina Urbanística da Xerencia Municipal 
de Urbanismo de Vigo (en adiante, XMU) emitiu un informe no que se identifican as obras obxecto 
do presente expediente e as condicións urbanísticas de aplicación.

4. Con data 09/01/2017 o técnico de Administración Xeral de Disciplina Urbanística elevou á vicepre-
sidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo informe-proposta de resolución de inicio de procede-
mento de restauración da legalidade urbanística.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

•	 RDLEX 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo e rehabi-
litación urbana (TRLSRU).

•	 Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG).
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•	 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións pú-
blicas (LPA).

•	 Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

•	 Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 
10 de febreiro, do solo de Galicia (RSLG).

•	 Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) de Vigo aprobado definitivamente mediante acordo do 
Consello da Xunta de Galicia de data 29.04.1993 e publicado mediante resolución da Secretaría 
Xeral Técnica da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas do día 04.05.1993 
(D.O.G. 10.05.1993).

•	 Plan de Inspección do Concello de Vigo, aprobado polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanis-
mo o 06.07.2015 (BOP de Pontevedra núm. 141, do venres 24 de xullo de 2015).

•	 Ordenanza municipal de tramitación de licenzas urbanísticas e outras formas de intervención do 
Concello de Vigo, aprobada o día 28.10.2013 (BOP de Pontevedra núm. 235, do luns 9 de de-
cembro de 2013), e adaptación dos anexos e dos modelos normalizados á lei 9/2013, do 19 de 
decembro por resolucións de data 20.01.2014 (BOP núm. 53, do martes 18 de marzo de 2014) 
e 6.03.2014 (BOP de Pontevedra núm. 103, do venres 30 de maio de 2014).

•	 Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo, aprobados polo Concello Pleno o 29 de 
xullo de 1996 e modificados mediante acordo plenario de data 26.04.2010 (BOP de Pontevedra 
núm. 137, do martes 20 de xullo de 2010; versión consolidada BOP de Pontevedra núm. 193, 
do mércores 6 de outubro de 2010).

CONDICIÓNS URBANÍSTICAS

No vixente Plan Xeral de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente pola C.O.T.O.P. o 29/04/1993 
(Subsanación de deficiencias na adaptación do PXOU de Vigo de 1988 á Lei 11/85 de adaptación da do 
solo de Galicia), os terreos nos que se emprazan as obras están incluídos na delimitación de SOLO NÚCLEO 
RURAL TRADICIONAL EXISTENTE 10 06 IGREXA C, CON ORDENANZA DE APLICACIÓN 1.3.B. Axúntase 
ficha do núcleo. Folla 14-32.

Segundo o apartado 2.c) da Disposición Transitoria Primeira da lei 2/2013 do solo de Galicia, que establece 
o réxime aplicable aos municipios con planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 
en vigor desta lei (lei do solo de Galicia) e non adaptado á Lei 9/2002, como é o caso do Concello de Vigo, ao 
solo incluído no ámbito dos núcleos rurais ou nas delimitacións de solo non urbanizable de núcleo rural, nas 
súas áreas de influencia ou tolerancia, APLICARÁSELLE INTEGRAMENTE O DISPOSTO NO PLANEAMENTO 
RESPECTIVO, agás no que se refire ás edificacións tradicionais existentes, ás que será aplicable o previsto 
no artigo 40 desta lei.

IV
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Dentro da parcela se atopa o hórreo co nº identificador 01-0748 incluído no Catálogo de Patrimonio Etno-
gráfico, cunha antigüidade de entre 50 e 100 anos.

PRESUNTA INFRACCIÓN URBANÍSTICA

1. Obras sen título habilitante (licenza/comunicación previa) de dobre peche de 13m de longo por 2m 
de altura (26m2), composto por:

  - Postes e malla metálica.
  - Postes e malla plástica.

2. Obras sen licenza de murete de ladrillo sobre o hórreo catalogado (nº ident.: 01-0748): Construción 
de murete de ladrillo debaixo e acaroado ao hórreo con dimensións aproximadas de 1,50m (altura) 
e lonxitude de 4m.

  De acordo co artigo 3.1.3 do vixente PXOU, os peches só se permiten como división vertical do des-
linde de fincas e entre estas e a vía pública ou espazos públicos, coincidentes coa aliñación e rasante 
oficial, non permitíndose os peches no interior da parcela.

  Polo anterior, en base ao vixente PXOU, a totalidade dos peches realizados non son legalizables.

  De acordo coa normativa do Catálogo, calquera intervención sobre o hórreo necesitará a preceptiva 
autorización de Patrimonio Histórico.

PERSOA INTERESADA

D............, ten a condición de persoa interesada aos efectos do disposto no art. 152 da LSG e, en consecuen-
cia, ostenta a responsabilidade de repoñer a legalidade urbanística presuntamente vulnerada, de conformi-
dade co disposto no art. 13.1 da LSG e 15 TRLSRU.

SOMETEMENTO A TÍTULO HABILITANTE (LICENZA/COMUNICACIÓN PREVIA) DAS OBRAS REALIZADAS.

As obras realizadas están suxeitas ao deber de obtención de título habilitante urbanístico e a respectar o 
contido do mesmo e da documentación no que se ampara (artigos 142 da LSG e 3 da Ordenanza municipal 
de tramitación de licenzas urbanísticas e outras formas de intervención do Concello de Vigo).

As obras realizadas carecen do preceptivo título habilitantes.

PROCEDEMENTO

O presente procedemento de protección da legalidade urbanística tramítase conforme o disposto nos arti-
go 152 e 153 da LSG, coas seguintes consecuencias na resolución que poña fin ao procedemento:
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•	 “Se as obras non son legalizables por seren incompatibles co ordenamento urbanístico, acorda-
rase a súa demolición a custa da persoa interesada e procederase a impedir definitivamente os 
usos a que se desen lugar ou, se é o caso, á reconstrución do indebidamente demolido. Se os usos 
non son legalizables por seren incompatibles co ordenamento urbanístico, acordarase a cesación 
deles. En caso de incumprimento da orde de demolición, a Administración procederá á execución 
subsidiaria da mesma ou á execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas, reite-
rables mensualmente até lograr a execución polo suxeito obrigado, en contía de 1.000 a 10.000 
euros cada unha (art. 152.6 da LSG).

•	 Se as obras son legalizables por seren compatibles co ordenamento urbanístico, requirirase a 
persoa interesada para que no prazo de tres meses presente a solicitude da oportuna licenza ou 
comunicación previa correspondente, manténdose a suspensión das obras e usos en tanto esta 
non sexa outorgada ou non se presente a comunicación previa.

•	 Se as obras ou os usos non se axustan ás condicións sinaladas no título habilitante, ordenaráselle á 
persoa interesada que as axuste no prazo de tres meses, prorrogables por outros tres por petición des-
ta, sempre que a complexidade técnica ou envergadura das obras que haxa que realizar o xustifique”.

Todo o anterior, sen prexuízo da imposición da sanción que proceda no seu caso tras a tramitación do cor-
respondente procedemento sancionador.

 PRAZO PARA RESOLVER

O prazo máximo no que se deberá resolver e notificar este procedemento é de un ano desde a data da 
presente resolución de incoación (artigo 152.5 da LSG), sen prexuízo do disposto no art. 21 da LPA respecto 
da suspensión do prazo legal para a resolución e notificación da resolución definitiva dos procedementos 
administrativos. O incumprimento deste prazo terá como consecuencia a caducidade do expediente admi-
nistrativo e o inicio dun novo procedemento dentro do prazo legalmente establecido.

A vista dos antecedentes expostos e da normativa citada, ao abeiro do disposto nos artigos 152 da LSG e 5 
dos Estatutos da XMU de Vigo, así como na resolución do alcalde-presidente da XMU de data 06.07.2015, 
(BOP de Pontevedra núm. 137, do luns 20 de xullo de 2015),

RESOLVO

PRIMEIRO.- Iniciar o presente expediente de protección da legalidade urbanística a D. ..........., pola execución 
de obras na Praza..........Nº ..., con referencia catastral...................., consistentes en obras de dobre peche de 
13m de longo por 2m de altura (26m2) e, de murete de ladrillo sobre o hórreo catalogado (nº ident.: 01-
0748) sen o preceptivo título habilítante urbanístico (licenza/comunicación previa).

SEGUNDO.- Establecer un prazo de quince días a contar do seguinte á notificación da presente resolución 
para que as persoas interesadas aleguen e presenten os documentos e xustificacións que estimen perti-
nentes en defensa dos seus dereitos.

IV
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TERCEIRO.- Notificar as persoas interesadas e titulares rexistrais a presente resolución de inicio de expe-
diente, coa advertencia de que contra ela poderá/n alegar o que estime/n procedente para a súa conside-
ración na resolución que poña fin ao procedemento.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 25/01/2017.

Sen incidencias posteriores.
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PARTe V
ACTUACIÓNS A INSTANCIA DE PARTE DO ANO 2012 CON 
INCIDENCIAS NO ANO 2016

INTRODUCIÓN

Nesta Institución rexistráronse un total de 4 expedientes correspondentes a solicitudes formuladas 
durante o ano 2012, con incidencias durante o ano 2015 e que corresponden a:

MOBILIDADe e SeGURANZA.............................................. 1
FOMeNTO (VARIOS) ................................................................ 1
TOTAL .........................................................................  2

expeDIeNTes

CAPÍTULO I.- MOBILIDADE E SEGURANZA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 54/2012

ASUNTO:

Queixa en relación cunha sanción de tráfico.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 30/11/2012. Con data 03/12/2012, solicítase o preceptivo informe.

Durante o ano 2013, déronse as actuacións seguintes.

Con data 11/01/2013, reitérase o pedimento informativo anterior, e, de novo, o 14/02/2013, 
15/03/2013 e 15/04/2013.

Con data 22/04/2013 recébese escrito de Seguranza e Mobilidade, no que informa o seguinte:

“ En resposta ao seu oficio de data 21 de marzo de 2013, en relación co expediente 54/2012, infórmolle:
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Que tense tramitado o expediente administrativo nº ............. (sanción tráfico).

Que dito expediente está en trámite, téndoselle notificado o trámite de audiencia o 08/02/2012 se lle 
notificou o trámite de audiencia.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 23/04/2013.

Con data 14/05/2013, solicitouse nova información, e, de novo, o 12/06/2013, 15/07/2013, 
08/08/2013, 09/10/2013, 08/11/2013 e 11/12/2013.

Durante o ano 2014, déronse as actuacións seguintes:

Con data 09/01/2014 reitérase o pedimento anterior, e, de novo, o 11/02/2014, 12/03/2014, 
07/04/2014, 08/05/2014, 10/06/2014, 10/07/2014, 07/08/2014, 09/09/2014, 09/10/2014 e 
04/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2015 reitérase de novo o pedimento anterior e, de novo, o 03/02/2015, 
02/03/2015, 01/04/2015, 04/05/2015, 02/06/2015, 01/07/2015, 03/08/2015, 02/09/2015, 
05/10/2015, 03/11/2015 e 17/12//2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2016, reitérase por trinta e unha veces, o pedimento informativo, e de novo, 
02/02/2016, 15/02/2016, 01/03/2016, 14/03/2016, 01/04/2016, 25/04/2016, 02/05/2016, 
01/06/2016, 01/07/2016, 26/07/2016, 26/08/2016, 21/09/2016, 20/10/2016, 17/11/2016 e 
14/12/2016.

CAPÍTULO II.- FOMENTO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 55/2012

ASUNTO:

Queixa en relación cos distintos temas que se relacionan:

Área de Benestar:
•	 Representación de FOANPAS no Consello Municipal de Accesibilidade.
•	 Aproveitamento dos recursos públicos, mediante a elaboración de plans e/ou convenios de 

colaboración con asociacións (Cruz Vermella, ONCe, DOWN, Menela, BATA, ANHIDA) para a 
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contratación de coidadores, terapeutas, enfermeiros que asistan os centros de ensino para 
favorecer a inclusión real dos nenos con discapacidade nos centros.

Área de Deportes:
•	 escolas deportivas.
•	 Organización de actividades e eventos deportivos nos que poidan participar nenos con de-

ficiencias, inclusión e integración real.
•	 Piscinas municipais: ampliación do número de prazas con nenos nos cursos de natación. 

Adaptación das instalacións. Incorporación da figura do monitor especialista.
•	 Maior control da temperatura da auga e vestiarios.
•	 Ampliación da oferta de prazas de natación no tramo 0-3 anos con independencia de ter 

ou non discapacidade.
•	 Subvención ás ANPAS para a contratación de especialistas en actividades extraescolares 

axeitadas para escolares con minusvalías.
•	 Convocatoria do Consello escolar de Deportes.

Área de Transporte, Mobilidade e Seguridade:
•	 Prazas de aparcamento reservadas para persoas con mobilidade reducida. Melloras de ac-

ceso e sinalización. Maior control mas citadas áreas.
•	 Tarxeta de estacionamento para persoas con deficiencia. Os nenos menores de 3 anos 

non son valorados para o recoñecemento de grado de minusvalía a efectos de transporte 
colectivo.

•	 Lembrar a grande afluencia de estes nenos con escasa autonomía motórica.

Área de Sanidade:
•	 Promover a implantación de centros de atención temperá e rehabilitación para nenos con 

diversidade funcional no municipio. COMPROMISO PeRSOAL DO ALCALDe. Constitución 
dunha equipa multidisciplinar de especialistas, nas técnicas precisas para completar a aten-
ción que oferta o sistema público de saúde.

•	 Creación dun protocolo de actuación para os casos nos que se detecta un posible diagnós-
tico de minusvalía infantil. Desde o primeiro momento no que a familia recibe a noticia (en 
numerosas ocasións en condiciones de trato case inhumano, carentes de sensibilidade e 
empatía)... desde ese mesmo instante, comeza a espiral de precariedade asistencial, de 
apoio e información ás familias que dificulta a situación, xa per se moi difícil de asimilar. 
Ademais do persoal facultativo, debería haber a figura dun pedagogo/a ou unha equipa de 
pedagogo/a + traballador/a social que poida orientar e asistir ás familias desde o inicio.

Área de educación:
•	 Baremo ingreso escolas Infantís Municipais (eIM). O baremo que regula a matrícula o acce-

so ás eIMs mide por unha banda as rendas familiares (nas que poden darse até 4 puntos ás 
rendas máis baixas ou restar eses 4 puntos nas rendas altas) e por outra banda contém-
plase un apartado no eido social-familiar no cal figura un subapartado polo cal se poden 
outorgar 2 puntos por deficiencia recoñecida.

V
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  As familias con nenos/as con diversidade funcional solicitamos que contemplen unha so-
lución alternativa ou aumenten a puntuación por minusvalía xa que unha renda que estea 
entre o 50% e o 75% do IPReM (a cal lle corresponden 2 puntos) anularía a puntuación dada 
por minusvalía e, nestes casos, pensamos que non debería equiparse esas variables, senón 
que o criterio de atención a nenos/as con necesidades debería valorarse por enriba diso. 
ADeMAIS debería valorarse a situación de dependencia no apartado de “outras circunstan-
cias familiares debidamente acreditadas”, no cal poden dar até 3 puntos.

•	 Atención a nenos/as con diversidade funcional. Non entendemos como unha administra-
ción que oferta un servizo á cidadanía é capaz de rexeitar a un rapaz/a que obtén praza 
nunha escola infantil municipal porque o seu nivel de dependencia é alto. Solicitamos desta 
Concellería de educación que mellore a rede de escolas infantís e, se é preciso, contemple 
persoal especializado en nenos/as con alta dependencia pero non DISCRIMINALOS e apar-
talos porque tampouco é fácil o acceso destes rapaces/as a garderías privadas.

•	 Orientador educativo. até cando imos a estar sen servizo de orientador municipal ofertado 
pola Concellería de educación??. Consideramos de primeira necesidade ter un pedagogo 
escolar ou un psicopedagogo para a figura de orientación escolar, que ademais sería que 
de informar e aconsellar a familias con e sen necesidades educativas especiais. Somos dos 
poucos concellos que non teñen orientador no Servizo Municipal de educación.

•	 Creación de actividades adaptadas a nenos/as con minusvalía nas escolas Municipais de 
música, teatro e danza.

Área de Distritos; Parques e xardíns:
•	 Necesidade de adaptación do acceso dos parques infantís e dos elementos de xogo. 

Desde o 27/12/2012 e até o 09/10/2014, solicitouse informe até 22 veces, reiterado o 
03/12/2014. Con datas do ano 2015, reitérase o pedimento relativo a este capítulo du-
rante sete veces até o 01/07/2015, e de novo o 03/08/2015, 03/09/2015, 05/10/2015, 
29/10/2015.

SITUACION:

Queixa presentada o 18/11//2012. Con data 19/12/2012 solicitase o preceptivo informe.

ReFLexIÓNS:

Por todo, formúlanse estas propostas como recomendacións aos efectos correspondentes en aras 
de acceder unha igualdade plena no desenvolvemento da personalidade humana, velando deste 
xeito polo pleno exercicio da protección prevista para todos os nenos sen discriminación, tal como 
contempla a Constitución española (artigo 49).

Durante o ano 2013, déronse as actuacións seguintes:

Con data 15/02/2013, recébese escrito do Servizo de educación no que informa o seguinte:
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“En relación co asunto de referencia e coa finalidade de que o trámite perante o Valedor do Cidadán, infór-
mase o seguinte:

Remitidos en datas 09 e 25 de xaneiro dos correntes, escritos do Valedor do Cidadán (referencia 55/2012) 
sobre a queixa formulada por a Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e 
Comarca (Foanpa). Relacionados con diversas necesidades que se demandan na área de educación, se fan 
as seguintes consideracións:

As necesidades nomeadas nos citados escritos foron debatidas e aprobadas por unanimidade no Con-
sello Escolar Municipal de Vigo (CEMV) na sesión Plenaria celebrada o pasado 28 de novembro, logo de 
ser presentadas como moción para que Vigo se converta nunha cidade máis inclusiva, pola Comisión de 
Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE), grupo de traballo que se constitúe integrado no fun-
cionamento de Foanpa.

Respecto dos baremos de aplicación para o acceso á Rede de Escolas Infantís Municipais (en diante 
REIM),cómpre sinalar que este Servizo Municipal de Ecuación anualmente ven acolléndose ás distintas 
convocatorias de subvención da Xunta de Galicia, que concretan a definición de axudas para o mantemento 
das escolas infantís 0-3 dependentes das corporacións locais. Unha das obrigas específicas para poder 
obter o cofinanciamento do goberno autonómico ou resultar beneficiario das citadas axudas, é a necesi-
dade de adaptar a puntuación das solicitudes de novo ingreso dos equipamentos infantís municipais, ao 
baremo de criterios preferentes que propón a administración competente, ao abeiro da Orde anual pola 
que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís dependentes da Consellería 
de Traballo e Benestar Social. Polo tanto os criterios de baremación aplicados respostan á obriga de adap-
tarse ao disposto nas convocatorias de axudas anuais da Xunta de Galicia (agás a puntuación outorgada 
pola cercanía do domicilio familiar), independentemente de que desde o Servizo Municipal de Educación se 
continúe a traballar na procura de tentar favorecer e optimizar a conciliación da vida familiar e laboral dos 
usuarios/as destes equipamentos municipais.

Respecto da suposta discriminación para a atención de nenos/as con diversidade funcional nos equipa-
mentos que integran a REIM, cómpre sinalar que os equipos de atención temperá que funcionan nas EIM 
atenden neste intre nunha integración ordinaria a tres menores matriculados, que segundo os informes de 
diagnóstico médico achegados acreditan distintos graos de discapacidade. Igualmente no marco da pro-
gramación educativa que promove este Servizo Municipal, implementáronse as xornadas de teatro escolar 
coa participación activa e asistencia de alumnado con minusvalías acreditadas.

Respecto do orientador educativo, inda que non figure nos recursos humanos asignados ao Servizo de 
Educación, que ademais está suxeito á aplicación do Decreto Estatal para corrixir o déficit que tan so per-
mite a reposición de persoal en áreas “esenciais” e impide convocar novos procesos de oferta de emprego 
público, cómpre sinalar que o Concello de Vigo si está a prestar este servizo desde o Departamento de 
Orientación que funciona na Casa da Xuventude.

O que lle comunico aos efectos da resposta á información solicitada polo Valedor do Cidadán”.

V
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Do que se deu cumprida información á interesada o 18/02/2013.

Con data 15/02/2013, recébese escrito do departamento de Deportes, no que informa o seguinte:

“Atendendo ó escrito remitido polo Valedor do Cidadán á Concellería de Deportes do Concello de Vigo, vin-
culado á queixa presentada ante esa institución pola Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de 
alumnos de Vigo e Comarca, en relación a cuestións enmarcadas no ámbito da práctica deportiva orientada 
a nenos e nenas con discapacidade na cidade de Vigo.

INFORMASE

A Concellería de Deportes e o IMD son coñecedores das necesidades do colectivo de nenos e nenas con 
discapacidade, e do esforzo que fan en todos os ámbitos, e particularmente no eido deportivo, por superar 
barreiras diariamente.

É por isto polo que o IMD ten a maior das sensibilidades coas necesidades do colectivo de nenos e nenas 
discapacitados, concretados nos seguintes extremos en relación ás cuestións formuladas:

1. Escolas Deportivas: O IMD ten integradas dentro do programa municipal de escolas deportivas, ac-
tividades orientadas a nenos e nenas de entre 6 e 16 anos con discapacidade, nas modalidades de 
natación e baloncesto, coordinadas pola entidade C.D. AMFIV, que contan con persoal especializado 
en cuestións relacionadas co deporte para persoas con discapacidade.

2. Piscinas Municipais: O IMD acometeu nos derradeiros 3 anos a adaptación de todos os espazos co 
obxectivo de eliminar calquera barreira arquitectónica existente, facéndoos accesibles a persoas con 
discapacidade, instalando ascensores no interior das instalacións, construíndo ramplas nos acce-
sos, adaptando WC e vestiarios....Así mesmo, infórmase de que tanto as condicións de auga como 
os espazos das instalación, cumpren todos os estándares de temperaturas..., aínda que se revisarán 
os protocolos por si houbera algún tipo de disfunción dos sistemas.

  Na cuestión relacionada coa incorporación de novos monitores e o incremento da oferta de prazas 
de natación no tramo de 0-3 anos, o IMD estudará as posibilidades orzamentarias e de xestión das 
actividades ao obxecto de valorar dita posibilidade.

3. Subvencións ás ANPAS: As subvencións ás ANPAS son un área de responsabilidade do departa-
mento de educación, co que entendemos que esta solicitude debe dirixirse á área correspondente.

4. Convocatoria do Consello escolar dos deportes: Na Concellería de Deportes non se ten constancia 
da existencia de dito Consello.

  Non obstante, desde o IMD e a Concellería de Deportes agradecemos tanto as propostas como 
o resto de cuestións remitidas, xa que nos axudan a incrementar o nivel de calidade das nosas 
actividades. Ademais, tendo en conta as particulares necesidades das persoas con discapacidade, 
e concretamente do colectivo de nenos e nenas, se valorará en profundidade cada un dos temas 
expostos ao obxecto de detectar calquera posibilidade de mellora dos servizos”.
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Do que se deu cumprida información á interesada o 18/02/2013.

Até o 25/06/2013 reitéranse os pedimentos informativos solicitados a Sanidade, Fomento e Dis-
tritos, Parques e xardíns, 24/07/2013, 23/08/2013, 23/09/2013, 22/10/2013, 21/11/2013 e 
20/12/2013.

Durante o ano 2014, déronse as actuacións seguintes:

Con data 16/01/2014 reitérase o pedimento anterior, e, de novo, o 18/02/2014, 17/03/2014, 
21/04/2014, 15/05/2014, 18/06/2014, 16/07/2014, 07/08/2014 e 09/09/2014.

Con data 02/10/2014, recébese escrito de Sanidade no que informa o seguinte:

“En relación coa queixa de referencia presentada ante a institución do Valedor do Cidadán da Federación 
Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e Comarca, relativa a ÁREA DE SANIDADE, en 
concreto, sobre a necesidade de:

•	 Promover a implantación de centros de atención temperá e rehabilitación para nenos con diver-
sidade funcional no municipio. Constitución dunha equipa multidisciplinar de especialistas nas 
técnicas precisas para completar a atención que oferta o sistema público de saúde.

•	 Creación dun protocolo de actuación para os casos nos que se detecta un posible diagnóstico de 
minusvalía infantil.

INFORMASe o seguinte:

PRIMEIRO.- O Concello de Vigo ven destinando no orzamento do Servizo de Sanidade un importe de 
50.000,00 euros ao Plan Saúde, cantidade que se mantivo nestes últimos anos e non foi diminuída a 
pesar das restricións orzamentarias que sofren as administracións públicas.

Con este importe estase a facer fronte, fundamentalmente, ás seguintes actividades:

A) Fomento de hábitos de vida saudábel na poboación viguesa a través de:

•	 Programa Sintomeben, en colaboración co servizo municipal de Xuventude, co obxecto de previr 
enfermidades cardiovasculares na poboación xove para o que se realizan na Casa da Xuventude 
medicións antropométricas da poboación, se lles asesora sobre hábitos nutricionais e de activi-
dades física ao tempo que se lles efectúa un seguimento.

•	 Actividades física saudable realizadas coa poboación nas praias en período estival e nos parques 
saudables da cidade con monitores especializados.

•	 Actividade de fomento de cociña saudable na época estival en Samil.
•	 Actividades informativas sobre concello saudábel, reanimación cardiopulmonar (RCP) na época 

estival en Samil.

V



60

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016

B) Actividades terapéuticas asistidas con cadelas que se realizan ao longo do ano en diversas aso-
ciacións da cidade dedicadas, fundamentalmente, á atención de persoas con discapacidade como 
AFAGA, DOA, ASPANAEX, APAMP, ASPAVI e tamén con FOANPAS.

SEGUNDO.- A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, trala modificación introdu-
cida por Lei 27/2013, de 27 de decembro, xa NON establece no seu artigo 25 como materias nas que o 
Concello, de acordo coa lexislación do estado e da C.A., exercerá competencias propias a de SAÚDE. Non 
obstante, a Lei autonómica 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor 
da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local permite 
transitoriamente a prestación de servizos xa establecidos que non é caso dos que se indican na queixa.

Polo exposto, a totalidade dos servizos en materia de SAÚDE son competencia propia da Xunta de Galicia.

Segundo a normativa invocada trala modificación operada por Lei 27/2013, de 27 de decembro, a día de 
hoxe, o Concello de Vigo non ten competencias propias para a implantación de servizos de saúde.

É o que se ten a ben informar polo que respecta á xefatura do servizo de Medio Ambiente, Sanidade e 
Consumo.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 03/10/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2015, reitérase por vinte catro veces o pedimento anterior, e, de novo, o 03/02/2015, 
02/03/2015, 01/04/2015, 04/05/2015, 02/06/2015, 01/07/2015, 03/08/2015, 02/09/2015, 
05/10/2015, 03/11/2015 e 17/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 07/01/2016, reitérase por trinta e seis veces, o pedimento informativo, e de novo, 
02/02/2016, 15/02/2016, 01/03/2016, 14/03/2016, 01/04/2016, 25/04/2016, 02/05/2016, 
01/06/2016, 01/07/2016, 26/07/2016, 26/08/2016, 21/09/2016, 20/10/2016, 17/11/2016, 
14/12/2016.
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PARTe VI
ACTUACIÓNS A INSTANCIA DE PARTE DO ANO 2013 CON 
INCIDENCIAS NO ANO 2016

INTRODUCIÓN

Nesta Institución rexistráronse un total de 9 expedientes correspondentes a solicitudes formuladas 
durante o ano 2013, con incidencias durante o ano 2016 e que corresponden a:

BeNeSTAR SOCIAL ...................................................................1
DISTRITOS .....................................................................................1
MeDIO AMBIeNTe ....................................................................2
TRÁFICO e TRANSPORTeS ..................................................4
URBANISMO e VIVeNDA .......................................................1
 TOTAL ......................................................................... 9

expeDIeNTes

CAPÍTULO I – BENESTAR SOCIAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 35/2013

ASUNTO:

Queixa en relación co Programa SeReOS do Casco Vello.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 29/10/2013. Con data 29/10/2013 solicítase o preceptivo informe, indicán-
donos o seguinte:

Que con data 1º de agosto de 2013 pechouse o local municipal, onde se desenvolvía o Programa 
Municipal SeReOS do CASCO VeLLO, dedicado como espazo de socialización e encontro de sectores 
empobrecidos e/ou enfermos, e que viña actuando desde hai 15 anos (mañá e tarde).
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O Programa foi trasladado para unha unidade móvil (furgoneta) situada na rúa Jacinto Benavente, 
en horario de mañá.

Ante esta situación solicitouse se reabrira este servizo, entre outras peticións (atención en visita 
personalizada).

Con data 27/08/2013 a comisión permanente foi recibida polo Sr. Alcalde e a Sra. Concelleira de 
Benestar Social con escasa receptividade negándose a falar sobre o asunto da xuntanza.

A sensación foi de desconcerto, tristes e indignados ante o cambio de actitude das autoridades citadas.

Tense solicitado a participación nun Pleno Municipal onde se puidera explicar as vantaxes terapéuti-
cas e demais características da actividade a desenvolver.

Na súa petición expoñen as cuestións que xa teñen formuladas:
1. Motivos reais do acordo de traslado do Programa SeReOS.
2. Órgano ou cargo que tomou a decisión.
3. Se houbo un proceso ou período de consultas previo á toma de decisión con técnicos munici-

pais e/ou coa Asociación ÉRGUeTe, actual encargada do xestión do programa.
4. Cuantificación económica e condición do Convenio asinado con eRGUeTe en virtude do cal 

desenrolaba o programa no local da Rúa elduayen.
5. Forma xurídica de modificación do convenio asinado con eRGUeTe que ampara, no seu caso, 

o traslado efectuado.
6. Cuantificación económica da diminución de orzamentos que supón o traslado do Programa 

para unha unidade móvil.
7. Conceptos nos que se aforra co traslado.

Solicítase, alén diso, información motivada do traslado, así como das competencias do Concello de 
Vigo na atención de colectivos en situación ou risco de exclusión social, logo da aprobación do pro-
xecto de Lei de racionalización e sustentabilidade da Administración Local.

e tendo en conta que no actual texto da futura Lei Reguladora de Bases de Réxime Local establece 
que o Municipio exercerá, en todo caso, competencias propias na materia de avaliación e informaci-
ón de situación de emerxencia social e atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclu-
sión social (artigo 25.2.c).

Con data 22/11/2013, reitérase o pedimento informativo, e, de novo, o 23/12/2013.

Durante o ano 2014, realizáronse as actuacións seguintes:

Con data 21/01/2014, reitérase o pedimento anterior, e, de novo, o 20/02/2014, 24/03/2014, 
24/04/2014, 23/05/2014, 20/06/2014, 22/07/2014, 21/08/2014, 22/09/2014, 22/10/2014, 
20/11/2014 e 12/12/2014.



63

Durante o ano 2015, realizáronse as actuacións seguintes:

Con data 15/01/2015 reitérase por décima quinta vez o pedimento informativo e, de novo, o 
13/02/2015, 12/03/2015, 13/04/2015, 13/05/2015, 04/06/2015, 22/07/2015, 04/08/2015, 
04/08/2015, 09/09/2015, 13/10/2015, 03/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, realizáronse as actuacións seguintes:

Con data 8/01/2016 reitérase por vixésima sexta vez o pedimento informativo e, de novo, o 
3/02/2016, 19/02/2016, 2/03/2016, 16/03/2016 e 1/04/2016.

Con data 19/04/2016, recébese escrito da Concellería de Participación Cidadá, que achega informe 
da Área de Política Social, no que se reflicte o seguinte:

“En resposta as solicitudes de información relativas á queixa presentada por D…….. sobre o programa “SE-
REOS”, infórmase o seguinte:

1. O Programa “SEREOS” é un programa de intervención social en medio aberto co que se presente a 
redución de riscos e danos socio-sanitarios da poboación drogodependente. O perfil das persoas 
atendidas corresponde a consumidores de drogas que presentan vulnerabilidade ou risco de exclu-
sión social, xeralmente asociada a un importante deterioro biopsicosocial.

2. Entre as actividades desenvolvidas por este Programa municipal inclúese o intercambio de material 
de inxección, información relativa a consumos de menos risco, venopunción segura, prevención de 
sobredose, dispensa de preservativos, sexo seguro, vías de infección e reinfección das enfermida-
des de maior prevalencia, hábitos básicos de hixiene e alimentación en relación á tipoloxía e vía de 
consumo, limpeza de material de inxección en zonas de consumo, etc.

3. Na actualidade, o Concello de Vigo segue a manter este Programa mediante un contrato adminis-
trativo de servizos por importe de 12.000 €/ano coa “Fundación Érguete – Integración”, que o xes-
tiona mediante unha unidade móbil e un equipo de profesionais integrado por unha psicopedagoga 
e unha traballadora social. Con estes recursos procúrase atender as necesidades básicas de alimen-
tación e hixiene das persoas usuarias, ofrecéndolles, ademais, apoio psicolóxico, acompañamento 
social e orientación laboral.

4. O traslado do lugar de atención ás persoas usuarias deste Programa, desde a súa anterior localiza-
ción nun local municipal da rúa Elduayen nº 11 á unidade móbil situada na rúa Jacinto Benavente 
desta cidade, foi decidido polo goberno local no ano 2013 e con efectos desde o 01.08.2013.

5. Segundo a última Memoria do servizo facilitada pola “Fundación Érguete – Integración”, o número 
total de intervencións realizadas durante o exercicio de 2015 ascendeu a 13.431, das que 10.458 
corresponden á precitada unidade móbil. Estas intervencións comprenden a dispensación de deter-
minados alimentos básicos (café, leite, azucre, galletas, bollería...), preservativos e produtos hixiene, 

VI
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intercambio de xiringas, información sobre hixiene, alimentación, drogodependencias, redución do 
dano e saúde sexual, orientación laboral, servizos de hixiene, roupeiro e lavandería (no local da Fun-
dación), derivacións e acompañamentos a centros socio-sanitarios.

Desde a xefatura da Área de Benestar Social, que obviamente carece das facultades decisorias reservadas 
ós órganos de goberno municipal, é toda canta información se pode facilitar ó respecto a esa Institución.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 20/04/2016.

Sen incidencias posteriores.

CAPÍTULO II- DISTRITOS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 4/2013

ASUNTO:

Queixa en relación coa tala e poda considerada pola interesada como abusiva das árbores da Av. 
Castelao, tendo solicitado, sen resposta, o informe sobre o estudo que xustifique tal operación. O 
interesado ten presentado varias solicitudes no Concello sen receber resposta.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 07/02/2013. Con data 11/02/2013 solicítase o perceptivo informe reiterado 
o 11/03/2013, 11/04/2013, 25/04/2013, 10/05/2013, 10/06/2013, 05/07/2013, 05/08/2013, 
03/09/2013, 07/10/2013, 05/11/2013 e 02/12/2013.

ReFLexIÓN:

en apoio do pedimento da persoa interesada, achegando solicitudes da Asociación Veciñal Camiño 
Vello de Coia, Informes Técnicos, Notas de Prensa, Gráficos, Fotografías, etc.

Durante o ano 2014, déronse as actuacións seguintes:

Con data 03/01/2014, é reiterado o pedimento anterior, e, de novo, o 04/02/2014, 03/03/2014, 
07/04/2014, 05/05/2014, 05/06/2014, 03/07/2014, 01/08/2014, 29/08/2014, 01/10/2014, 
03/11/2014 e 03/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2015 reitérase por vixésimo terceira vez o pedimento anterior e, de novo, o 
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03/02/2015, 03/03/2015, 08/04/2015, 05/05/2015, 03/06/2015, 03/07/2015, 04/08/2015, 
04/08/2015, 04/09/2015, 13/10/2015 e 03/11/2015

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2016, reitérase por trinta e catro veces, o pedimento informativo, e de novo, 
03/02/2016, 15/02/2016, 02/03/2016, 16/03/2016, 01/04/2016, 25/04/2016, 02/05/2016, 
23/05/2016, 20/06/2016, 18/07/2016, 17/08/2016, 12/09/2016, 10/10/2016, 10/11/2016 e 
05/12/2016.

CAPÍTULO III- MEDIO AMBIENTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 14/2013

ASUNTO:

Queixa en relación coa poda de árbores, na Av. Castelao.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 23/05/2013. Con data 24/05/2013 solicitase o preceptivo informe, reiterado o 
23/07/2013, 22/08/2013, 20/09/2013, 21/10/2013, 13/11/2013 e 16/12/2013.

ReFLexIÓNS:

O interesado solicitou, a través do Rexistro xeral unha solicitude interesando o acceso á documen-
tación que xustifique o corte das árbores citadas.

Cítase a continuación a Lei 27/2006.

Durante o ano 2014, realizáronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2014, reitérase o pedimento anterior, e, de novo, o 13/02/2014, 13/03/2014, 
09/04/2014, 05/05/2014, 05/06/2014, 03/07/2014, 01/08/2014, 29/08/2014, 01/10/2014, 
03/11/2014 e 03/12/2014

Durante o ano 2015, realízanse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2015 reitérase por dezanove vez o pedimento informativo e, de novo, o 03/02/2015, 
06/04/2015, 05/05/2015, 03/06/2015, 03/07/2015, 04/08/2015, 04/09/2015, 03/11/2015 e 
21/12/2015.

VI



66

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2016, reitérase por trinta veces, o pedimento informativo, e de novo, 03/02/2016, 
15/02/2016, 02/03/2016, 16/03/2016, 01/04/2016, 25/04/2016, 02/05/2016, 23/05/2016, 
20/06/2016, 18/07/2016, 17/08/2016, 12/09/2016, 10/10/2016, 10/11/2016 e 05/12/2016.

EXPEDIENTE 42/2013

ASUNTO:

Malos cheiros e fumes dun local de hostalaría.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 26/11/2013. Con data 27/11/2013 solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 26/12/2013, 21/01/2014 e 21/02/2014.

Con data 26/02/2014, recébese informe de Medio Ambiente no que indica o seguinte:

“En relación coa queixa da cafetería situada na rúa .....infórmase::

Por decreto da data 05/12/2013 (expte.5349/306) a concelleira delegada de Medio Ambiente ditou reso-
lución ordenándolle a responsable da actividade da cafetería sen música no establecemento, e previa auto-
rización da autoridade municipal competente, o seguinte “(...) a inmediata adopción de medidas correctoras 
consistentes no establecemento dunha cheminea axeitada de conformidade co establecido no vixente Plan 
Xeral de Ordenación Municipal (BOP nº 151 do 06/08/2008 e BOP nº 175 do 10/09/2009) no prazo dun 
mes a contar desde a recepción desta comunicación, debendo presentar no Rexistro do Concello de Vigo e 
dirixido ao departamento de Medio Ambiente comunicación de dita instalación coa achega de certificación 
expedida por técnico competente relativa a súa correcta execución (...)”.

O interesado solicitou ampliación do prazo.

Por tanto, o procedemento de referencia está en tramitación e unha vez rematado o prazo previsto o 
Inspector Municipal de Medio Ambiente efectuará nova visita de inspección o local ao obxecto de verificar 
o cumprimento da citada orde e, no seu caso, incoar un procedemento sancionador na forma legalmente 
prevista”.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 27/02/2014.

Con data 03/11/2014, o interesado comparece e manifesta que oito meses despois a situación 
segue a ser a denunciada en novembro de 2013.
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Con data 04/11/2014, dirixímonos a Medio Ambiente dando información da situación exposta polo 
interesado e solicitando información ao respecto. Reiterado o 03/12/2014.

Durante o ano 2015, realízanse a actuacións seguintes:

Con data 08/01/2015, reitérase o pedimento informativo, e de novo, o 03/02/2015, 03/03/2015, 
06/04/2015, 05/05/2015, 04/08/2015, 04/09/2015, 03/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2016, reitérase por décima vez o pedimento informativo, e de novo, 03/02/2016, 
15/02/2016, 2/03/2016, 16/03/2016, 1/04/2016, 25/04/2016, 2/05/2016 e 23/05/2016.

Con data 24/05/2016, recébese informe da Concellería de Medio Ambiente, que indica o seguinte:

“INFORME:

Como xa se indicou en informes anteriores en relación co asunto de referencia:

1. A concelleira delegada de Medio Ambiente en data ……….de 2013, ditou resolución no procedemen-
to número …… que na súa parte resolutiva dicía:

  PRIMEIRO.- Ordenarlle a dona……, con DNI……, responsable da actividade de cafetería sen música 
no establecemento sito na rúa………., e previa autorización da autoridade municipal competente, a 
inmediata adopción de medidas correctoras consistentes no establecemento dunha cheminea axei-
tada de conformidade co establecido no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal (BOP nº 151 do 
06/08/2008 e BOP nº 175 do 10/09/2009) no prazo dun mes a contar desde a recepción desta 
comunicación, debendo presentar no Rexistro do Concello de Vigo e dirixido ao departamento de 
Medio Ambiente comunicación de dita instalación coa achega de certificación expedida por Técnico 
competente relativa a súa correcta execución.

  SEGUNDO.- Advírteselle que, vencido o prazo anteriormente sinalado sen dar cumprimento ao re-
quirimento, procederase a incoar o correspondente expediente sancionador.”

2. A dita resolución notificouse á interesada en data do……..

3. A interesada non procedeu a instalar a cheminea axeitada no prazo ordenado e presentou escrito 
en data do …..(doc…..), achegando proxecto técnico de cheminea e escrito do Presidente da Comuni-
dade de Propietarios –denunciante- no que se lle comunicaba a denegación da autorización para a 
realización de obras para a colocación da cheminea.

4. A concelleira delegada de Medio Ambiente en data……, en virtude de delegación de competencias, 
efectuada por acordo da Xunta de Goberno Local de 30 de xullo de 2014, de acordo co disposto no 
art. 127.I.L da LBRL7/1985, ditou resolución que na súa parte dicía:

VI
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  “Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por dona ……(doc. …..) en base ós anteriores fei-
tos e fundamentos de dereito expostos.

  Segundo.- Impoñer a dona……, DNI……., responsable da actividade de cafetería sen música no es-
tablecemento sito na rúa…….., a sanción de multa de ……..euros, a paralización do funcionamento/
precinto da cociña industrial instalada no devandito establecemento en tanto non adopte as medi-
das correctoras ordenadas, pola comisión dunha infracción tipificada como grave de conformidade 
co disposto nos artigos 71.c) e 74.b) da Ordenanza Municipal de protección do medio ambiente 
atmosférico.

  Terceiro.- Advertir a dona …….que o incumprimento da orde de paralización do funcionamento da 
cociña industrial será comunicado ó Ministerio Fiscal por posible ilícito de desobediencia á Autorida-
de regulada no artigo 556 do Código Penal, ademais doutras actuacións que legalmente procedan.”

5. O inspector Municipal de Medio Ambiente en data ………, emitiu o seguinte informe:
  “Xirada Inspección medioambiental en data……, ás …..horas, a Rúa……, onde atópase a actividade 

adicada a Cafetería “…….” co CIF……, coa Preceptiva licenza de Actividades e Instalacións co nº Expte 
…..a nome de ……..e……, co DNI…….

  Posto en contacto coa propietaria da actividade, ……, co DNI….., manifesta que non fan comidas e 
que está disposta a retirar a cociña e extractor industrial, así, como o peche do oco do extractor e da 
saída e cheminea exterior.

  Na visita realizada, en data….., as …..horas, estaban retirando o motor do extractor para tapar o oco 
que vai a cheminea exterior.

  Xirada visita, en data……., comprobouse que adoptaron ás medidas correctoras, como se observa 
nas fotografías adxuntas ao informe.

  Esta inspección fai constar que nas visitas realizada ó local non hai cheiros, nin fumes, e ca cociña 
retirada non se atopa no local”.

6. Conclusión:
  A día de hoxe o establecemento axustase á normativa vixente xa que, se ben non instou a cheminea 

esixida ó cumio da edificación –entre outros motivos ó denegarllo a comunidade de propietarios 
do edificio-, procedeu á retirada da cociña industrial do local, do extractor e tapado do conduto de 
saída de gases, polo que o non cociñar no local xa non resulta esixible aquela cheminea. Por outra 
banda, segundo informou o inspector municipal, non se observan nin cheiros, nin fumes no referido 
establecemento.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 25/05/2016.

Sen incidencias posteriores.
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CAPÍTULO IV- TRÁFICO E TRANSPORTES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 11/2013

ASUNTO:

Mala circulación nunha praza pública.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 14/05/2013. Con data 16/05/2013 solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 12/06/2013, 10/07/2013, 19/08/2013, 18/09/2013, 14/10/2013, 11/11/2013, 11/12/2013, 
09/01/2014, 13/02/2014, 13/03/2014, 09/04/2014, 14/05/2014, 26/06/2014, 22/07/2014, 
21/08/2014, 22/09/2014, 22/10/2014, 20/11/2014 e 12/12/2014.

ReFLexIÓNS:

A problemática ven dada pola circulación en sentido contrario de numerosos vehículos, mesmo vehí-
culos oficiais, ben como estacionamento continuo nas beirarrúas, circulación por zonas dedicadas a 
uso dos nenos como lugar de recreo.

Sería necesaria a instalación de bolardos, alzamento de parte da calzada que obriga a moderar a 
velocidade, pasos peonís, abuso de motocicletas e sobre todo vixilancia da zona.

Con data 15/01/2015 reitérase por dezanove veces o pedimento informativo, e de novo, o 
13/02/2015, 13/04/2015, 18/05/2015, 04/06/2015, 11/07/2015, 04/08/2015, 09/09/2015, 
13/10/2015, 03/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2016, reitérase por trinta e unha veces o pedimento informativo, e de novo, 
03/02/2016, 19/02/2016, 02/03/2016, 16/03/2016, 01/04/2016, 25/04/2016, 04/05/2016, 
03/06/2016, 04/07/2016, 27/07/2016, 26/08/2016, 21/09/2016 e 20/10/2016.

Con data 21/10/2016, recébese escrito da Concellería de Seguridade e Mobilidade informando do 
seguinte:

“En cumprimento ao requirimento solicitando informe sobre a queixa formulada por D. …….., en relación coa 
situación de inseguridade da praza …..……, infórmolle:

  Xirada visita de inspección verifícase que as entradas se atopan correctamente sinalizadas, con acceso 
exclusivo a garaxes e a discapacitados que acceden desde a Rúa Ángel Llanos ao centro deportivo.

  Vixiarase o correcto uso da praza polos vehículos.”

VI
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Do que se deu cumprida información ao interesado en data 24/10/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 34/2013

ASUNTO:

Denuncias sen resposta.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 18/10/2013. Con data 22/10/2013 solicitouse o preceptivo informe, reiterado 
o 18/11/2013, 13/12/2013, 13/01/2014, 14/02/2014, 14/03/2014, 14/04/2014, 13/05/2014, 
16/06/2014, 14/07/2014, 08/08/2014, 11/09/2014, 13/10/2014, 12/11/2014 e 12/12/2014.

Durante o ano 2015 reitérase o preceptivo informe: 14/01/2015, 12/02/2015, 09/03/2015, 
08/04/2015, 08/05/2015, 04/06/2015, 10/07/2015, 04/08/2015, 05/08/2015, 09/09/2015, 
22/10/2015, 03/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2016, reitérase por vinte e cinco veces, o pedimento informativo, e de novo, 
03/02/2016, 19/02/2016, 02/03/2016, 16/03/2016, 01/04/2016, 25/04/2016, 04/05/2016, 
03/06/2016, 04/07/2016, 27/07/2016, 26/08/2016, 23/09/2016, 24/10/2016, 18/11/2016 e 
14/12/2016.

EXPEDIENTE 43/2013

ASUNTO:

Sanción de tráfico.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 05/12/2013. Con data 09/12/2013 solicitouse o preceptivo informe.

Durante o ano 2014, déronse as actuacións seguintes:

Con data 21/01/2014, reiterouse o pedimento anterior, e, de novo, o 21/02/2014, 10/03/2014, 
21/04/2014.
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Con data 08/05/2014, recébese escrito de Seguridade e Mobilidade no que informa o seguinte:

“En resposta á súa petición de informe en relación coa queixa presentada por D. ...., expediente 43/2013, 
sobre o expediente sancionador ..............., infórmolle:

•	 O 30/03/2013 ás 00:23 horas, o axente con carné profesional nº ........ formula denuncia contra 
o vehículo........., por estacionar nun carril de circulación.

•	 O 9/05/2013 notifícaselle a denuncia ao titular.
•	 O 30/05/2013 dita denuncia pasa a sanción de acordo co establecido co artigo 81.5 da Lei de 

Seguridade Vial:
  “....Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de 15 días 

naturales siguientes al de la notificación de denuncia, esta surtirá efecto de acto resolutorio del 
procedimiento sancionador.”

•	 O 21/06/2013 presenta recurso de reposición.
•	 O 09/01/2014 notifícaselle a través do BOP a desestimación do recurso (tras resultar infrutuo-

sos os intentos de notificación personal por estar ausente o interesado os días 23/10/2013 e o 
24/10/2013) no que se lle indica.

“....De acuerdo con el artículo 15.2 del RD 320/1994, de 25 de Febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento del Procedimiento Sancionado ren materia de tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, los hechos han quedado fijados y probados en la fase de instrucción del procedi-
miento, por lo que no pueden ser nuevamente objeto de impugnación”.

CONSIDERACIÓN SOBRE O EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Estase utilizando a vía do Valedor do Cidadán como unha segunda instancia, ca que o escrito remitido non 
se trata senón de alegación fronte á multa imposta que non foi recorrida en tempo e forma.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 09/05/2014, quen con data 04/09/2014, 
comparece informando do seu desacordo con contido do seu informe, en especial referencia á situ-
ación do seu vehículo en canto ao estacionamento do mesmo tanto pola noite como pola mañá da 
suposta inspección, advertindo unha vez mais da falta de sinais que informasen da prohibición de 
estacionamento ou da indicación de que existise un carril de circulación.

Axúntanse tres fotografías correspondentes á data da suposta inspección numeradas con números 
1,2,3.

Axúntanse outras fotografías correspondentes ao 03/09/2014 na mesma situación, agora limitan-
do claramente o espazo como prazas de estacionamento para residentes do Casco Vello, con nú-
meros 4,5 e 6.

Por outra parte, e á vista da súa insistencia de que o Valedor do Cidadán actuara como unha segunda 
instancia, signifícolle que o Valedor actúa con independencia, imparcialidade e obxectividade, levan-
do o control, seguimento e coñecemento das reclamacións que se formulen, emitindo informes e 

VI
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propondo solucións que correspondan á realidade e co ánimo de evitar anomalías cando os servizos 
non respondan á normalidade, tal como neste caso se indicaba no seu escrito de 09/12/2013, onde 
se estima unha desaxeitada aplicación da normativa correspondente a realidade do feito sanciona-
dor o que ven a producir un erro imputábel á administración pública que ten de derivar na nulidade 
da sanción.

Unha boa administración, nunha visión teórica, non é un dereito, é o obxectivo mesmo do estado, 
calquera que sexa a súa forma prescindindo do orde en que se dea. Toda persoa ten dereito a repa-
ración do dano causado polas institucións ou seus axentes.

Por isto, estimamos procedente se revise o expediente en cuestión, con base na situación real que 
se plasma na exposición das alegacións feitas no seu día.

Con data 13/10/2014, reitérase o pedimento anterior, sobre a revisión do expediente, e de novo o 
13/11/2014 e 12/12/2014.

ReFLexIÓN:

Os datos da denuncia non se corresponden coa realidade da situación do vehículo. O interesado é 
titular dunha praza de garaxe no punto de estacionamento; dándose un erro por parte da adminis-
tración pública.

Con data 14/01/2015 reitérase por terceira vez o pedimento anterior, e, de novo, o 12/02/2015, 
09/03/2015, 08/04/2015, 08/05/2015, 04/06/2015, 10/07/2015, 04/08/2015, 09/09/2015, 
13/10/2015, 03/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2016, reitérase por vinte e seis veces, o pedimento informativo, e de novo, 
03/02/2016, 19/02/2016, 02/03/2016, 16/03/2016, 01/04/2016, 25/04/2016, 04/05/2016, 
03/06/2016, 04/07/2016, 27/07/2016, 26/08/2016, 23/09/2016, 24/10/2016, 18/11/2016 e 
14/12/2016.

EXPEDIENTE 45/2013

ASUNTO:

Sanción de tráfico.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 26/12/2013. Con data 27/12/2013 solicitouse o preceptivo informe; reiterado 
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o 21/01/2014, 21/02/2014, 18/03/2014, 21/04/2014, 14/05/2014, 16/06/2014, 16/07/2014, 
19/08/2014, 16/09/2014, 16/10/2014 e 20/11/2014.

Con data 20/01/2015 reitérase o pedimento anterior, e, de novo, o 12/02/2015, 09/03/2015, 
08/04/2015, 08/05/2015, 04/06/2015, 10/07/2015, 04/08/2015, 09/09/2015, 13/10/2015, 
03/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2016, reitérase por vinte e unha veces, o pedimento informativo, e de novo, 
03/02/2016, 19/02/2016, 02/03/2016, 16/03/2016, 01/04/2016, 25/04/2016, 04/05/2016, 
03/06/2016, 04/07/2016, 27/07/2016, 26/08/2016, 23/09/2016, 24/10/2016, 18/11/2016 e 
14/12/2016.

CAPÍTULO V - URBANISMO E VIVENDA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 16/2013

ASUNTO:

Obras sen respectar a legalidade urbanística, instándose á derruba e aos retranqueos correspon-
dentes.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 27/05/2013. Con data 28/05/2013, solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 26/06/2013, 23/07/2013, 23/08/2013, 24/09/2013, 23/10/2013, 25/11/2013 e 23/12/2013.

Con data 21/01/2014 reitérase o pedimento anterior, e, de novo, o 20/02/2014, 24/03/2014, 
24/04/2014, 19/05/2014, 18/06/2014, 16/07/2014, 19/08/2014, 15/09/2014, 16/10/2014 e 
20/11/2014.

Con data 10/07/2015 reitérase por dezanove vez o pedimento anterior, e de novo o 04/08/2015, 
04/09/2015, 03/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 08/01/2016, reitérase por vinte e cinco veces, o pedimento informativo, e de novo, 
03/02/2016, 19/02/2016, 02/03/2016, 16/03/2016, 01/04/2016, 25/04/2016, 02/05/2016, 
23/05/2016, 20/06/2016, 18/07/2016, 17/08/2016 e o 12/09/2016.

VI
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Con data 30/09/2016, recébese escrito da xerencia Municipal de Urbanismo-Disciplina Urbanística 
no que informa o seguinte:

“En resposta aos oficios do servizo de Participación Cidadá nos que interesa informe “sobre o cumprimento 
da orde de derruba das obras efectuadas no camiño. ...........”, infórmolle o seguinte:

Existe un expediente de restauración da legalidade urbanística, identificado co número ........., referido as 
obras realizadas sen licenza consistentes na derruba parcial e posterior reconstrución dun muro de peche, 
na adición dunha planta baixo cuberta á edificación principal e ampliación de 6 m2 de terraza, realizadas na 
parcela situada no .............., con referencia catastral ...................., propiedade de D. ................................ En relación a 
esta parcela infórmolle que as actuacións practicadas por este servizo foron as seguintes:

Con data 06-04-2010 a aparelladora municipal emitiu o seguinte informe:

“Girada visita de inspección por personal de esta oficina, se ha comprobado que en la parcela de referencia 
existe una edificación principal compuesta por planta baja, planta primera y bajo cubierta. Una edificación 
anexa a la principal que consta de una planta baja con cubierta plana destinada a terraza y sobre ésta ter-
raza un cuerpo de una superficie aproximada de 12 m2 y otras pequeñas construcciones auxiliares como 
cobertizos y hórreos.

En el momento de la inspección no se están realizando obras, no obstante y con respecto a los aspectos 
denunciados, se informa:

- La planta bajo cubierta de la edificación principal ya aparece reflejada en la cartografía del año 2001, 
pero se puede observar desde el exterior que las obras no están finalizadas.

- Respecto a la adición de 12 m2 realizada sobre la terraza, parece poder deducirse de la cartografía 
oficial y de los vuelos fotogramétricos que se han podido consultar, que entre el año 2002 y 2003 
se realizó una primera parte de aproximadamente 6 m2, y posteriormente entre los años 2006 y 
2007 aproximadamente se realizó otra ampliación sobre la terraza de otros 6 m2.

- En cuanto al muro de cierre, se observa por las fotografías aportadas por el denunciante que una 
parte del mismo se derribó y posteriormente se procedió a su reconstrucción.

Según el nuevo Plan General aprobado por la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y transportes 
de la Xunta de Galicia por orden del 16 de Mayo de 2008 y publicado en el DOGA del 03/06/2008 y en el 
BOP del 06/08/2008, la parcela está situada en Suelo Urbano consolidado con ordenanza de aplicación 
10, grado 2º, de edificación residencial exterior.

INFRACCIONES: Teniendo en cuenta la información de que se dispone, las obras de ampliación realizadas 
no son permisible ya que no respetan los retranqueos exigidos por la ordenanza de aplicación.

En cuanto al cierre realizado tampoco resulta permisible ya que los cierres definitivos en suelos de edifica-
ción aislada, se realizarán con elementos ciegos de 50 cm. de altura máxima, completados en su caso me-
diante protecciones diafanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares 
hasta una altura máxima de doscientos veinte (220) cm.”
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Á vista do exposto, con data 29-06-2010 o delegado da Área de Urbanismo e Vivenda resolveu ordenar a 
incoación de expediente de protección da legalidade urbanística a D. ............................. pola execución das obras 
que se expresan no informe da aparelladora municipal do 06-04-2010.

A dita resolución notificouse a D. ..................... con data 20-07-2010.

O 05-08-2010, D. ......................... presentou no rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo (Doc. ................) un 
escrito de alegacións que foi remitido ao arquitecto municipal para a súa valoración.

O procedemento non foi finalizado dentro do prazo de un ano, contado desde a súa incoación, establecido 
legalmente para a tramitación dos procedementos de restauración da legalidade urbanística (artigo 152.5 
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia) polo que procedería iniciar de novo o expediente 
mediante unha resolución do órgano competente, sempre que non se producira o transcurso do prazo de 
seis anos, contados desde a completa terminación das obras, previsto no artigo 153 da Lei 2/2016 para 
o exercicio da acción de restauración da legalidade urbanística.

Ademais, o Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en 2008, vixente no momento en que se iniciou o 
procedemento de disciplina urbanística, foi anulado por Sentenza do Tribunal Supremo, Sala do Contencio-
so-Administrtivo, Sección Quinta, de data 10/11/2015, do recurso de casación 1658/2014, recobrando 
a súa vixencia o plan anteriormente aprobado, neste caso o PXOU do 93 (Plan con aprobación definitiva o 
día 29/04/1993, DOG 10/05/1993).

O cambiar a normativa urbanística de aplicación, resulta necesario un novo informe técnico sobre as obras 
obxecto do expediente conforme ás condicións urbanísticas do PXOU – 93 actualmente vixente, tendo en 
conta que o seu propietario alegou a caducidade da acción municipal de protección da legalidade urbanís-
tica respecto das obras denunciadas.

Procede informar ademais da escasa entidade das obras denunciadas en relación ás tramitadas polo Servizo 
de Disciplina Urbanística da Xerencia Municipal de Urbanismo cos medios que ten asignados. Así, co obxecto 
de determinar as actuacións prioritarias da Xerencia municipal de urbanismo o Consello da Xerencia aprobou 
con data 16.12.2011 o Plan de Inspección do Concello de Vigo 2012 (BOP núm. 26, do martes 7 de febreiro 
de 2012), vixente no momento da incoación do expediente, o cal establecía unha totalidade de nove graos 
de prioridade na tramitación de expedientes de disciplina urbanística, sendo o grao 1 o de maior gravidade. 
Segundo o dito Plan, a presunta infracción urbanística denunciada tiña un grao 7 de prioridade na tramitación.

En conclusión, o expediente atópase pendente de estudio por parte dos arquitectos municipais co obxecto 
de dirimir se se produciu a alegada caducidade do prazo de seis anos legalmente establecido para esixir a 
reposición da legalidade urbanística, no seu caso, informar o grao de compatibilidade das obras coa nor-
mativa actualmente vixente en Vigo, isto é, o PXOU – 93.”

Do que se deu cumprida información á persoa interesada en data 05/10/2016.

Sen incidencias posteriores.

VI
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PARTe VII
ACTUACIÓNS A INSTANCIA DE PARTE DO ANO 2014 CON 
INCIDENCIAS NO ANO 2016

INTRODUCIÓN

Nesa Institución rexistráronse un total de 26 expedientes correspondentes a solicitudes formuladas 
no ano 2014 con incidencias durante o ano 2016 e que corresponden a:

DISTRITOS, PARQUeS, xARDÍNS e LIMPeZA ............ 5
MeDIO AMBIeNTe ................................................................... 3
MOBILIDADe e SeGURANZA.............................................. 8
xeSTIÓN MUNICIPAL .............................................................. 9
FOMeNTO..................................................................................... 1
TOTAL ........................................................................26

expeDIeNTes

CAPÍTULO I- DISTRITOS, PARQUES, XARDÍNS E LIMPEZA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 32/2014

ASUNTO:

estado calamitoso da avenida de acceso ao aeroporto.

SITUACIÓN:

Queixa recebida o 02/07/2014. Con data 03/07/2014, solicitase o perceptivo informe reiterado o 
04/08/2014, 22/10/2014, 20/11/2014 e o 09/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015 reitérase o pedido informativo, por cuarta vez, e de novo, o 12/02/2015, 
11/03/2015, 08/04/2015, 11/05/2015, 09/06/2015, 13/07/2015, 07/08/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015, 06/11/2015 e 21/12/2015.



78

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 14/01/2016 reitérase por dezaseis veces o pedimento informativo, e de novo, o 
05/02/2016, 24/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 26/04/2016, 23/05/2016, 
20/06/2016, 18/07/2016, 17/08/2016, 13/09/2016, 11/10/2016, 11/11/2016 e 05/12/2016.

Con data 07/03/2017, recébese informe da Concellaría de Limpeza, no que informa o seguinte:

“En contestación do seu escrito de data 3 de xullo de 2014, e reiterado en datas posteriores, no que soli-
cita informe sobre o obxecto da queixa presentada por Dna…………, co fin de remitilo ao Valedor do Cidadá, 
procede informar que:

Pola Avenida. ………., está establecido un servizo de limpeza de silvas e herbas das gabias e bordos de bei-
rarrúas con brigada que se realiza dúas ou tres veces ao ano en función da necesidade e dos dispositivos 
que este departamento municipal determina en cada momento. Infórmase que no momento de realizar a 
reclamación estaba previsto facer a limpeza de toda a avenida, quedando realizada entre o 15 de xullo e o 
06 de agosto dese ano.”

Do que se deu cumprida información á persoa interesada en data 08/03/2017.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 42/2014

ASUNTO:

Anomalías na configuración do arborado

SITUACIÓN:

Queixa recebida o 29/08/2014. Con data 08/09/2014, solicítase o perceptivo informe, reiterado 
o 09/12/2014, 13/01/2015, 13/02/2015, 12/03/2015, 10/05/2015, 15/06/2015, 13/07/2015, 
08/09/2015, 21/10/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 15/01/2016 reitérase por catorce veces o pedimento informativo, e de novo, o 08/02/2016, 
24/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 13/05/2016, 10/06/2016, 8/07/2016, 
27/07/2016, 26/08/2016, 23/09/2016, 24/10/2016, 18/11/2016 e 14/12/2016.
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EXPEDIENTE 52/2014

ASUNTO:

Mal estado das arquetas da rúa.

SITUACIÓN:

Queixa recebida o 15/10/2014. Con data 15/10/2014, solicítase o perceptivo informe, reiterado o 
10/11/2014 e 05/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015 reitérase o pedimento informativo, por terceira vez e de novo, o 06/02/2015, 
05/03/2015, 08/04/2015, 06/05/2015, 04/06/2015, 06/07/2015, 07/08/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015, 06/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2016 reitérase por catorce veces o pedido informativo, e de novo, o 08/02/2016, 
24/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 26/04/2016, 23/05/2016, 21/06/2016, 
19/07/2016, 17/08/2016, 14/09/2016, 13/10/2016, 11/11/2016 e 05/12/2016.

EXPEDIENTE 55/2014

ASUNTO:

Mal estado de árbores.

SITUACIÓN:

Queixa recebida o 22/10/2014. Con data 23/10/2014, solicítase o perceptivo informe, reiterado o 
21/11/2014 e 09/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015 reitérase o pedimento informativo, por terceira vez, e de novo, o 12/02/2015, 
11/03/2015, 08/04/2015, 11/05/2015, 09/06/2015, 13/07/2015, 07/08/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015, 06/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

VII
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Con data 14/01/2016 reitérase por trece veces o pedimento informativo, e de novo, o 05/02/2016, 
24/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 26/04/2016, 23/05/2016, 21/06/2016, 
19/07/2016, 17/08/2016, 14/09/2016, 13/10/2016, 11/11/2016 e 05/12/2016.

EXPEDIENTE 56/2014

ASUNTO:

Situación tarefas de reciclaxe.

SITUACIÓN:

Queixa recebida o 22/10/2014. Con data 23/10/2014, solicitase o perceptivo informe, reiterado o 
21/11/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015 reitérase o pedimento informativo por terceira vez, e de novo, o 12/02/2015, 
11/03/2015, 08/04/2015, 11/05/2015, 09/06/2015, 13/07/2015, 07/08/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015, 06/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 14/01/2016 reitérase por catorce veces o pedimento informativo, e de novo, o 05/02/2016, 
24/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 26/04/2016, 23/05/2016, 21/06/2016, 
19/07/2016, 17/08/2016, 15/09/2016, 14/10/2016, 14/11/2016 e 12/12/2016.

CAPÍTULO II- MEDIO AMBIENTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 34/2014

ASUNTO:

Queixa en relación coa contaminación acústica.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 23/07/2014. Con data 24/07/2014, solicítase o perceptivo informe, reiterado 
o 25/08/2014, 24/09/2014, 22/10/2014, 24/11/2014, 09/12/2014.
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Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015 reitérase o pedimento informativo, por quinta vez, e de novo, o 13/02/2015, 
12/03/2015, 13/04/2015, 18/05/2015, 15/06/2015, 13/07/2015, 21/08/2015, 17/09/2015, 
21/10/2015, 10/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 15/01/2016 reitérase por dezasete veces o pedimento informativo, e de novo, o 
08/02/2016, 13/04/2016, 25/04/2016, 23/05/2016, 20/06/2016, 18/07/2016, 17/08/2016, 
13/09/2016, 11/10/2016, 11/11/2016 e 05/12/2016.

EXPEDIENTE 53/2014

ASUNTO:

Queixa en relación coa contaminación acústica na zona da Alameda.

SITUACIÓN:

Queixa recebida o 07/10/2014. Con data 15/10/2014, solicitase o perceptivo informe, reiterado o 
10/11/2014, 05/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015 reitérase o pedimento informativo, por segunda vez, e de novo, o 06/02/2015, 
04/03/2015, 07/04/2015, 05/05/2015, 03/06/2015, 06/07/2015, 05/08/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015, 05/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2016 reitérase por catorce veces o pedimento informativo, e de novo, o 03/02/2016, 
23/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 25/04/2016, 23/05/2016, 21/06/2016, 
19/07/2016, 17/08/2016, 14/09/2016, 13/10/2016, 11/11/2016 e 05/12/2016.

EXPEDIENTE 59/2014

ASUNTO:

Queixa en relación coa contaminación acústica.

VII
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SITUACIÓN:

Queixa recebida o 01/12/2014. Con data 02/12/2014, solicitase o perceptivo informe.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 09/01/2015 reitérase o pedimento informativo, por segunda vez, e de novo, o 04/03/2015, 
07/04/2015, 05/05/2015, 03/06/2015, 06/07/2015, 05/08/2015, 07/09/2015, 19/10/2015, 
05/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2016 reitérase por doce veces o pedimento informativo, e de novo, o 03/02/2016, 
23/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 25/04/2016, 23/05/2016, 21/06/2016, 
19/07/2016, 17/08/2016, 15/09/2016, 14/10/2016, 14/11/2016 e 12/12/2016.

CAPÍTULO III – MOBILIDADE E SEGURANZA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 10/2014

ASUNTO:

Queixa en relación cunha sanción de tráfico por estacionar en lugar prohibido.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 10/03/2014. Con data 11/03/2014, solicitase informe indicando que o inte-
resado puntualiza e acredita con informe policial que non existe sinalización que prohiba o citado 
estacionamento.

Con data 11/03/2014 solicítase o preceptivo informe facendo a seguinte REFLEXIÓN:

O Valedor do Cidadán ven a ser como o protector dos sectores máis difíciles, alí onde non chegan ou son insuficien-
tes os remedios administrativos os abusos da Administración teñen que ser corrixidos. Non só se vixía a aplicación 
da Lei, senón que tamén velase polas prácticas administrativas e formas de actuación, a moral administrativa debe 
ser protexida no seu máis amplío sentido (retrasos, falta de atención, inacción, neglixencia, etc.) os instrumentos 
de que dispón a Administración teñen que estar adaptados a nova realidade social e administrativa, e ao mesmo 
tempo deben perfeccionarse os instrumentos ao seu alcance.

A esixencia de responsabilidade orixinase como consecuencia do exercicio de calquera función administra-
tiva que determina un dano non directamente procurado.
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A Administración debe admitir as probas que existan en contrario do feito denunciado, e no caso que nos 
ocupa son concluíntes os erros existentes que reclaman a nulidade do expediente.

O pedimento anterior é reiterado o 14/04/2014, 06/05/2014, 09/06/2014, 07/07/2014, 
04/08/2014, 05/09/2014, 08/10/2014, 10/11/2014, 04/12/2014, 09/01/2015, 05/02/2015, 
05/03/2015, 08/04/2015, 06/05/2015, 04/06/2015, 06/07/2015, 05/08/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015, 05/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016 reitérase o 12/01/2016 por vinte e unha veces o pedimento informativo, e de novo, 
o 03/02/2016, 23/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 25/04/2016, 23/05/2016, 
20/06/2016, 18/07/2016, 17/08/2016, 12/09/2016, 10/10/2016, 10/11/2016 e 05/12/2016.

EXPEDIENTE 23/2014

ASUNTO:

Queixa en relación cunha serie de situacións derivados da abertura da rúa Ourense en dous sentidos.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 19/05/2014. Con data 23/05/2014 solicítase o preceptivo informe reiterado 
o 23/06/2014, 23/07/2014, 22/08/2014, 22/09/2014, 20/10/2014, 21/11/2014, 09/12/2014.

Durante o ano 2015 reitérase, por sétima vez, o pedimento informativo 0 03/01/2015, e de novo, 
o 12/02/2015, 11/03/2015, 08/04/2015, 08/05/2015, 09/06/2015, 13/07/2015, 07/08/2015, 
07/09/2015, 19/10/2015, 06/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016 reitérase o 13/01/2016 por dezanove veces o pedimento informativo, e de novo, 
o 05/02/2016, 23/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 25/04/2016, 23/05/2016, 
20/06/2016, 18/07/2016, 17/08/2016, 12/09/2016, 10/10/2016, 10/11/2016 e 05/12/2016.

EXPEDIENTE 30/2014

ASUNTO:

Queixa en relación coa denegación de licenza para instalar un “aparcabicis” público e gratuíto.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 06/06/2014. Con data 09/06/2014 solicítase o preceptivo informe, reiterado o 
07/07/2014, 04/08/2014, 05/09/2014, 08/10/2014, 10/11/2014, 09/12/2014.

VII
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Durante o ano 2015 reitérase o pedido informativo o 09/01/2015 por sétima vez, e de novo, o 
05/02/2015, 05/03/2015, 08/04/2015, 06/05/2015, 04/06/2015, 06/07/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016 reitérase o 12/01/2016 por dezanove veces o pedimento informativo, e de novo, 
o 03/02/2016, 23/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 25/04/2016, 23/05/2016, 
20/06/2016, 18/07/2016.

Con data 12/08/2016, recébese escrito da Área de Seguridade e Mobilidade, no que informa o seguinte:

OFICIO:

“Visto o oficio dese servizo de data 3 de xuño de 2016, no que reitera as peticións de información cursadas pola 
institución do Valedor do Cidadá de datas 4 de abril de 2016, 25 de abril de 2016, 23 de maio de 2016 e 8 de 
outubro de 2014, referidas todas elas ás queixas presentadas por Dª. ................, cumpre informar o que segue:

I.- Os actos de ocupación do sistema viario público para a implantación dun uso ou aproveitamento es-
pecial son actos discrecionais, estando suxeitos á autorización expresa da Administración titular, e sen 
que exista ningún dereito preexistente de ningún cidadá a esixir nin realizar actos de ocupación do sis-
tema viario público, os cales deberán exercerse, en todo caso, con arranxo ás determinacións do título 
habilitante que posibilite ese uso especial, todo elo consonte ao disposto nos Artigos 84.1.b) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL), artigos 1º e ss. do Regulamento 
de servizos das Corporacións locais (RSCL), aprobado por Decreto de 17 de xuño de 1955, artigos 
1,2, e 9 e anexos da ordenanza municipal reguladora da tramitación de licenzas urbanísticas e outras 
formas de intervención administrativa, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo na súa 
sesión do 28 de outubro de 2013 (BOP nº 235, del 9 de decembro de 2013) e anexos modificados por 
resolucións da Vicepresidenta da XMU de datas 20 de xaneiro de 2014 (BOP nº 53, de 18 de marzo de 
2014) e de 6 de marzo de 2014 (BOP nº 103, de 30 de maio de 2014), artigos 75.1.b e 77 do Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais 
(RBEL), 85.2 e 86.2 da Lei 33/2003, de 3 Novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas 
(LPAP), 20.3, letra h), do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
de Facendas Locais, e 12 do Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial.

II.- No caso das terrazas e hostalaría na vía pública contan ademais un marco regulatorio concreto, 
contido na Ordenanza municipal reguladora da instalación de terrazas en vía pública, aprobada por 
acordo plenario de 28 de abril de 2008 (BOP de Pontevedra nº 94, de 16 de maio de 2008), polo 
que as circunstancias e parámetros que, desde a perspectiva dos intereses públicos en xogo, deben 
ser analizados neste tipo de autorizacións, nada teñen que ver con outros actos de ocupación do 
dominio público, como é o caso da solicitude presentada pola interesada.

III.- Por resolución do Concelleiro delegado da área de seguridade de 9 de maio de 2014, oportunamen-
te notificada á interesada por correo certificado con acuse de recibo o día 26 do mesmo mes a ano, 
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denegóuselle á interesada, coa debida motivación, a solicitude de ocupación do dominio público no 
concreto lugar de emprazamento que por ela foi solicitado. Porén, e polas circunstancias expostas 
na resolución, autorizouse a instalación dun aparcabicis de uso público, de 7-8 metros, na rúa ..........., 
preto do seu local comercial. Ao tempo, ofrecéselle contra a resolución notificada os recursos admi-
nistrativos e xurisdicionais oportunos.

IV.- Por tanto, a Administración municipal, ante a solicitude dun cidadán interesando unha autorización 
de dominio para a ocupación da vía pública, debe limitarse a incoar, tramitar e resolver a solicitude, 
ofrecendo unha motivación razoada na que se cohonestarán todos os posibles intereses en conflito, 
como así aconteceu, e sen que exista obriga legal ningunha a ter que reiterar a resposta xa ofrecida e 
notificada. Polo tanto, a obriga de resolver os procedementos iniciados a instancia do administrado á 
que se refiren os artigos 42 e 43 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime xurídico das Admi-
nistracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, rematou coas actuacións seguidas por 
este Departamento, sen que exista inactividade nin falta de resposta ningunha ás súas pretensións.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 17/08/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 40/2014

ASUNTO:

Sanción de tráfico.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 14/08/2014. Con data 18/08/2014 solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 23/09/2014, 22/10/2014, 21/11/2014 e 09/12/2014.

Durante 2015 déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015, reitérase por catorce vez, o pedimento informativo, e de novo, o 13/02/2015, 
12/03/2015, 13/04/2015, 18/05/2015, 15/06/2015, 13/07/2015, 21/08/2015, 17/09/2015, 
21/10/2015, 06/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016 reitérase o 14/01/2016 por dezaseis veces o pedimento informativo, e de novo, 
o 05/02/2016, 24/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016, 18/04/2016, 26/04/2016, 23/05/2016, 
20/06/2016, 18/07/2016, 17/08/2016, 13/09/2016 e 11/10/2016.

Con data 03/11/2016, recébese escrito da Concellería de Participación Cidadá que achega informe 
emitido pola xefa de Seguridade, no que se reflicte o seguinte:

VII
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“En cumprimento ao requirimento do Valedor do Cidadán no que solicita informe sobre a queixa formulada 
por D. ..........., en relación coa denuncia con nº de expediente......., infórmolle:

O 08/01/2014 o Axente da Policía Local nº ........ formula denuncia ás 19:45 horas na rúa ........... nº ......., 
contra o vehículo matrícula ........., por estacionar o vehículo obstaculizando un carril de circulación, sendo 
identificado o condutor no acto.

O 21/01/2014 notifícaselle a denuncia ao condutor.

O 19/02/2014 presenta alegacións nas que manifesta a súa desconformidade cos feitos.

O 04/03/2014 notifícaselle a admisión de proba consistente en solicitar informe ao Axente denunciante.

O 04/04/2014 notifícaselle o informe do Axente ratificándose na denuncia e manifestando que o vehículo 
se encontraba obstaculizando un carril de circulación, non retirando o vehículo cando foi requirido para elo, 
facendo caso omiso ás indicacións do Policía.

Concédeselle trámite de audiencia ao interesado para que á vista do mesmo poida alegar o que teña por 
conveniente

O 12/05/2014 notifícaselle a resolución desestimando as alegacións.

Fronte a dita resolución podía interpoñer recurso potestativo de reposición (non se presentou) ou no seu 
caso acudir a vía contencioso administrativa.

CONSIDERACIÓNS SOBRE O EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Estase a utilizar a vía do Valedor do Cidadán como unha segunda instancia, xa que o escrito remitido non 
se trata senón de novas alegacións fronte á multa imposta.

Neste caso, os feitos nos que se fundamenta a sanción imposta acredítanse grazas ao boletín de denuncia 
e ao informe do Axente denunciante onde se concretan os feitos, suficientes para telos por certos, confor-
me ao establecido entre outras a Sentenza 21/2008 do Xulgado Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo:

“...la ratificación por el Agente del contenido de la denuncia permite tener por ciertas las afirmaciones con-
tenidas en aquella, debidamente refrendadas con la firma de su autor, en su calidad de Funcionario en el 
ejercicio de sus funciones”.

O que se comunica ao interesado en data 04/11/2016.

Sen incidencias posteriores.
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EXPEDIENTE 44/2014

ASUNTO:

Sanción por estacionamento.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 16/09/2014. Con data 18/09/2014 solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 14/10/2014, 14/11/2014, 09/12/2014.

Durante 2015 déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015, reitérase o pedimento informativo por terceira vez, e de novo, o 12/02/2015, 
11/03/2015, 08/04/2015, 08/05/2015, 09/06/2015, 13/07/2015, 07/08/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015, 06/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016 reitérase o 13/01/2016 por quince veces o pedimento informativo, e de novo, 
o 05/02/2016, 23/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 25/04/2016, 23/05/2016, 
21/06/2016, 19/07/2016, 17/08/2016, 13/09/2016 e 11/10/2016.

Con data 03/11/2016, recébese escrito da Concellería de Participación Cidadá no que achega infor-
me emitido pola xefa de Seguridade e Mobilidade no que se reflicte o seguinte:

“En cumprimento ao requirimento do Valedor do Cidadán no que solicita informe sobre a queixa formulada 
por D. ........, en relación coa denuncia con nº de boletín ......., (Expte ......), infórmolle:

O 16/05/2014 o Axente da Policía Local nº ..... formula denuncia, ás 16:36 horas, na rúa ........ nº ...., contra 
o vehículo matrícula ......, por estacionar o vehículo en zona reservada a carga y descarga.

O 23/05/2014 notifícaselle a denuncia ao titular do vehículo.

O 29/05/2014 presenta alegacións nas que manifesta a súa desconformidade cos feitos.

O 05/09/2014 notifícaselle a resolución desestimando as alegacións.

Fronte a dita resolución podía interpoñer recurso potestativo de reposición (non se presentou) ou no seu 
caso acudir á vía contencioso-administrativa.

CONSIDERACIONS SOBRE O EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Estase a utilizar a vía do Valedor do Cidadán como unha segunda instancia, xa que o escrito remitido non 
se trata senón de novas alegacións fronte á multa imposta.

VII



88

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016

Neste caso, os feitos nos que se apoia a sanción baséanse en que o vehículo denunciado non está auto-
rizado para realizar operacións de carga e descarga tal e como se sinala na resolución desestimatoria das 
alegacións:

“Considerando.- Que de acuerdo con lo establecido en el art. 4 de la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las Operaciones de Carga y Descarga de mercancías del Concello de Vigo: “Se prohibe a los turismos reali-
zar operaciones de carga y descarga en las zonas especialmente reservadas para estas tareas durante el 
horario establecido y reflejado en la señalización correspondiente.”

Considerando.- Que, consultados los datos obrantes en el Registro de Vehículos de la D.G.T., el vehículo 
denunciado está catalogado como TURISMO.”

O que se comunica ao interesado en data 04/11/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 46/2014

ASUNTO:

Desprendemento fachada por estacionamento na beirarrúa.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 30/09/2014. Con data 01/10/2014 solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 27/10/2014, 24/11/2014, 09/12/2014.

Durante 2015 déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015, reitérase o pedimento informativo por terceira vez, e de novo, o 13/02/2015, 
13/04/2015, 18/05/2015, 15/06/2015, 13/07/2015, 21/08/2015, 17/09/2015, 21/10/2015, 
06/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016 reitérase o 14/01/2016 por quince veces o pedimento informativo, e de novo, 
o 05/02/2016, 24/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016, 18/04/2016, 26/04/2016, 23/05/2016, 
21/06/2016, 19/07/2016, 17/08/2016, 14/09/2016 e 13/10/2016.

Con data 21/10/2016, recébese informe da Área de Seguridade e Mobilidade, no que indica o se-
guinte:

“No proxecto de humanización da rúa ....... inclúe unha xardineira na esquina coa .........., polo que o problema 
queda resolto.”
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O que é comunicado ao interesado en data 24/10/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 50/2014

ASUNTO:

Modificacións tráfico.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 07/10/2014. Con data 10/10/2014 solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 4/12/2014.

Durante 2015 déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015, reitérase o pedimento informativo por segunda vez, e de novo, o 05/02/2015, 
05/03/2015, 08/04/2015, 06/05/2015, 04/06/2015, 06/07/2015, 05/08/2015, 07/09/2015 e 
19/10/2015.

Con data 27/10/2015, comparece a interesada achegando copia do escrito da Axencia executiva 
no que plasma o Acordo desestimando o recurso potestativo interposto por Dª......., a o que expón 
un escrito no que manifesta non estar de acordo coa comunicación recebida de Tráfico, xa que este 
Servizo Municipal de Tráfico recoñeceu o seu erro ao actualizar o enderezo nos medios informáticos, 
o que se traduce en ter que aboar 800 euros, o que considera unha situación de abuso e humillación.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data18/01/2016, reitérase o pedimento informativo por décima terceira vez, e de novo, o 
05/02/2016, 24/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016, 18/04/2016 e 26/04/2016.

Con data 02/05/2016, recébese escrito de Recadación executiva no que manifesta o seguinte:

“INFORME:

En contestación aos seus escritos de datas 20/10/2014 e 16/03/2016, nº doc. ...... e nº.........., esta Unida-
de de Recadación Executiva, vistas as súas alegacións, remite o seguinte INFORME:

Contra a dilixencia de embargo de contas correntes levada a cabo por esta Unidade de Recadación Execu-
tiva pode interpor Recurso potestativo de reposición regulado no artigo 14.4 do RD Lexislativo 2/2004, de 
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, ou ben directa-
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mente reclamación económica-administrativa, de acordo co previsto no artigo 137.1 a) da Lei 57/2003, 
de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local. En ambos os casos o prazo de 
interposición será dun mes, a contar desde o día seguinte a aquel en que se reciba a presente notificación 
sen que poidan simultanearse ambos os procedementos.

O procedemento de prema aínda que se interpoña recurso, non se suspenderá, senón nos casos e condici-
óns previstos no art. 101 do Regulamento Xeral de Recadación.

De acordo co establecido no Art. 170.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria:

“Contra a dilixencia de embargo só serán admisibles os seguintes motivos de oposición:
1. Extinción da débeda ou prescrición do dereito a esixir o pago.
2. Falta de notificación da providencia de prema.
3. Incumprimento das normas reguladoras do embargo contidas nesta lei.
4. Suspensión do procedemento de recadación.”

No presente caso, no pode interpor de novo recurso de reposición xa que as súas alegacións resolvéron-
se na resolución de 06/10/2015 desestimatoria do recurso de reposición nº 24357/700 e notificada o 
26/210/2015.

Nesta resolución se lle indicaba expresamente que só podía interpor RECLAMACIÓN

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA perante o TRIBUNAL ECONÓMICO

ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DE VIGO dentro do prazo de UN mes que contará desde o día seguinte ó 
da notificación desta resolución ou calquera outro que en dereito se estime precedente.”

Do que se deu cumprida información á persoa interesada en data 04/05/2016

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 54/2014

ASUNTO:

Sanción de tráfico.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 17/10/2014. Con data 20/10/2014 solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 10/11/2014, 09/12/2014.
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Durante 2015 déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015, reitérase o pedimento informativo por terceira vez, e de novo, o 12/02/2015, 
11/03/2015, 08/04/2015, 08/05/2015, 09/06/2015, 13/07/2015, 07/08/2015, 09/09/2015, 
20/10/2015, 06/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016 reitérase o 13/01/2016 por catorce veces o pedimento informativo, e de novo, 
o 05/02/2016, 23/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 25/04/2016, 23/05/2016, 
21/06/2016, 19/07/2016, 17/08/2016, 14/09/2016,13/10/2016, 11/11/2016 e 05/12/2016.

CAPÍTULO IV– XESTIÓN MUNICIPAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 43/2014

ASUNTO:

Queixa en relación co pagamento de carteis nun local privado.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 12/09/2014. Con data 17/09/2014, solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 17/10/2014, 17/11/2014, 09/12/2014.

Durante 2015 déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015, reitérase por cuarta vez o pedimento informativo, e de novo, o 12/02/2015, 
11/03/2015, 08/04/2015, 08/05/2015, 09/06/2015, 13/07/2015, 07/08/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015, 4/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 14/01/2016 reitérase por dezaseis veces o pedimento informativo, e de novo, o 
05/02/2016, 19/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 26/04/2016, 23/05/2016, 
21/06/2016, 19/07/2016, 17/08/2016, 13/09/2016, 11/10/2016, 11/11/2016 e 05/12/2016.

EXPEDIENTE 47/2014

ASUNTO:

Modificación liñas de autobuses.

VII



92

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 01/10/2014. Con data 02/10/2014, solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 03/11/2014, 03/12/2014.

Durante 2015 reitérase o pedimento informativo por cuarta vez 0 09/01/2015, e de novo, o 
04/02/2015, 04/03/2015, 07/04/2015, 05/05/2015, 03/06/2015, 06/07/2015, 07/08/2015, 
07/09/2015, 19/10/2015, 04/11/2015 e 21/12/2015.

Con data 02/01/2016, comparece o interesado nesta Oficina e manifesta que o día 01/01/2016 o 
problema quedou solucionado, polo que se considera pechado o expediente.

Con data 19/04/2016, recébese escrito da Concellería de Participación Cidadá ao que achega infor-
me da Área de Transportes, no que se reflicte o seguinte:

“En contestación ao seu escrito (doc........) no que solicita informe urxente sobre a queixa formulada por 
D. ............, comunícolle que, consultados os arquivos da oficina de Transportes, en data 04/11/2015, D. 
................... foi recibido pola concelleira delegada da área e pola xefa do servizo de transportes para tratar as 
peticións e suxestións expostas no seu escrito de data 19/09/2014 (doc. ...........).

En relación coa liña L-10 comezou a prestar servizo pola rúa ........... o 02/01/2016.

O que se lle informa aos efectos oportunos”.

Do que se deu traslado ao interesado en data 20/04/2016.

EXPEDIENTE 48/2014

ASUNTO:

Modificación liñas de autobuses.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 01/10/2014. Con data 02/10/2014, solicítase o preceptivo informe reiterado 
o 03/11/2014, 03/12/2014.

Durante 2015 déronse as actuacións seguintes:

Con data 09/01/2015, reitérase o pedimento informativo por terceira vez, e de novo, o 04/02/2015, 
04/03/2015, 07/04/2015, 05/05/2015, 03/06/2015, 06/07/2015, 05/08/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015, 04/11/2015 e 21/12/2015.
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Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2016, reitérase o pedimento informativo por décimo quinta vez, e de novo o 
05/02/2016, 19/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016 e o 01/04/2016.

Con data 21/04/2016, recébese escrito do Servizo de Transportes, no que se reflicte o seguinte:

“En contestación ao seu escrito de data de entrada 16/03/2016 (doc..........) no que solicita informe urxente sobre 
a queixa formulada por D. ..........., comunícolle que, consultados os arquivos da oficina de Transportes, segundo o 
doc. ..........., en data 27/02/2015, D. ............ foi recibido polo concelleiro da área de fomento e pola xefa do servizo 
de transportes para tratar as peticións e suxestións expostas nos seus escritos de datas 23/06/2014 (doc..........) 
e 04/07/2014 (doc. ..........); resolvendo a petición sobre o servizo solicitado concernente a liña L-9A coa liña L-10 
que a partir do 02/01/2016 comezou a prestar servizo pola rúa ............. e estando en estudo a da liña L-15B.

O que se lle informa aos efectos oportunos”.

Do que se deu traslado ao interesado en data 21/04/2016.

EXPEDIENTE 57/2014

ASUNTO:

Abonos gardería infantil

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 04/11//2014. Con data 06/11/2014, solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 01/12/2014.

Durante 2015 déronse as actuacións seguintes:

Con data 09/01/2015, reitérase por segunda vez o pedimento informativo, e de novo, o 04/02/2015, 
04/03/2015, 07/04/2015, 05/05/2015, 03/06/2015, 06/07/2015, 05/08/2015, 07/09/2015, 
19/10/2015, 04/11/2015 e 21/12/2015.

Durante 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2016, reitérase por décimo terceira vez o pedimento informativo, e de novo, 
05/02/2016, 19/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016 e 01/04/2016.

Con data 11/05/2016, recébese escrito do departamento de Tesourería-Recadación, ao que achega 
informe no que se reflicte o seguinte:
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“ INFORME:

1. O 5 de novembro de 2014 solicitouse un informe da concellería de facenda en relación coa queixa 
formulada por Dna ................... o 4 de novembro de 2014 (número de rexistro de entrada do Valedor 
do Cidadán 148) na que fai distintas consideracións que poderíamos resumir no seguinte:

•	 Duplicidade no pagamento da mensualidade de setembro de 2013 polo servizo de gardería do seu fillo.

•	 Nas mensualidades de decembro, xaneiro e febreiro non se lle pasou o cargo por domiciliación e 
acudiu ao Concello para facer efectivo a mensualidade de decembro posto que non se lle entrega-
ron as cartas de pago dos meses de xaneiro e febreiro volvendo a pagar os meses de setembro e 
outubro. No mes de abril fixo novamente os pagamentos dos meses de marzo e abril e posterior-
mente os dous meses de maio e xuño.

•	 O mes de xullo non o pagou porque xa pagara o de novembro por duplicado.

•	 No mes de setembro ao iniciar o novo curso académico o concello reclamoulle o pagamento das 
mensualidades impagas (a práctica totalidade das mensualidades do curso académico anterior)

•	 O 30 de novembro de 2013 reclamóuselle novamente o pagamento das mensualidades que, 
segundo o concello, estaban pendentes de pagamento.

2. En primeiro lugar entendemos que é preciso expoñer o protocolo do pagamento da “taxa” pola 
prestación do servizo das escolas de primeira etapa de educación infantil.

  No momento de formalizar a matrícula os suxeitos pasivos contribuíntes deben facer efectivo o 
pagamento da citada matrícula e da primeira mensualidade.

  A xestión da domiciliación e as súas modificacións corresponde a cada gardería.

  O resto das mensualidades faranse efectivas mediante domiciliación bancaria nos primeiros dez 
días de cada mes.

  A tesouraría municipal se encarga de remitir a entidade colaboradora coa recadación municipal o 
ficheiro mensual de domiciliacións xerado previa remisión do soporte por cada gardería municipal.

  Despois procesamos os cobros e as devolucións dos citados ficheiros e comunicamos á propia 
gardería, por medio ou non da concellería de educación, as incidencias detectadas en relación con 
cada remesa así como de facilitarlle aos suxeitos pasivos que poidan facer o pagamento dos recibos 
domiciliados devoltos.

 3. En relación coa matrícula e as mensualidades do curso académico 2013-2014, unha vez consul-
tada a base de datos da recadación municipal, procede informar o seguinte:
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  Matrícula do curso académico 2013-2014: fíxose efectivo o pagamento o 16 de setembro 
mediante unha carta de pago facilitada pola tesouraría municipal. O importe satisfeito foi de 
48,36 €.

  O importe de 48,36 € é o resultado de minorar o importe da matrícula da tarifa para os nenos e 
nenas pertencente a unidades familiares con renda per cápita mensual entre 391,01 € e 461 €, que 
ascendía a 74,4 no exercicio 2013, nun 35% de bonificación por ser admitido o alumno en horario 
reducido e diferente do solicitado: (48,36 = (74,4-(0,35*74,4)) ).

  Do anteriormente exposto resulta que se incumpriu o apartado terceiro do artigo 5 da ordenanza 
reguladora da taxa pola prestación do servizo posto que no momento do pagamento da matrícula 
non se pagou a mensualidade de setembro.

  Mensalidades do curso académico 2013-2014:

Nº recibo Remesa Mensualidade Importe estado Devolución Data de Pago
137046902 013-131146 Setembro 48,36 Cobrado Si 10/02/14
137049168 013-131225 Outubro 48,36 Cobrado Si 10/02/14
137056670 013-131385 Novembro 48,36 Pendente Si
137062215 013-131497 Decembro 48,36 Cobrado Si 18/03/14
147000406 014-140040 xaneiro 48,36 Cobrado Si 18/03/14
147007035 014-140189 Febreiro 48,36 Pendente Si
147012511 014-140153 Marzo 48,36 Pendente Si
147016797 014-140492 Abril 48,36 Pendente Si
147021833 014-140646 Maio 48,36 Pendente Si
147033667 014-140855 xuño 48,36 Pendente Si
147039710 014-140950 xullo 48,36 Pendente Si

  Como se pode comprobar o pagamento das mensualidades realizouse fora do prazo ordinario (dez 
días naturais de cada mes) porque sistematicamente os cargos por domiciliación eran devoltos pola 
entidade por insuficiencia de saldo para facer fronte ao pagamento.

  Do anterior se deduce que todos os cargos por domiciliación do curso académico 2013-2014 foron de-
voltos e que a contribuínte só fixo efectivo o ingreso de 4 mensualidades despois de ser requirido para elo.

4. En relación coa matrícula e as mensualidades do curso académico 2014-2015, unha vez consul-
tada a base de datos da recadación municipal, procede informar o seguinte:

  O importe da matrícula do curso académico 2014-2015 é de 32,24 €. Fíxose efectivo o pagamen-
to o 14 de xullo mediante unha carta de pago facilitada pola tesourería municipal.

  O importe de 32,24 € é o resultado de minorar o importe da matrícula da tarifa para os nenos e 
nenas pertencente a unidades familiares con renda per cápita mensual entre 320,10 € e 391,00 
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€, que ascendía a 49,6€ no exercicio 2013, nun 35% de bonificación por ser admitido o alumno en 
horario reducido e diferente do solicitado: (32,24=(49,6 – (035*49,6)) ).

Do anteriormente exposto resulta que se incumpriu o apartado terceiro do artigo 5 da ordenanza regula-
dora da taxa pola prestación do servizo posto que no momento do pagamento da matrícula con se pagou 
a mensualidade de setembro.

Nº recibo Remesa Mensualidade Importe estado Devolución Data de Pago
147049277 014-141233 Setembro 32,24 Pendente Si
147051933 014-141291 Outubro 32,24 Pendente Si
147060902 014-141480 Novembro 32,24 Cobrado NON 13/11/14
147063443 014-141572 Decembro 32,24 Pendente Si
157000832 015-150049 xaneiro 32,24 Cobrado NON 21/01/15
157004639 015-150147 Febreiro 32,24 Pendente Si
157011348 015-150294 Marzo 32,24 Pendente Si
157016705 015-150463 Abril 32,34 Pendente SI

Como se pode comprobar o contribuínte non fixo ningún pagamento das mensualidades en prazo, coa 
única excepción das mensualidades de novembro de 2014 e xaneiro de 2015, porque sistematicamente 
os cargos por domiciliación eran devoltos pola entidade por insuficiencia de saldo para facer fronte ao 
pagamento.

Do anterior se deduce que todos os cargos por domiciliación do curso académico 2014-2015 foron devol-
tos a excepción de novembro 2014 e xaneiro de 2015 e que a contribuínte non fixo efectivo o pagamento 
das restantes mensualidades a pesar de ser requirido para elo.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 11/05/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 58/2014

ASUNTO:

Actuación axente policía.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 21/11/2014. Con data 26/11/2014, solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 09/12/2014.

Durante 2015 déronse as actuacións seguintes:
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Con data 13/01/2015, reitérase o pedimento informativo por segunda vez, e de novo, o 13/02/2015, 
13/03/2015, 16/04/2015, 20/05/2015, 15/06/2015, 22/07/2015, 24/08/2015, 21/09/2015, 
23/10/2015, 09/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 15/01/2016 reitérase por trece veces o pedimento informativo, e de novo, o 08/02/2016, 
19/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016 e 18/04/2016.

Con data 26/04/2016, recébese escrito do Sr. xefe da Policía Local, no que indica o seguinte:

“En contestación ao seu escrito recibido nesta Xefatura o día 11 de abril, en relación co expediente arriba 
apuntado, motivado por unha queixa de D........... ante o Valedor do Cidadán, poño no seu coñecemento que 
segundo informe, en parte que se adxunta, o axente con rexistro profesional número........, interveniente no 
caso, no momento de dita intervención ao citado condutor ordénaselle deter o seu vehículo por infrinxir as 
normas de circulación, ao utilizar o claxon dun xeito abusivo e pasar un semáforo en luz vermella.

Posteriormente comproba que devandito condutor facíao baixo os efectos de inxerir bebidas alcohólicas.

Ademais disto, o devandito condutor impedíuselle ouriñar na vía pública, o que intentou en repetidas oca-
sións diante dos transeúntes.

Significa tamén o devandito axente, que o trato que lle dispensou ao requirente foi en todo momento cor-
recto.”

PARTE DE SERVICIO

“ A Vd. da parte el Agente que suscribe, que con respecto al servicio en el que se interviene con Dn. ................., 
el día 18/10/2014, por motivo de infracciones de tráfico, manifestar que:

A dicho conductor se le ordena detener el vehículo por utilizar el claxon abusivamente, y rebasar un semá-
foro en luz roja, comprobándose después que conducía bajo los efectos del alcohol.

Así mismo, efectivamente, se le impidió orinar en via pública en repetidas ocasiones y delante de los tran-
seúntes, no habiendo un local cercano para hacerlo.

Se le comunica a VD., que el trato en todo momento fue correcto.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 27/04/2016.

Sen incidencias posteriores.
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EXPEDIENTE 60/2014

ASUNTO:

Multa por estacionamento indebido.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 01/12/2014. Con data 02/12/2014, solicítase o preceptivo informe. Pedimen-
to reiterado o 09/01/2015, 06/02/2015, 05/03/2015, 08/04/2015, 06/05/2015, 04/06/2015, 
06/07/2015, 05/08/2015, 07/09/2015, 19/10/2015, 04/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2016 reitérase por doce veces o pedimento informativo, e de novo, o 05/02/2016, 
19/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 01/04/2016, 13/05/2016, 10/06/2016, 08/07/2016, 
27/07/2016, 26/08/2016, 26/09/2016 e 24/10/2016.

Con data 03/11/2016 recébese informe da Concellería de Seguridade e Mobilidade no que indica o 
seguinte:

“En cumprimento ao requirimento do Valedor do Cidadán no que solicita informe sobre a queixa formulada 
por D........, en relación coa denuncia con nº de expediente ...., infórmolle:

O 21/07/2014, o axente ...... formula denuncia, ás 12:16 horas na rúa ......... nº.... contra o vehículo .........por 
estacionar o vehículo en dobre fila sen condutor.

O 13/08/2014 notifícaselle a denuncia.

O 19/08/2014 presenta alegacións nas que manifesta a súa desconformidade cos feitos.

O 13/10/2014 notifícaselle a admisión de proba consistente en solicitar informe ao axente denunciante.

O 28/10/2014 notifícaselle o informe do axente ratificándose na denuncia e manifestando que o condutor 
estaba ausente. Concédeselle trámite de audiencia ao interesado para que á vista do mesmo volva a alegar 
o que teña por conveniente.

O 29/10/2014 presenta novas alegacións.

O 28/11/2014 notifícaselle a resolución desestimando as alegacións.

Fronte a dita resolución podía interpoñer recurso potestativo de reposición (non se presentou) ou no seu 
caso acudir a vía contencioso-administrativa.
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CONSIDERACIÓNS SOBRE O EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Estase a utilizar a vía do Valedor do Cidadán como unha segunda instancia, xa que o escrito remitido non 
se trata senón de novas alegacións fronte á multa imposta.

Neste caso, os feitos nos que se fundamenta, a sanción imposta acredítanse grazas ao boletín de denuncia 
e ao informe do Axente denunciante onte se concretan os feitos, suficientes para telos por certos, conforme 
ao establecido entre outras a Sentenza 21/2008 do Xulgado Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo:

“...la ratificación por el Agente del contenido de la denuncia permite tener por ciertas las afirmaciones con-
tenidas en aquella, debidamente refrendadas con la firma de su autor, en su calidad de Funcionario en el 
ejercicio de sus funciones”.

O que se comunica ao interesado con data 04/11/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 61/2014

ASUNTO:

Cobro indebido dunha sanción.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 04/12/2014. Con data 05/12/2014, solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 13/01/2015, 12/02/2015, 11/03/2015, 08/04/2015, 08/05/2015, 09/06/2015, 13/07/2015, 
07/08/2015, 07/09/2015, 19/10/2015, 06/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 14/01/2016 reitérase por doce veces o pedimento informativo, e de novo, o 05/02/2016, 
19/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 04/04/2016, 26/04/2016, 23/05/2016, 21/06/2016, 
20/07/2016, 17/08/2016, 15/09/2016, 14/10/2016, 14/11/2016 e 12/12/2016.

EXPEDIENTE 62/2014

ASUNTO:

Cobro indebido de sancións tráfico.
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SITUACIÓN:

Queixa presentada o 09/12/2014. Con data 10/12/2014, solicítase o preceptivo informe, reiterado 
o 13/01/2015, 06/02/2015, 05/03/2015, 08/04/2015, 06/05/2015, 04/06/2015, 06/07/2015, 
05/08/2015, 07/09/2015, 19/10/2015, 04/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 12/01/2016 reitérase por doce veces o pedimento informativo, e de novo, o 05/02/2016, 
19/02/2016, 04/03/2016, 17/03/2016, 01/04/2016, 13/05/2016, 10/06/2016, 08/07/2016, 
27/07/2016, 26/08/2016, 26/09/2016, 25/10/2016, 18/11/2016 e 14/12/2016.

EXPEDIENTE 63/2014

ASUNTO:

Acceso vehículos incorrecto.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 12/12/2014. Con data 15/12/2014, solicítase o preceptivo informe. Pedimen-
to reiterado o 13/01/2015, 13/02/2015, 13/03/2015, 16/04/2015, 20/05/2015, 15/06/2015, 
20/07/2015, 21/08/2015, 21/09/2015, 23/10/2015, 09/11/2015 e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 15/01/2016 reitérase por doce veces o pedimento informativo, e de novo, o 08/02/2016, 
19/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016, 05/04/2016, 26/04/2016, 23/05/2016, 21/06/2016, 
20/07/2016, 18/08/2016, 15/09/2016 e 14/10/2016.

Con data 21/10/2016, recébese informe da Área de Seguridade e Mobilidade, no que indica o se-
guinte:

“En cumprimento ao requirimento do Valedor do Cidadán no que solicita informe sobre a queixa formulada 
por D...., en relación co paso de camións de alta tonelaxe polo Camiño Pousa, infórmolle:

Solicitado informe ao servizo de Vías e Obras sobre a capacidade portanto do Cmño Pousa, indican que non 
existe motivo para limitar a tonelaxe no acceso, por elo non procede sinalizar esta circunstancia.”

O que se comunica ao interesado en data 24/10/2016.

Sen incidencias posteriores.
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CAPÍTULO V– FOMENTO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 26/2014

ASUNTO:

Queixa en relación cos estragos causados por un veciño en consecuencia das obras con levanta-
mento dun camiño.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 23/05/2014. Con data 23/05/2014 solicitouse o preceptivo informe, que é 
reiterado o 23/06/2014, 23/07/2014, 25/08/2014, 23/09/2014, 23/10/2014 e 09/12/2014.

Durante o ano 2015, déronse as actuacións seguintes:

Con data 13/01/2015 reitérase por sétima vez o pedimento informativo e, de novo, o 13/02/2015, 
12/03/2015, 13/04/2015, 18/05/2015, 15/06/2015, 13/07/2015, 21/08/2015, 18/09/2015, 
21/10/2015 e 06/11/2015.

Con data 30/11/2015, recébese escrito de Fomento-Vías e Obras, no que informa o seguinte:

“En relación a petición de informe do Valedor do Cidadán de data 18/10/2015, notificámoslle o seguinte:

De acordo coa documentación obrante neste servizo de Vías e Obras, en relación ao asunto de referencia, 
só consta unha solicitude veciñal para o Camiño ......nese ramal de data 29/01/2015; para bacheo do 
mesmo. Foi atendida polo taller de Vías e Obras, procedendo ao bacheo do camiño en data 11/03/2014.

O camiño figura grafado como público municipal no Inventario de viais en vigor.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 04/12/2015.

Con data 29/12/2015, recébese escrito do interesado no que solicita saber se o veciño foi sancio-
nado e non pechar a queixa, xa que o veciño pechou con pedras o terreo da súa irmán, confirmando 
que a resposta da unidade administrativa non é correcta, interesando portanto que non se arquive 
a queixa.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 18/01/2016 solicítase a Negociado de Vías e Obras o pedimento informativo, e de novo, 
o 08/02/2016, 24/02/2016, 07/03/2016, 17/03/2016, 05/04/2016, 26/04/2016, 23/05/2016, 
20/06/2016 e 18/07/2016.

VII
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Con data 26/07/2016, recébese información da Concellería de Fomento, no que informa o seguinte 
INFORMe:

“En resposta á dilixencia do Xefe de PARTICIPACIÓN E ATENCIÓN CIDADÁ, referente ao obxecto da queixa 
presentada por D. ..........., relativa ao levantamento do CAMIÑO ......, á altura do nº ....., manifestase o seguinte:

1. O CAMIÑO ....... (Subliñado en cor azul o tramo correspondente ao nº.....), FIGURA COMO DE TITULA-
RIDADE MUNICIPAL no Inventario Municipal de Bens Inmobles – Viais (Folla ......), en vigor, aprobado 
por acordo plenario de data 04/05/1993.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 29/07/2016.

Con data 17/08/2016, recébese escrito do interesado, solicitando a reabertura do expediente.

Con data 20/08/2016 solicitase o preceptivo informe a Concellería de Fomento-Vías e Obras, e de 
novo o 23/09/2016.

Con data 10/10/2016, recébese información da Concellería de Fomento, no que informa o seguinte 
INFORMe:

“En relación á súa petición de informe de data 09/09/2016, relativa ao expediente ........., notificámoslle que 
en este Departamento de Vías e Obras, non consta incoación de expediente sancionador algún no lugar 
sinalado.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 14/10/2016.

Sen incidencias posteriores.
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PARTe VIII
ACTUACIÓNS A INSTANCIA DE PARTE DO ANO 2015 CON 
INCIDENCIAS NO ANO 2016

INTRODUCIÓN

Nesta Institución rexistráronse un total de 26 expedientes correspondentes a solicitudes formula-
das durante o ano 2015 con incidencias durante o ano 2016, e que corresponden a:

BeNeSTAR SOCIAL ...................................................................2
DISTRITOS, PARQUeS, xARDINS e LIMPeZA .............1
eDUCACIÓN ..................................................................................2
FOMeNTO......................................................................................2
MeDIO AMBIeNTe ....................................................................2
MOBILIDADe e SeGURANZA...............................................4
URBANISMO e VIVeNDA .......................................................4
xeSTIÓN MUNICIPAL ...............................................................8
POLÍTICA SOCIAL .......................................................................1
TOTAL .......................................................................  26

expeDIeNTes

CAPÍTULO I – BENESTAR SOCIAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 31/2015

ASUNTO:

Queixa en relación cos trámites solicitados coa falta de seguridade viaria, solicitude recebida en 
Atención Cidadá en xullo de 2013.

SITUACIÓN:

Queixa presentada no Concello en xuño de 2013, e reiterada o 22/07/2015, 14/08/2015, 
15/09/2015, 27/10/2015, 12/11/2015 e 29/12/2015.
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Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 26/01/2016, solicitase o pedimento informativo por sete veces, e de novo o 11/02/2016, 
29/02/2016, 09/03/2016 e 12/04/2016.

Con data 26/04/2016, recébese informe da Área de Política Social no que indica o seguinte:

“En resposta ás solicitudes de información relativas á queixa presentada por D. ......... sobre o estado da zona 
do Colexio Público “.........”, a rúa ......... e o ........, infórmase o seguinte:

1. O “Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social (CIIES)” do Concello de Vigo, situado na rúa 
................., nº ........, presta desde finais do ano 2012 unha serie de servizos básicos ás persoas en 
situación de exclusión e/ou emerxencia social e sen fogar como son os de albergue, comedor social 
e Centro de acollida básica.

2. A Concellería de Política Social é consciente dalgunhas molestias que a prestación deses servizos 
pode ocasionar, ás veces, ós residentes da zona dado o perfil dalgúns usuarios e por iso, ademais 
de solicitar unha maior presenza policial en determinados momentos, promoveu e levou a cabo 
unha serie de actividades de sensibilización e de redución do impacto veciñal orientadas a fomentar 
o coñecemento do CIIES á poboación de Vigo e sensibilizar sobre a situación das persoas sen fogar, 
posibilitando o achegamento dos veciños e entidades da cidade ó CIIES. Para tal efecto, organi-
záronse xornadas e debates sobre a problemática das persoas sen fogar, charlas na EPA sobre 
recursos comunitarios e igualdade, mesas de debate sobre a terceira idade en exclusión social, 
xornadas de Portas Abertas, magostos, sesións formativas sobre temas como a neuroeducación, 
etc. Entendemos que a minimización do impacto do CIIES no contorno deberá seguir sendo unha 
das liñas prioritarias na xestión municipal do Centro.

3. Por último, indicar que non competen a Área de Política Social as atribucións relativas á conser-
vación ou renovación das rúas e demais espazos públicos da cidade, pero si nos consta o inicio 
e desenvolvemento da execución do proxecto de “humanización” da rúa ................. Descoñecemos 
se dentro das previsións da Área de Fomento está prevista ou non a execución doutros proxectos 
semellantes nas demais rúas do entorno, como pode ser a rúa ......................

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 27/04/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 39/2015

ASUNTO:

Queixa en relación cunha entrevista solicitada coa Área de Política Social.
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SITUACIÓN:

entrevista solicitada o 08/07/2015. Con data 22/07/2015 dirixímonos a Área de Política Social 
solicitando a citada entrevista, pedimento reiterado o 24/08/2015, 26/10/2015, 12/11/2015 e 
29/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 26/01/2016, solicitase o pedimento informativo por cinco veces, e de novo o 11/02/2016, 
29/02/2016, 09/03/2016 e 12/04/2016.

Con data 26/04/2016, recébese escrito do xefe de Área de Política Social, no que informa o seguinte:

“En resposta ás solicitudes de información relativas á queixa presentada por D. .................. que solicitou unha 
entrevista coa concelleira “e aínda non tivo resposta”, informase o seguinte:

1. Consta que en data 08.07.2015 o interesado solicitou unha entrevista coa concelleira delegada de 
Política Social en relación coa súa problemática persoal (Doc. Nº ..................).

2. Os problemas de toda clase que afectan ós usuarios dos servizos sociais municipais son abordados 
directamente polos profesionais do Servizo de Benestar Social, nomeadamente polas traballadoras 
sociais, ás que o Sr. ......... tense dirixido en numerosas ocasións durante, polo menos, os últimos 
catro anos para acceder ás diversas axudas e recursos previstos. En ningún caso resulta necesaria 
a intervención ou mediación da responsable política do Concello de Vigo en materia social.

3. Constan tamén as reiteradas queixas presentadas por este usuario en relación co suposto trato 
incorrecto dispensado polas traballadoras sociais; algunhas por motivos tan nimios como a que foi 
obxecto de resposta no Expte. Nº ........ desa Institución, remitida o 18.12.2013.

4. Correspóndelle só á Concelleira de Política Social decidir sobre a concesión ou non das entrevistas 
que lle soliciten. En todo caso, as necesidades das persoas usuarias dos servizos sociais son e se-
guirán sendo atendidas polos profesionais do Servizo de Benestar Social.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 27/04/2016.

Sen incidencias posteriores.

VIII
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CAPÍTULO II- DISTRITOS, PARQUES, XARDÍNS E LIMPEZA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 32/2015

ASUNTO:

Queixa en relación cunha suxestión recebida e remetida en agosto de 2013, e transcorridos dous 
anos a situación non se ten modificado.

SITUACIÓN:

Con data 11/06/2015, e á vista da petición dun cidadán solicítase a axilización dos trámites perti-
nentes. Pedimento reiterado o 22/07/2015, 14/08/2015, 15/09/2015, 27/10/2015, 12/11/2015 
e 21/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 26/01/2016, solicitase o pedimento informativo por sete veces, e de novo o 11/02/2016, 
29/02/2016, 09/03/2016, 12/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016, 22/06/2016, 20/07/2016, 
18/08/2016, 16/09/2016, 17/10/2016, 15/11/2016 e 12/12/2016.

Con data 17/03/2017, recébese informe da Concellería de Limpeza, no que indica o seguinte:

“En contestación do seu escrito de data 11 de xuño de 2015, e reiterado en datas posteriores, no que 
solicita informe sobre o obxecto da queixa presentada por D. ......................., infórmolle:

Polas rúas ............., ........... e ........., está establecido un servizo diario de varrido das beirarrúas e bordos de luns a 
venres, así como un baldeo das mesmas dúas veces por semana (en función das condicións meteorolóxicas).

Ademais, está establecido un servizo de limpeza de silvas e herbas das gabias e bordos das beirarrúas con 
brigada, que se realiza dúas ou tres veces ao ano en función das necesidades e da planificación que este 
departamento municipal define en cada momento, tendo en conta o resto de viais con similares caracte-
rísticas e os medios dispoñibles.

Polo que respecta á cantidade de papeleiras, colectores de recollida de RSU e colectores de recollida de re-
ciclaxe, comunicar que no momento actual hai instalados: 9 colectores de recollida de RSU de carga lateral 
de 2400 litros, 7 papeleiras dos modelos STRADA e MILENIUM (zona humanizada), ámbalas dúas de 50 
litros de capacidade e 4 illas de reciclaxe compostas cada unha por 2 colectores de reciclaxe de envases, 
1 colector de papel-cartón e un colector de vidro, todos de carga lateral de 2400 litros, e se considera que 
son suficientes para o servizo que prestan na zona”.

Do que se deu cumprida información ao interesado con data 20/03/2017.
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CAPÍTULO III- EDUCACIÓN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 1/2015

ASUNTO:

Queixa en relación coa solicitude presentada no Concello solicitando a extensión da redución da ta-
rifa de autobús urbano aos estudantes da UNeD.

SITUACIÓN:

Con data 05/01/2015 formúlase o pedimento reiterado o 19/01/2015, 13/02/2015, 08/04/2015, 
08/05/2015, 04/06/2015, 10/07/2015 e 06/08/2015.

Con data 27/08/2015, recébese correo electrónico remitido polo titular da queixa, interesando de novo, 
o seu pedimento así como do estado da súa petición orixinal, sendo comunicado coa mesma data.

Con data 09/09/2015, solicítase de novo resposta aos pedimentos formulados e expostos anterior-
mente. Reiterando o 23/10/2015, 05/11/2015 e 10/11/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 23/02/2016, reitérase por décimo segunda vez o pedimento informativo e, de novo 
08/03/2016, 05/04/2016 e 28/04/2016.

Con data 24/05/2016, recébese escrito de Participación Cidadá achegando informe do Servizo de 
Transportes no que sinala o seguinte:

“A vista do escrito de data 17/03/2016 (doc. .............) no que solicita informe urxente sobre a queixa pre-
sentada por D. ............. ante o Valedor do Cidadán en relación co expediente ........ esta oficina de Transportes 
infórmalle:

Que, en data 27/02/2015 a xefa do servizo informou o seguinte:

“En respuesta a su escrito en relación con la obtención de tarjeta universitaria para el transporte urbano 
para estudiantes de la UNED, le informamos que, de conformidad con el acuerdo de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vigo y la Universidad de Vigo, firmado el día 2 de noviembre de 1995, la tarjeta especial 
universitaria de transporte (bono bus) se otorga a los alumnos de la Universidad de Vigo matriculados en 
los centros del Campus de Vigo.

No obstante, se toma nota de su solicitud para futuros estudios que se realicen en relación con la concesión 
de tarjeta de universitario. Lo que se comunica para su conocimiento.

VIII
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O que se lle informa aos efectos oportunos.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 25/05/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 10/2015

ASUNTO:

Queixa en relación coa situación dunha bolsa de estudos, indicando no seu escrito que é beneficiaria 
dunha bolsa do Concello para estancia lingüística no estranxeiro para alumnos da escola Oficial de 
Idiomas (eOIV), curso 2014-2015, departamento de inglés, por importe de 1.800,00 euros logo de 
aplicarlle o IRPF.

De acordo coas bases da convocatoria, os beneficiarios teñen a obriga de asinar un precontrato 
cunha empresa que xestione os servizos obrigados polo programa de estancias aprobado pola eOIV 
e que a empresa contratada ao efecto foi designada polo Concello de Vigo e que o contrato asinado 
con dita empresa a interesada considérao abusivo, ao non existir ningunha outra opción alternativa 
ao mesmo.

Asemade, indícase que a empresa non ofertou información algunha previa en relación co aloxamen-
to, voos, nin sobre as tarifas dos servizos contratados para a xestión da bolsa; aínda así establece 
como prezo do curso 1.880,00 euros, a cantidade íntegra da bolsa, polo que considera que a empre-
sa monopoliza a súa bolsa co consentimento do Concello.

Alén diso, a residencia asignada foi escollida pola empresa e que a mesma está localizada a unha 
distancia do centro de estudos que a condiciona e obriga a utilizar transporte público.

Nas bases da convocatoria concorren as circunstancias económicas da solicitante, contémplase es-
tancia e aloxamento como conceptos diferentes e, en ningún punto, se exclúe como concepto cuan-
tificábel o transporte dentro da localidade de destino.

en base ao anterior a interesada estima que o gasto económico do transporte ten de ser cuberto 
pola bolsa, polo que a empresa contratada non pode embolsarse a totalidade da contía da bolsa

Polo que solicita se fagan as xestións pertinentes en relación a este e a calquera outro tema a que 
puidera dar lugar o contrato en cuestión.

Faise referencia ao IRPF porque as explicacións que lle deron na Dirección de eOIV, fundaméntanse 
en que o Concello e ee fan as contas en base a unha ratio de custos pola totalidade das bolsas de 
todos os departamentos. Aínda sendo legal, considera que os gastos do transporte ficarían sobra-
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damente cubertos.

SITUACIÓN:

Con data 13/04/2015 reitérase o pedimento formulado segundo o exposto anteriormente. Pedi-
mento que se volta a solicitar o 08/05/2015, 04/06/2015, 10/07/2015, 06/08/2015, 09/09/2015, 
23/10/2015, 10/11/2015, 28/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 19/01/2016 solicitase de novo o pedimento informativo, e o 08/02/2016, 24/02/2016, 
08/03/2016 e o 05/04/2016.

Con data 06/04/2016, recébese da Concellería de educación escrito no que informa o seguinte:

“INFORME:

Dna. ..........., beneficiaria dunha das bolsas do Concello de Vigo para estancias lingüísticas no estranxeiro do 
alumnado da Escola Oficial de Idiomas de Vigo (EOIV) para o curso 2014-2015, presenta queixa diante do 
Valedor do Cidadán na que expón desconformidades sobre a estadía formativo-lingüística desenvolvida en 
Londres pola citada alumna da EOIV.

Primeiramente cómpre relacionar os antecedentes e algúns aspectos esenciais sobre a xestión desta con-
vocatoria municipal e a queixa presentada, e para elo apórtase nomeadamente a documentación acredita-
tiva que acompaña ao presente informe:

•	 Programa aprobado pola Escola Oficial de Idiomas de Vigo (EOIV) de estancias lingüísticas no 
estranxeiro para o alumnado da EOIV, presentado no rexistro municipal en data 02/09/14 co nº 
de documento .....

•	 Aprobación pola Xunta de Goberno Local na súa sesión 24/10/14 das Bases da Convocatoria 
das bolsas “Concello de Vigo” para estancias lingüísticas no estranxeiro para alumnado da EOIV, 
curso 2014-2015. Expte ..........

•	 Aprobación pola Xunta de Goberno Local na súa sesión 19/12/14 da proposta de adxudicación 
e denegación dos bolseiros/as “Concello de Vigo” para estancias lingüísticas no estranxeiro para 
alumnado da EOIV, curso 2014-2015. Expediente ............

•	 Oficio dirixido a EOIV con rexistro de saída nº… de data 01/06/15 sobre emisión de informe polas 
desconformidades presentadas pola reclamante.

•	 Informe da EOIV sobre nivel de cumprimento e satisfacción do programa formativo-lingüístico, 
presentado no rexistro municipal en data 15/06/15 co nº de documento ...........

•	 Solicitude da reclamante para tramitación do 2º pagamento bolsa + factura Espazo Ensina + Certificado 
EOIV sobre cumprimento programa, presentado no rexistro municipal en data 15/06/15 co nº de doc........

•	 Memoria técnica de execución, enquisas de satisfacción, e Memoria económica da convocatoria 
2014-2015.

•	 Oficio de resposta dirixido a Dna. .......... con rexistro de saída nº 18018 de data 16/06/15.

VIII



110

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016

Ademais do contido de toda a documentación acreditativa anteriormente exposta e abondando nas cues-
tións de desconformidades que expón a reclamante, cómpre subliñar que a beneficiaria se ten presentado 
a unha convocatoria municipal de subvención destinada a financiar parte das actividades do programa de 
inmersión lingüística en destino que promove a EOIV, a cuxas bases reguladoras son aceptadas voluntaria 
e libremente.

Polo tanto o Concello de Vigo colabora no desenvolvemento do programa de formación lingüística que 
promove a EOIV (cuxas características básicas teñen entrada no rexistro municipal en data 02/09/2014 
e nº de doc..........), mediante convocatoria de axudas económicas en forma de bolsas de estudos individuais 
para o alumnado da EOIV destinadas a financiación de parte das actividades deste programa formativo de 
inmersión lingüística en destino.

En concreto a base reguladora nº 1ª “obxecto e finalidade” recolle explicitamente os conceptos subven-
cionables destas bolsas municipais para unha estadía lingüístico-formativa de dúas semanas, nomeada-
mente os seguintes: Gastos de viaxe ida-volta, matrícula e custe programa formativo, diploma acreditativo, 
aloxamento, acompañamento monitor destino Londres, e seguro; Polo tanto é evidente que conceptos 
como manutención e/ou desprazamentos interiores no pais de destino, ou aqueles outros calquera non re-
collidos concretamente na base nº 1ª desta convocatoria, non están incluídos no financiamento municipal 
da citada subvención.

A asignación económica da bolsa municipal para os distintos idiomas, realízase consonte ao obrigado es-
tudo de custes, que forma parte do expediente administrativo e que neste caso está baseado en prezos 
de mercado dos conceptos subvencionables e a experiencia práctica correspondente a anteriores edicións. 
Este estudo de custes debe ter en conta de xeito ineludible algunhas variables para a impartición do pro-
grama formativo aprobado pola EOIV: É obrigado o voo de saída desde o Aeroporto de Peinador nese intre 
sen conectividade directa con Londres e polo tanto precisa de escala en Madrid, a saída é na fin de semana 
anterior ás vacacións escolares de Semana Santa (por mor de non perder escolarización excesiva) e trátase 
de tempada turística alta, o aloxamento é en estudos individuais (con baño e cociña) preto da zona centro 
de Londres, escola homologada e debidamente acreditada polos organismos oficiais, gastos do seguro, 
gastos xestión provedor de servizos... Tal como se pode verificar, inclúese na memoria técnica e acompaña 
ao presente informe o desglose económico e xustificación acreditativa de gastos do destino Londres.

A tramitación e xustificación da totalidade da subvención outorgada (1.880.-€ destino Londres) está vin-
culada ao cumprimento da actividade prevista, é dicir, á realización efectiva da estadía de formación lin-
güística en Londres, que como se acredita no contido da Memoria Técnica tivo lugar na Escola “.............” e na 
Residencia “..................” desde o 29/Marzo/2015 ao 11/Abril/2015. Tamén se achega certificación da EOIV 
do cumprimento do programa formativo (aprobado pola EOIV) consonte ás bases da convocatoria, por 
parte da alumna beneficiaria Dna........

O destino Londres, como nas cinco edicións anteriores, é o máis demandado e a maiores dos 30 beneficia-
rios/as iniciais, xera unha lista de agarda de 69 solicitantes, polo que as bases da convocatoria explicitan 
claramente o posible proceso de renuncia á praza outorgada para posteriormente poder incorporar alu-
mnado da lista de agarda. Esta opción é coñecida por todos/as os/as beneficiario/as do idioma de lingua 
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inglesa, e si por calquera motivo ou circunstancia persoal algún no quere desfrutar da praza acadada pode 
optar por exercitar o seu dereito de renuncia á mesma en favor dos/as integrantes da lista de agarda.

O Anexo IV da convocatoria, en base a experiencia práctica da EOIV na posta en marcha de iniciativas 
semellantes, recolle a razón primordial pola que a EOIV propón e xustifica a recomendación de que se in-
clúa o necesario compromiso dos posibles beneficiarios/as das bolsas “Concello de Vigo 2014-2015”, de 
contratar a xestión (desprazamento, aloxamento en destino, escola que imparta programa formativo vali-
dado pola EOIV, cobertura de seguros...) da bolsa cunha empresa ou entidade especializada, que preste un 
servizo que cumpra na súa integridade co programa formativo-lingüístico aprobado pola EOIV. A interesada 
presenta voluntaria e libremente, aceptación expresa da bolsa segundo presentación do modelo de anexo III 
da convocatoria e achegamento de pre-contrato asinado coa empresa “Espazo Ensina” (entidade que non 
ten vínculo contractual algún co Concello de Vigo) que presta un servizo que expresamente cumpre na súa 
integridade co programa formativo-lingüístico da EOIV.

Deste xeito, motivado por razóns de interese público, se garante unha xestión colectiva de todos os be-
neficiarios para recibir unha igual e homoxénea calidade formativa, sen dúbida máis efectiva e eficiente e 
de coordinación, supervisión e control máis doado que si fora una xestión de xeito individual. Outra razón 
primordial que expón a EOIV para recomendar este feito, é que polas especiais características do seu alum-
nado beneficiario, maioritariamente con escasos recursos económicos e a meirande parte en situación de 
desemprego (nesta última edición 38 dos 43 beneficiarios estaban en situación de desemprego), poderían 
ter moitas dificultades para afrontar de xeito individual pagamentos por adiantado aos distintos provedo-
res de servizos.

Neste punto, cómpre salientar un dato tanxible e concreto, como é a positiva avaliación e o alto índice de 
satisfacción por parte do equipo directivo e comisión de valoración da EOIV e da case que totalidade do 
alumnado beneficiario/a da EOIV participante na actual e anteriores edicións, no que respecta á eficiente 
prestación e competencia profesional da empresa “...............”.

Con respecto á falta de información que cita a reclamante, cómpre indicar que ao longo de todo o proceso 
da xestión da bolsa municipal e na súa loxística organizativa, prevaleceu o intereses xeral de todos os 
beneficiarios/as, aportándolles por parte de todos os axentes involucrados na xestión das bolsas e coa 
máxima transparencia toda a información requirida, coa plena accesibilidade de comunicación por distintos 
medios (persoal, web, telf, e-mail). A Memoria técnica da empresa “................” recolle o rexistro de asistencia 
no que figura a sinatura da alumna reclamante, nas tres xuntanzas informativas do destino Londres previas 
á estadía celebradas na Aula Magna da EOIV nas datas 02/0215, 24/03/15 e 24/04/15. Igualmente, 
seguindo indicacións da Concellería de Educación, tamén foi recibida o 27/02/15 e o 26/05/2015 nas 
dependencias do servizo municipal de educación.

Pois ben, no marco das referidas xuntanzas informativas, e tal como recollen as bases da convocatoria, 
dado o alto número de beneficiarios/as do destino Londres e baseado na experiencia práctica positiva das 
edicións anteriores (a pesares de ser todos beneficiarios/as, adultos/as, maiores de idade); comunicouse 
que un monitor acompañaría ao grupo de Londres coa finalidade de tentar facilitar e resolver calquera 
tipo de trámite e/ou incidencia en destino nos distintos conceptos obxecto da prestación do servizo; voos, 

VIII
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escola formación, residencia, seguros....Esta labor é valorada en termos xerais positivamente no apartado 
sobre a xestión da empresa “Espazo Ensina” a través de ítems concretos como: calidade da información 
facilitada, dispoñibilidade, accesibilidade, facilitación de trámites, capacidade resolutiva, puntos fortes, pun-
tos débiles, suxestións...

Con respecto á calidade da formación lingüística e xestión por parte da empresa “............”, segundo informe 
que aporta a EOIV sobre nivel de cumprimento e satisfacción do programa formativo-lingüístico e que se 
aporta ao presente informe, xunto con parte da exhaustiva memoria técnica e económica que se contén 
nun documento de 566 páxinas; conclúese en termos xerais a ampla e evidente satisfacción do alumnado 
bolseiro en Londres, todos eles/as compañeiros/as da reclamante que estiveron no seu mesmo grupo de 
destino.

Sobre un total máximo de 5 puntos, as estatísticas de medición sobre ítems e cuestións (como se pode 
comprobar na documentación aportada) moi concretas e para nada ambiguas ou abstractas como se refire 
a reclamante, se obtiveron os seguintes resultados:

•	 A xestión de “Espazo Ensina” é valorada con 3,88 puntos, nos ítems citados con anterioridade 
neste apartado.

•	 A escola e programa formativo é valorada con 4,17 puntos, nos ítems como instalacións, profe-
sorado, material facilitado, programa de formación, cubicación, puntos fortes, puntos débiles, su-
xestións.... Neste apartado resulta altamente significativo que o 100% do alumnado que aportou 
as enquisas de valoración (24 sobre un total de 29) recomendaría a citada escola.

•	 A residencia e aloxamento é valorada con 3,58 puntos, nos ítems instalacións, confort, comodi-
dade, limpeza, cubicación, puntos fortes, puntos débiles, suxestións....

En conclusión e tendo en conta a documentación aportada e as argumentacións contidas no presente 
informe, a xuízo do técnico que subscribe, o servizo de educación do Concello de Vigo no exercicio da xes-
tión destas bolsas municipais ten obrado dilixentemente, na procura de garantir os dereitos ou intereses 
lexítimos de todos os beneficiarios/as incluída a reclamante Dna. ...............”.

Do que se deu cumprida información á persoa interesada en data 12/04/2016.

Con data 11/05/2016, a persoa interesada presentouse nesta Valedoría manifestando a súa des-
conformidade coa resolución do Concello de Vigo. Tendo en conta o informe do Técnico do servizo 
de educación recebido en data 06/04/2016 e o artigo 10 do Regulamento Orgánico do Valedor do 
Cidadán procedeuse ao arquivo do expediente.

Con data 19/05/2016, recébese novo escrito da persoa interesada manifestando o seu desacordo 
coa resolución municipal. O día 30/05/2016, envíase escrito á promotora do expediente onde se lle 
expoñen novamente os motivos polos que se procedeu ao arquivo da súa queixa.
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CAPÍTULO IV- FOMENTO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 8/2015

ASUNTO:

Queixa en relación coa reivindicación da denominación orixinal do Teatro García Barbón, respectando 
así o nome do seu fundador e benefactor.

Alén diso, indícase que se postulou unha recolla de sinaturas, en número dun millar.

SITUACIÓN:

Con data 13/02/2015 solicítase a información pertinente, reiterada o 17/03/2015, 20/04/2015, 21/05/2015, 
18/06/2015, 22/07/2015, 24/08/2015, 17/09/2015, 16/10/2015, 11/11/2015 e 28/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 25/01/2016, solicitase o pedimento informativo por dez veces, e de novo o 08/02/2016, 
24/02/2016, 08/03/2016, 05/04/2016 e 28/04/2016.

Con data 11/05/2016, recébese da Área de Cultura do Concello de Vigo, no que indica o seguinte:

“En relación co expediente ......, relativo ao informe solicitado polo Valedor do Cidadá sobre a queixa formu-
lada por Dª..............., infórmolle o seguinte:

•	 O Teatro-Sala de Concertos ao que se refire a citada queixa é patrimonio de Abanca, e a súa xes-
tión se realiza a través de Afundación, polo que o Concello de Vigo non ten competencia sobre a 
denominación do equipamento.

•	 O Alcalde tense pronunciado en reiteradas ocasións a favor de recuperar a denominación orixinal 
de “Teatro García Barbón”, respectando así o nome do seu fundador e benefactor.”

Do que se deu cumprida información á persoa interesada con data 11/05/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 50/2015

ASUNTO:

existencia de irregularidades nun establecemento comercial coas que non se cumpre a legalidade, 
supondo un perigo para o veciñanza.

VIII
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SITUACIÓN:

Queixa presentada o 16/12/2015 solicitándose informe na mesma data.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 19/01/2016, solicitase o preceptivo informe a Concellería de Fomento-Vías e Obras, e 
de novo o 08/02/2016, 24/02/2016, 08/03/2016, 05/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016, 
23/06/2016, 21/07/2016, 18/08/2016, 19/09/2016, 18/10/2016 e 15/11/2016.

Con data 14/09/2016, solicitase preceptivo informe á Concellería de Urbanismo-Licenza de Activi-
dades.

Con data 10/10/2016, recébese escrito da Concellería de Urbanismo-Disciplina Urbanística no que 
sinala o seguinte:

“Infórmolle que esta Administración iniciou, baixo o número de expediente ............., a tramitación de dili-
xencias informativas en materia de edificación e uso do solo co obxecto de comprobar se a actividade de 
cristalería que se desenvolve no local, situado na rúa ............,, con referencia catastral .................., se axusta ao 
ordenamento urbanístico.

O devandito expediente ten por obxecto esclarecer se a actividade obxecto da denuncia é constitutiva du-
nha infracción urbanística e, no seu caso, ordenar a reposición da legalidade urbanística supostamente 
vulnerada, como así se lle notifica á persoa ou entidade denunciada.

Neste sentido, infórmolle ademais que co obxecto de determinar as actuacións prioritarias de Xerencia 
municipal de urbanismo coa finalidade de mellorar a calidade e a eficacia na vixilancia do cumprimento da 
legalidade urbanística, o Consello da Xerencia aprobou con data 06-07-2015 o Plan de Inspección do Con-
cello de Vigo (BOP nº 141, do martes 24 de xullo de 2015), o cal establece unha totalidade de oito graos de 
prioridade na tramitación de expedientes de disciplina urbanística, sendo o grao 1 o de maior gravidade. Se-
gundo o dito Plan, a presunta infracción urbanística denunciada ten un grao 7 de prioridade na tramitación.

Con data 06-09-2016, esta Administración informou a D. .................... do inicio, baixo o número de expedien-
te ........., do trámite de dilixencias informativas e será informado de todas as actuacións que se practiquen 
en dito expediente.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 14/10/2016.

Con data 14/10/2016, reitérase o preceptivo informe á Concellería de Urbanismo-Licenza de Acti-
vidades.

Con data 03/11/2016, recébese escrito da Concellería de Urbanismo-Disciplina Urbanística no que 
sinala o seguinte:
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“Emítese o presente informe en contestación á solicitude do Valedor do Cidadán, sobre se a..., ten licenza 
para levar a cabo a súa actividade e sobre o motivo da asignación do grao 7 de prioridade dentro do Plan de 
Inspección do Concello de Vigo, do expediente de dilixencias previas á reposición da legalidade urbanística 
(..............).

1. Consultada a aplicación informática da Xerencia de Urbanismo consta que en data 20/09/2016, 
D................ presentou unha comunicación previa de actividade para unha cristalería artesanal (expte. 
..........) na rúa ............. nº ......... A tramitación do expediente correspóndelle á Oficina de Licenzas desta 
Xerencia de Urbanismo.

2. O motivo polo que o expediente núm. ........... ten un grao 7 é porque se trata dunha actividade some-
tida ao réxime de comunicación previa que non constitúe un espectáculo nin actividade recreativa 
regulada no capítulo III da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitivida-
de económica de Galicia; tampouco é un uso dotacional, clases ou educación, nin asistencial (estas 
serían grao 5) e tampouco é unha actividade sometida a licenza (graos 2 e 3).

O que se informa aos efectos de dar por cumprido o requirimento efectuado”.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 04/11/2016.

Con data 14/11/2016, solicítase preceptivo informe a Concellería de Urbanismo-Licenza de Activi-
dades, e de novo o 12/12/2016.

CAPÍTULO V – MEDIO AMBIENTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 22/2015

ASUNTO:

existencia dun local na zona de Canadelo Alto con elevada música, gritos, cheiros e outros ruídos. O 
interesado ten informado en varias ocasións ao Concello, sen resultado.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 17/04/2015, e reiterada o 18/06/2015, 02/07/2015, 24/08/2015, 
17/09/2015, 20/10/2015, 12/11/2015 e 29/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes.

Con data 26/01/2016 solicitase o pedimento informativo por oito veces e, de novo, o 12/02/2016, 
29/02/2016, 09/03/2016, 12/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016, 22/06/2016, 20/07/2016, 
18/08/2016, 16/09/2016 e 17/10/2016.

VIII
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Con data 19/10/2016, recébese escrito da Concellería de Urbanismo-Disciplina Urbanística con in-
forme no que se reflicte o seguinte:

INFORME:

“Mediante resolución do 14.07.2014 a Vicepresidente da Xerencia Municipal de Urbanismo iniciou o ex-
pediente de protección da legalidade urbanística núm. .......... a .................., como representante da sociedade... 
por exercer a actividade de discoteca no local situado na rúa ........ núm......... de Vigo sen dispoñer de título 
habilitante.

Na mesma resolución ordenóuselle a paralización inmediata da dita actividade, a cal deberá manterse até 
o outorgamento da preceptiva licenza ou a presentación de comunicación ou até que acredite o axuste á 
autorizada ou presentada.

A dita resolución foi notificada o 19.07.2014 con carácter urxente pola Policía Local a quen lle foi enco-
mendada a vixilancia periódica do cumprimento da orde de cese.

O 23.07.2014 ............... presentou no rexistro xeral da Xerencia Municipal de Urbanismo (documento número 
..............) un escrito de alegacións no que en síntese manifesta que recibiu a notificación da resolución do ex-
pediente 18076/423, e o 22.07.2014 retirou do local todos os elementos amplificados de música que sa-
ían do televisor, polo que solicita o arquivo do expediente e a declaración de que o local se axusta a licenza.

Á vista do escrito presentado a oficina de Disciplina Urbanística solicitou un informe á Policía Local sobre 
as condicións actuais da actividade que se estaba a desenvolver no local obxecto do expediente, se ben, 
nas revisións periódicas efectuadas pola Policía comprobouse que o local estaba pechado e non se exercía 
actividade.

Solicitouse ademais un informe técnico municipal sobre as condicións do local o 24.09.204, o cal non foi 
emitido pola imposibilidade de realizar unha inspección do interior do local ao non poder contactar co titular 
da actividade, como o fixo constar o enxeñeiro técnico industrial no seu informe do 14.10.2014.

O 12.02.2015 o inspector municipal informa que realizou unha inspección do local desde o exterior e que 
o mesmo estaba pechado, apreciándose restos de cal e cemento no seu acceso, polo que realizou outra 
visita con posterioridade e comprobou que o local seguía no mesmo estado.

Consta no expediente un parte da Policía Local do día 08.02.2015 no que se informa que personados no 
local sito na rúa ................ núm. ........, denominado Bar ..........., observaron que o local estaba coa porta cerrada 
e con música no interior. O responsable nese momento ............ manifesta que a documentación se está a 
tramitar unha xestoría para a súa posterior presentación no Concello. No interior había dúas persoas con-
sumindo bebidas e a música procedía dun televisor encendido.

O 21.02.2015 a Policía Local procedeu a notificar a ..................... a resolución de inicio do expediente e a orde 
de cese no propio local, informando que nese momento estaba coa porta pechada pero desde a rúa oíanse 
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voces no interior. Unha vez dentro había doce persoas e os responsables presentan licenza de apertura dun 
local na rúa ........., núm. ....... con número de expediente .............. que dixeron que era a do local, e que estaban 
xestionando o cambio de titularidade.

O 25.02.2015 ............. presenta un escrito (doc. ..............) no que manifesta que o 24.02.2015 presentou 
unha comunicación previa de cambio de titularidade do local sito na rúa ............ núm. ...... a nome da empresa 
........, e manifesta que non foi necesario realizar obras de adecuación ou reforma para destinar o local a 
actividade para a que foi concedida a licenza orixinal de actividade.

O 18.03.2015 recíbese na oficina Infraccións da Xerencia Municipal de Urbanismo oficio da oficina de Me-
dio Ambiente na que dan traslado das dilixencias previas do procedemento abreviado ............ do Xulgado de 
Instrución nº 7 de Vigo, no que se redactou un acta de denuncia verbal e se requiriu ao Concello para que 
nun prazo de seis meses informe sobre o que se acorde ao respecto.

O 15.03.2015 a Policía Local informa que sendo as 13.15 h personáronse no local polas molestias de ruído 
que estaba ocasionando, e logo de requirir ao responsable da actividade, ..............., este mostrou aos axentes 
unha comunicación previa de cambio de titularidade, se ben o dito cambio refírese a un café-bar sen música. 
Os axentes aclaran que o local non ten cafetera nin utensilios que fagan pensar que se dedica a tal actividade.

Asemade o 04.04.2015 a Policía Local redacta acta de infracción en materia de espectáculos públicos 
sendo as 9 h e na que describen a actividade desenvolvida como “cafe-bar con música” e a infracción como 
“abrir un establecemento e levar a cabo actividades, ou realizar modificacións, sen efectuar a comunicación 
previa ou sen dispoñer das licenzas ou autorizacións oportunas”.

Consultada a aplicación informática de xestión de expedientes compróbase que foi presentada comunicaci-
ón previa de cambio de titularidade para cafe-bar sen música o 24.02.2015 (expediente ...............).

Xirada nova visita de inspección, o inspector municipal informou o 10.04.2015 sobre a execución de obras 
no local (modificación do acceso cunha zona de entrada, e na parte posterior variación da tabiquería), que 
segundo o informe do enxeñeiro técnico industrial do 19.05.2015 constitúen modificacións sustanciais no 
local, e polo tanto, o informe cualifícase como desfavorable segundo o artigo 57 da Ordenanza municipal 
de tramitación de licenzas e outras formas de intervención administrativa.

O 28.05.2015 a Oficina de Participación Cidadá remite o requirimento do Valedor do Pobo para que no 
prazo máximo de 15 días facilite información sobre a queixa presentada polo negocio situado no baixo do 
edificio situado na rúa Canadelo Alto..., que aínda que está dado de alta como bar, traballa como club, sen 
estar debidamente insonorizado.

Con data 11-06-2015 a vicepresidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo resolveu declarar que a acti-
vidade realizada por ................. no local, situado na rúa .......... núm. ..., con referencia catastral .............., consis-
tente en discoteca sen dispoñer de titulo habilítante, non é legalizable por ser incompatible co ordenamento 
urbanístico. Na mesma resolución ordenou o cese definitivo da dita actividade e a inmediata reposición dos 
bens afectados ao estado anterior ao exercicio daquela.

VIII
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De conformidade co expresado no terceiro e cuarto punto da devandita resolución, o 12-06-2015 remi-
tiuse copia ao Xulgado de Instrución nº 7 de Vigo, en relación ás dilixencias previas do procedemento abre-
viado nº ............ e copia á Oficina de Participación Cidadá en relación ao requirimento efectuado polo Valedor 
do Pobo no expediente ...................

Finalmente, procede informarlle que o día 28-07-2015, a Policía Local comprobou que o local obxecto do 
expediente se atopa pechado e que xa non exerce actividade.

Toda vez que segundo se desprende do informe da Policía Local do 28-07-2015 o local obxecto do expe-
diente xa non exerce actividade no lugar de referencia, procedeuse a pasar ao arquivo o presente expediente 
para a súa debida situación e custodia.”

Do que se deu información ao interesado con data 20/10/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 36/2015

ASUNTO:

Vivenda na que se recebe constantemente o ruído ocasionado por un can, día e noite, na rúa… Quei-
xa presentada en Medio Ambiente, sen resultado conveniente.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 26/06/2015, reiterada o 23/07/2015, 24/08/2015, 20/10/2015, 12/11/2015 
e 29/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 26/01/2016 solicítase o pedimento informativo por seis veces e, de novo, o 12/02/2016, 
29/02/2016, 09/03/2016, 12/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016, 23/06/2016, 21/07/2016, 
18/08/2016, 19/09/2016 e 18/10/2016.

Con data 21/10/2016, recébese escrito da oficina de Medio Ambiente no que informa o seguinte:

“En relación coa queixa formulada por don .............. ante o Valedor do Cidadá, expte. ........., relativa ás diversas 
molestias presuntamente causadas polo can dos veciños residentes na vivenda ...... da rúa ........., infórmolle 
o seguinte:

Atopámonos no presente caso cunha cuestión típica das relacións de veciñanza ao solicitar o denunciante 
o cese dunhas presuntas inmisións procedentes da finca do denunciado. Habida conta que se plantexa 
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ante esta administración un litixio entre particulares é fundamental delimitar con exactitude cal é a com-
petencia do ordenamento civil e cal a do ordenamento administrativo; cousa que, segundo o noso Tribunal 
Supremo, esta en función dos intereses específicamente protexidos: individuais no primeiro caso e xerais 
no segundo, sen prexuízo de que, indirectamente, a normativa administrativa tutele intereses individuais 
e a civil consiga protexer os xerais. Segundo o que vai dito, a solución será pública so naquelas inmisións 
derivadas de actividades necesitadas dunha autorización ou licenza outorgadas pola Administración para 
o seu funcionamento, ou sometidas, nalgún aspecto, á regulación administrativa, sinalando o Tribunal Su-
premo, con reiteración e uniformidade (por todas, STS de 4 de xullo de 1995) que “(...) os fins asignados á 
Administración, a través da licenza e concretamente na materia de que se trata-industrias que inciden ou 
podan incidir na cualificación de molestas, insalubres, nocivas ou perigosas –(...) xustifica que esta activi-
dade de control sexa exercida, non só no na fase previa ó inicio da actividade industrial, senón tamén unha 
vez iniciada esta, en calquera momento posterior” existindo, entón, a posibilidade de elixir foro privado ou 
público. Pola contra, se o causante das posibles inmisións è un particular sen licenza de actividade en dito 
piso ou vivenda, como sucede no presente caso, a solución so pode ser privada. Unha interpretación a 
sensu contrario baleiraría de contido as normas relativas ás relacións de veciñanza reguladas polo dereito 
privado, as cales se remiten ós usos sociais á hora de valorar se unha inmisión é tolerante ou non.

En congruencia co anteriormente exposto, debe sinalarse que na Ordenanza Municipal de protección de 
medio contra a contaminación acústica (en adiante, Ordenanza municipal), seguindo o principio xeral da 
Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, relativo á exclusión do ruído veciñal ou doméstico, non se 
contempla no Manual de procedementos do concello de Vigo para a medición de ruídos e vibracións (táboa 
nº 4) os niveis máximos de emisión polos particulares nun domicilio, facendo referencia o artigo 22 da Or-
denanza Municipal a que no interior dos edificios debe observarse unha “conduta cívica normal”, expresión 
que pode identificarse perfectamente cós usos sociais nos termos anteriormente expostos.

Polo tanto, o xuízo relativo a se unha determinada actividade doméstica se atopa dentro dun uso normal 
ou anormal do dereito de propiedade conforme a realidade social atopase no eido das relacións de ve-
ciñanza, e, por ende, sometidas ó ordenamento xurídico privado, afirmando o Tribunal Supremo, de maneira 
constante, a competencia da xurisdición civil cando ten lugar unha lesión patrimonial por inmisións daniñas 
en propiedades privadas, cuxos titulares demandan o resarcimento económico e/ou o cese da actividade 
causante do menoscabo –S.T.S., Sala 1ª, do 12 de decembro de 1980; 3 de decembro de 1987; 16 de 
xaneiro de 1989; 20 de marzo de 1989; 29 de abril de 2003; 31 de maio de 2007 –recorrendo ós artigos 
1902 e ss. do Código civil, en especial o artigo 1908 para resolver os problemas derivados das relacións 
veciñais. Neste senso, a sentenza do 12 de decembro de 1980 (T.S. Sala 1ª) sinala que “(...) se ben o Código 
Civil non contén unha norma xeral prohibitoria de toda inmisión prexudicial ou nociva, a doutrina desta 
Sala e a científica entenden que pode ser inducida dunha adecuada interpretación da responsabilidade 
extracontractual imposta polo artigo 1902 de dito Corpo Legal e nas exixencias dunha correcta veciñanza 
e comportamento segundo os ditados da boa fe que se obteñen pola xeneralización analóxica dos artigos 
590 y 1908, pois regra fundamental è que a propiedade non pode chegar máis alá do que o respecto ao 
veciño determina”.

No caso que nos ocupa, atopámonos que o denunciante, propietario dunha finca veciña á do denunciado 
(sen licenza de actividade en dito piso ou vivenda), interesa precisamente o cese dunha presunta perturba-
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ción, e, en consecuencia, aplicando a xurisprudencia e criterios anteriormente mencionados, a cuestión que 
se plantexa é competencia da xurisdición civil, a cal ten facultades para ordenar dito cese no caso de que 
resultase probada a relevancia da mesma.

Con independencia do anteriormente exposto, a Policía Local, en exercicio das súas facultades de me-
diación nos conflitos entre particulares –art. 53.1.i) da L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Forzas e Corpos 
de Seguridade-, realizou diversas intervencións as cales se resumen no parte de servizo emitido en data 
16/09/2016, literalmente como segue:

“A usted informa el inspector que suscribe, en respuesta a la solicitud del departamento de Medio Ambiente 
de este Concello que a su vez recibió requerimiento del Valedor do Pobo, de las distintas actuaciones lle-
vadas acabo por esta unidad de policía en las diferentes quejas presentadas en los últimos tiempos por el 
señor ............, DNI ..............., (...).

•	 El 19 de mayo de 2014 se interviene a requerimiento del señor.......... por las molestias que ma-
nifestaba sufrir durante la noche a causa de los perros de la calle ............., nº...el problema quedó 
resuelto.

•	 El 27 de mayo de 2014 se interviene por un problema exactamente igual siendo esta vez denun-
ciados los inquilinos del número......... de la calle........... el problema quedó resuelto.

•	 El 9 de junio de 2014 se acude nuevamente a la calle ............ para comprobar la colocación del 
microchip y se verifica que el perro ya está identificado y que se encuentra en el interior de la 
vivienda.

•	 El 15 de octubre de 2015 se recibe una nueva queja del señor I.......... referida a la calle..........pro-
blema resulto de nuevo (se realizan vigilancias nocturnas no localizando al perro en el exterior).

Reseñar....
•	 Que con posterioridad ha habido otros requerimientos de este señor que han sido atendidos del 

mismo modo si bien no se han elaborado informes dado que no había nada que escribir al no 
localizarse el perro en el exterior.

•	 Que en el lugar en el que sucede el problema es una zona de casas bajas rodeada de edificios, 
siendo una casa donde reside el animal y uno de los edificios donde reside el denunciante.

•	 Que a pesar de la gran cantidad de vecinos que podrían resultar afectados por los ruídos de los 
perros nadie mas se ha quejado nunca.

•	 Que se adjunta copia de las intervenciones reseñadas”.

Do que se deu información ao interesado con data 24 de outubro de 2016.

Sen incidencias posteriores.
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CAPÍTULO VI – TRÁFICO-TRANSPORTES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 5/2015

ASUNTO:

estacionamento de vehículo para a recolla de ocupantes situado en dobre fila. Data 30/01/2015.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 30/01/2015, reiterando o informe correspondente o 23/02/2015, 17/03/2015, 
20/04/2015, 22/07/2015, 13/10/2015, 26/10/2015, 11/11/2015 e 28/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 25/01/2016 solicítase o pedimento informativo por nove veces e, de novo, o 10/02/2016, 
25/02/2016, 09/03/2016, 12/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016, 22/06/2016, 20/07/2016, 
18/08/2016, 15/09/2016, 14/10/2016, 14/11/2016 e 12/12/2016.

EXPEDIENTE 29/2015

ASUNTO:

Necesidade de axilizar trámites na humanización con obras reordenadas.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 11/06/2015, pedimento reiterado o 22/07/2015, 14/08/2015,11/09/2015, 
11/11/2015 e 28/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 25/01/2016 solicítase o pedimento informativo por sete veces e, de novo, o 10/02/2016, 
25/02/2016, 09/03/2016 e 12/04/2016.

Con data 26/04/2016, recébese escrito da Concellería de Fomento no que indica o seguinte:

“En data 8 de agosto de 2013, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo aprobou o proxecto de hu-
manización da rúa ...............
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En data 29 de outubro de 2013, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa calidade de órgano 
de contratación do mesmo adoptou o seguinte acordo:

“1º.  Aprobar o proceso de tramitación de urxencia para a licitación do expediente de contratación das 
obras de Humanización da Rúa ...................

2º. Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a licitación para a Humaniza-
ción da Rúa ................, redactado polo Xefe de Área de Fomento con data 29 de decembro de 2013, 
acordou:

“Adxudicar o procedemento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa ................ (expe-
diente ..............) a ......, por un prezo total de 176.712,50 euros, I.V.E. incluído.”

En datas 3 de abril e 12 de maio de 2014, D. ................, traballador da empresa .............., presenta no Rexistro 
Xeral deste Concello sendos escritos comunicando o falecemento do Administrador único e Xerente da 
mercantil en data 23 de marzo de 2014.

En data 16 de xaneiro de 2015, o director facultativo da obra e responsable do contrato, informa de que 
transcorrido o prazo de execución das obras estas non se iniciaron e propón a resolución do contrato e o 
inicio dun novo procedemento de licitación das obras do proxecto de humanización da rúa .................. apro-
bado pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria e urxente do 8 de agosto de 2013, polo trámite 
de urxencia.

Á Xunta de Goberno Local de data 30 de decembro de 2015 acorda “Adxudicar a ....................., S.L., o proce-
demento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa ............, cun prazo de execución de 
5 meses.

A obra iníciase en data 15 de xaneiro de 2016, nestes intres a obra atópase realizada nun 40% da súa 
totalidade.

O que se pon no seu coñecemento aos efectos oportunos.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 27/04/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 40/2015

ASUNTO:

Sanción por utilizar teléfono móbil mentres conducía.



123

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 24/08/2015, reiterada o 28/10/2015, 12/11/2015 e 29/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 26/01/2016 solicitase o pedimento informativo por catro veces e, de novo, o 12/02/2016, 
29/02/2016, 09/03/2016, 05/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016, 23/06/2016, 21/07/2016, 
18/08/2016, 19/09/2016 e 18/10/2016.

Con data 03/11/2016, recébese escrito da Concellería de Seguridade e Mobilidade no que sinala o 
seguinte:

“En cumprimento ao requirimento do Valedor do Cidadán no que solicita informe sobre a queixa formulada 
por D. .............., en relación coa denuncia imposta o día 13/06/2015 polos axentes ........ e ..........., se emite nos 
seguintes termos:

O 13/06/2015 o Axente da Policía Local con nº ............... formula denuncia, ás 16,40 horas, na rúa ............... 
esquina Rúa .........., boletín nº .........., contra o vehículo matrícula ............, por conducir utilizando teléfono móbil.

No acto foi identificado o seu condutor, D. ........................

O 11/08/2015 notifícaselle a denuncia ao condutor.

O 24/08/2015 dita multa foi abonada coa bonificación do 50%.

CONSIDERACIÓNS SOBRE O EXPEDIENTE SANCIONADOR.

O pago coa bonificación do 50% implica a renuncia a formular alegacións e terminación do procedemento 
sen necesidade de ditar resolución expresa de acordo co establecido no Articulo 80 del RD 339/1990 
modificado pola Lei 18/2009.

  “Artículo 80. Procedimiento sancionador abreviado.

  Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o den-
tro del plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá 
por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:

1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
3. La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
4. El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo.
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5. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrtivo se iniciará el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar el pago.

6. La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos 
efectos desde el día siguiente.”

Do que se deu cumprida información ao interesado con data 04/11/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 44/2015

ASUNTO:

Sanción por caducidade de tarxeta acreditativa de deficiencia, no espazo temporal de dez minutos, 
por dúas veces, quedándolle constancia dunha soa denuncia séndolle embargado por dúas veces 
cando tiña abonada a sanción.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 22/09/2015, e reiterada o 26/10/2015, 12/11/2015 e 29/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 26/01/2016 solicitase o pedimento informativo por tres veces e, de novo, o 12/02/2016, 
29/02/2016, 09/03/2016, 12/04/2016 e 28/04/2016.

Con data 02/05/2016, recébese escrito da Unidade de Tesourería-Recadación executiva no que 
manifesta o seguinte:

“INFORME:

En contestación ao seu escrito de data 30/03/2016, nº doc. ..........., esta Unidade de Recadación Executiva, 
vistas as súas alegacións, INFORMA QUE:

Na data 18/04/2016 decretouse a devolución do ingreso indebidamente embargado (DECRETO 29971/700)

O que se lle notifica aos efectos oportunos.”

Do que se deu cumprida información ao interesado con data 04/05/2016.

Sen incidencias posteriores.
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CAPÍTULO VII – URBANISMO E VIVENDA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 4/2015

ASUNTO:

Solicitude de licenza de obra para derrubar unha cociña vella, con retranqueo, sendo necesaria a 
presentación de fotografías e documentos, xa que a licenza non aparece. Solicitude presentada no 
2013.

SITUACIÓN:

Con data 27/01/2015, solicítase a licenza reiterado o 23/02/2015, 17/03/2015, 20/04/2015, 
22/07/2015, 14/08/2015, 11/09/2015, 20/10/2015, 11/11/2015 e 28/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 25/01/2016 solicítase o pedimento informativo por décima vez e, de novo, 10/02/2016, 
25/02/2016, 08/03/2016, 12/04/2016 e 28/04/2016.

Con data 02/05/2016, recébese escrito da xerencia Municipal de Urbanismo (Licenzas), no que in-
forma o seguinte:

“en resposta á súa solicitude de data 21/03/2016, polo que solicita informe sobre a queixa formu-
lada por dona........., co fin de remitilo ao Valedor do Cidadán, particípolle que:

Con data 21/10/2014, dona ........... solicita licenza de obras de construción de “edificación para uso 
Residencial-Ocio” nunha parcela sita no Camiño ......... nº .......

Á vista da devandita solicitude, a arquitecta municipal na data 21/04/2014, envía a seguinte notifi-
cación á interesada:

“A fin de poder informar a instancia de referencia é preciso que remitan ó Rexistro da Xerencia Municipal de 
Urbanismo os documentos e datos que a seguir se relacionan:

•	 Fotocopia da presente notificación.
•	 Escritura de propiedade rexistrada actualizada. Non son coincidentes os datos catastrais cos re-

flectidos en Proxecto e escritura. Á vista dos datos que constan nesta administración a configu-
ración física da parcela non coincide co Proxecto achegado.

•	 Non consta licenza de obras que ampare as obras realizadas na parcela, polo que debería tra-
mitarse a declaración de fóra de ordenación a fin de xustificar a prescrición das obras realizadas 
sen licenza. Neste suposto de que a edificación se atope fóra de ordenación parcial, non é posible 
autorizar obras de ampliación, soamente si se tramita a legalización completa do edificado.
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•	 Consta informe de inspección sobre obras de peche de parcela sen licenza e non compatibles co 
ordenamento urbanístico, epxte. Nº ........, pendente de incoar.

•	 No plano de deslinde se reflectía a aliñación cos mesmos parámetros cos da Acta de Aliñacións 
e rasantes, acoutando as distancias e superficiando no seu caso a parte afectada pola cesión 
obrigatoria.

•	 A localización de espazos de residencia é obrigatoria na edificación principal, prohibíndose expre-
samente en edificacións auxiliares, agás adosadas e formando un continuo edificado.

•	 A cuberta de edificación existente destinada a vivenda supera a altura máxima de cumieira que 
determina a ordenanza de aplicación polo que a edificación se atopa fóra de ordenanza e non 
poden autorizarse obras de ampliación.

•	 Na parcela se atopa un hórreo catalogado de antigüidade superior aos 100 anos, polo que será 
preceptiva a autorización da Consellería de Patrimonio. En tanto non se aclaren as cuestións no-
tificadas non se vai a tramitar á Consellería. (...)”.

Na data 09/05/2014, ás 12:00 horas, a interesada e o seu técnico don ............, son atendidos pola arquitecta 
municipal dona ........., co obxecto de clarexar as dudas suscitadas na interesada pola notificación recibida.

Con data de entrada no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo 30/06/2014. (doc. Nº ..........), achega 
documentación.

En data 30/09/2014, a arquitecta municipal emite o seguinte informe:

“Con data do 21/02/2014 dona..........., solicitou Licenza de Obras de construción de “Edificación para uso 
Residencial-Ocio”, nunha parcela sita no Camiño ........ nº ....... Achegan xunto coa solicitude copia incompleta 
de escritura de Doazón de data do 11/04/2005, no que se modifica a superficie da parcela que pasa de 
479,85 m2 a 425,50 m2 e a superficie de construcións sitas nela que pasan de 45 m2 a 95 m2. Non consta 
autorizada licenza de parcelación nin de edificación, nin expediente de declaración de fóra de ordenación no 
que se xustifique a prescrición das posibles obras de ampliación sen licenza.

Achegan Proxecto Básico e de Execución redactado polo arquitecto Roberto Pereira Álvarez, visado con 
data do 20/02/2014, no que se describe un estado actual das edificacións da parcela cunha superficie 
construída total de 175,65 m2, ademais do hórreo catalogado existente na parcela. O plan xeral define 
establece un réxime para edificacións existentes na sección 5ª do capítulo 2.7 das NNUU, definindo como 
tal aquelas edificacións existentes no momento da entrada en vigor da aprobación inicial do PXOM, que é 
o 15/02/2005 e transcorresen os prazos legalmente establecidos para adoptar medidas de protección da 
legalidade urbanística. Segundo os datos aportados a parcela e edificacións sitas nela non se axustan ao 
determinado no artigo 2.7.19 polo que deberán xustificarse a prescrición das edificacións. Os documentos 
aportados na memoria aclaratorio non xustifican a antigüidade das edificacións, en todo caso debe seguir-
se o procedemento establecido na instrución municipal de Declaración de Fóra de Ordenación.

No caso de que as edificacións se atopen consolidadas e non sexan legalizables, como resultado da trami-
tación da Declaración de fóra de ordenación, aplicaríase o réxime de fóra de ordenación parcial ou fóra de 
ordenanza, conforme ao artigo 2.7.22 e 2.7.23. Neste caso non poden autorizarse obras de ampliación.
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No caso de que se pretenda a legalización do conxunto deberá axustarse o edificado as condicións da orde-
nanza de aplicación, coas particularidades que contén para parcelas edificadas do artigo 9.10.9, nas que ta-
mén deberá terse en conta as condicións de uso. O uso “ocio” como tal non está recollido nos usos do PXOM.”

Con data 14/10/2014, notifícase á interesada o devandito informe técnico outorgándolle de conformidade 
co disposto no artigo 84 da Lei 30/1992 do 26 de novembro, Lei de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, un prazo máximo de quince días hábiles para que 
presente as alegacións e documentos que considere necesarios para a defensa dos seus dereitos, antes de 
ditar resolución definitiva.

Con data de entrada no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo 13/11/2014 (doc nº .........), a intere-
sada solicita entrevista coa Xerente de Urbanismo para revisión de expediente .........

Á vista da devandita solicitude, na data 01/12/2014 (tal e como se reflicte na xestión de expediente trá-
mite....), a técnica de administración xeral realiza chamada telefónica á interesada coa finalidade de aclarar 
as posibles dudas en relación ao expediente da interesada, citando a dona ............ e ao seu técnico para 
entrevista na data 04/12/2014.

Tal e como consta na comparecencia firmada pola interesada e anexada no expediente de referencia, dona..., 
con DNI...., comparece na oficina de Licenzas da Xerencia Municipal de Urbanismo, o día 05/12/2014 co 
fin de ser atendida pola Técnica de Administración Xeral da oficina de Licenzas, en relación co expediente de 
licenza de obras número....

A comparecente é atendida pola técnica de administración xeral, manifestando que desiste da súa petición 
de cita coa Xerente de Urbanismo, presentada en data 13/11/2014 (doc. ...........), e que procederá a pre-
sentar a documentación requirida, non entanto solicita unha ampliación de prazo toda vez que debe a pro 
ceder á inscrición da finca no Rexistro da propiedade.

Con data de entrada no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo 07/01/2015 (doc nº ..........), dona ....... 
presenta documentación en contestación á notificación efectuada na data 14/10/2014, documentación 
que unha vez examinada pola arquitecta municipal se emite novo informe en data 04/02/2015 que se 
notifica á interesada en data 17/02/2015, conferíndolle un trámite de audiencia por un prazo de dez días 
para que presentase as alegacións e documentos que considerase necesarios para a defensa dos seus 
dereitos, antes de efectuar a correspondente proposta de resolución desfavorable.

En data 27/02/2015, a interesada presenta un escrito (doc. ...........) no que desiste da súa solicitude de 
licenza de obras e solicita a devolución das taxas.

O inspector de urbanismo, en data 21/05/2015, informa que “(...) no lugar de referencia non se observa a 
realización de novas obras (...).

Á vista do exposto, a vicepresidenta da Xerencia, mediante resolución de data 28/05/2015 e no expte. 
..........., resolveu aceptar o desestimento da solicitude de licenza para a realización de obras de construción 
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dunha edificación para uso residencial-ocio, en ......... (CM) Nº......, con referencia catastral ............., e declarar 
concluso o procedemento iniciado”.

Do que se deu cumprida información á persoa interesada con data 04/05/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 21/2015

ASUNTO:

Realización de obras no baixo dun edificio que se acha en situación de total abandono e desidia que 
permite actuacións de posíbeis delincuentes.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 21/04/2015, e reiterada o 21/05/2015, 18/06/2015, 22/07/2015, 
24/08/2015, 26/10/2015, 11/11/2015, e 28/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 25/01/2016, reitérase o pedimento informativo por oitava vez, e de novo, 10/02/2016, 
25/02/2016, 08/03/2016, 12/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016, 22/06/2016, 20/07/2016, 
18/08/2016.

Con data 30/08/2016 recébese informe da xerencia Municipal de Urbanismo-Oficina de Licenzas, 
no que informa o seguinte:

“En resposta ao seu requirimento de data 06.08.2016 no que solicitan informe urxente sobre o obxecto 
da queixa presentada por D. .......... en relación coas obras que se están a realizar no baixo do edificio do 
número... da rúa ........, comunícolle que:

- Desde esta Oficina de Licenzas proporcionouse información ao interesado sobre o requirido, xa que me-
diante notificación con núm. de saída: ....... e data 2.03.2015, o técnico de administración xeral que consta 
recollida na oficina polo propio interesado o 4.03.205.

En dita notificación informábaselle de que con motivo dos seus escritos presentados o 3.11.204 (doc. ........), 
o 18.12.2014 (doc. ..........), o 8.01.2015 (doc. ........) o inspector municipal emitiu informe o 27.02.2015 no 
que literalmente di: “A petición da Oficina de Barrios Históricos, realicei unha inspección o día 27/02/2015 
no local obxecto do expediente. Desde o exterior comprobei que o acceso ao local estaba pechado e non 
obtiven resposta ás miñas chamadas desde o interior. Tampouco escoitei ruídos que proviñeran do interior, 
nin desde a beirarrúa nin desde o interior dun local contiguo (...............)”.
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- Con anterioridade, o 18.06.2014 o inspector de urbanismo en relación co mesmo local e con motivo 
dunha denuncia presentada o 30.05.2014 ( anterior á presentada por D. .............) realizou dúas inspeccións 
en datas 11.06.2014 e 17.06.2014, e manifestou que en ambas ocasións non estaban a traballar, e 
semellaba que non había ninguén no dito lugar. O acceso ao local estaba tapiado con bloques de formigón 
e tiña instalada unha porta metálica con pechadura. Logo das pescudas que realizou na xestión de expe-
dientes, localizou o expediente de obra menor núm. ......... relacionado con dito baixo.

Nese expediente .............. a concelleira-delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos e Grandes Proxec-
tos o 2 de febreiro de 2012 autorizou á Empresa .............., S.A, para a execución de obras de tapiado de ocos 
da planta baixa do edificio da rúa .......... nº....., consistentes na construción dun cerramento no seu fronte á 
rúa executado a base de fábrica de bloques de formigón enfoscado e pintado, cunha superficie de 13,5 m2, 
deixando unha porta de acceso, segundo proxecto redactado polos arquitectos ......... e ................, con visado 
colexial de data 09/11/2011, sendo directores das obras os mesmos técnicos.

Á vista da documentación achegada, o enxeñeiro técnico industrial en data 23.10.2014 emitiu informe desfavo-
rable que foi notificado á entidade interesada o 30.10.2014 conferíndolle trámite de audiencia por un prazo de 10 
días a fin de que formulase alegacións e presentase os documentos e xustificacións que estimase procedentes.

A entidade .........., S.L., presentou un escrito (doc. ..........) o 16.04.2015 no que da traslado do xa indicado no 
expediente ........... de orde de execución. En dito escrito en síntese manifesta a súa oposición a subrogación do 
expediente de orde de execución á dita empresa, e achega diversa documentación (escritura de propiedade de 
execución de títulos xudiciais, notas simples,...) coa que pretende aclarar que o incendio do Cine Vigo non tivo 
nada que ver nin afectou a finca ubicada na rúa ........... na que comunica as obras de adaptación. A alegación 
presentada, respecto da superficie do local, non foi suficiente para considerar subsanadas as deficiencias de 
documentación técnica apreciadas polo técnico municipal, polo que o 20.01.2016 a concelleira delegada da 
Área de Urbanismo resolveu declarar a ineficacia da comunicación previa formulada por ..........., S.L., de obras de 
acondicionamento para café-bar sen música no local situado na rúa .........., núm........ planta baixa (exptes. ........).

O 4.04.2016 o inspector de urbanismo emitiu novo informe no que manifestou que: “Para cumprir coa 
dilixencia da Oficina de Licenzas, do 15/02/2016, realicei unha inspección o día 04/04/2016 e comprobei 
que o local estaba pechado e non obtiven resposta ás miñas chamadas desde o interior. A aparencia exte-
rior do local semella coincidir coa que figura na reportaxe fotográfica que achegou o solicitante, e que está 
incluída no expediente, coa denominación “FOTO 1”. Achego reportaxe fotográfica”.

Dito expediente considerase rematado e atopábase no arquivo da Xerencia Municipal de Urbanismo no 
momento de recibir o requirimento de informe urxente.

Á vista do exposto non existen indicios de que fose cometida infracción urbanística algunha nin de que 
existise inactividade administrativa por parte desta Administración.

En consecuencia, solicítase se dea traslado ao Valedor do Cidadán, co fin de que tendo por presentado o 
presente escrito, se sirva admitilo, e na súa virtude se considere cumprido o requirimento efectuado, non en 
tanto esta Administración ponse a súa disposición para calquera outra aclaración que considere necesaria”.

VIII
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Do que se deu traslado ao interesado con data 01/09/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 23/2015

ASUNTO:

execución de obras sen dispor de títulos habilitante.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 28/04/2015, con data 30/04/2015 solicítase o preceptivo informe a Concelle-
ría de Urbanismo, reiterado o 08/09/2015, 23/10/2015, 10/11/2015 e 28/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 19/01/2016, reitérase o pedimento informativo, e de novo, o 10/02/2016, 25/02/2016, 
08/03/2016 e 12/04/2016.

Con data 13/04/2016, recébese escrito da Concellería de Urbanismo, no que indica o seguinte:

“Desde a oficina de inspección de obras da Xerencia Municipal de Urbanismo, comunícannos o seguinte:

“Devólvese á oficina de orixe, toda vez que en data 22/05/2015 o interesado foi notificado do acordo 
adoptado polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de 08/05/2015, polo que non pode afirmar-
se que non teña recibido ningún tipo de información sobre o asunto”.

Do que se deu cumprida información á persoa interesada o 14/04/2016.

Con data 30/05/2016, recébese escrito da promotora do expediente manifestando a súa descon-
formidade coa contestación recebida da Concellería de Urbanismo.

Reábrese o expediente en data 01/06/2016, e solicítase a remisión do preceptivo informe, que con 
data 01/07/2016, e reitérase de novo o 26/07/2016, 26/08/2016, 26/09/2016, 25/10/2016 e 
22/11/2016.

Con data 14/12/2016, recébese escrito da Concellería da xerencia Municipal de Urbanismo-Discipli-
na Urbanística, no que indica o seguinte:

“En resposta ao seu oficio de data 08/09/2016 (doc ......), interesando información sobre as queixas pre-
sentadas por Dª. ................., infórmase o seguinte:
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-Con data 08/05/2015 o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, no expediente ......... adoptou o 
seguinte acordo:

“PRIMEIRO.- Declarar que as obras executadas no ........ nº ....... (........), con referencia catastral ............., consis-
tentes nun muro de peche de parcela que invade solo cualificado como viario e non cumpre as condicións 
construtivas do PXOM, realizado sen dispoñer de título habilitante, non son legalizables, por ser incompa-
tibles co ordenamento urbanístico.

SEGUNDO.- Requirir a D................ que, proceda voluntariamente a demolición das ditas obras, e presente a 
documentación necesaria e siga os trámites precisos a fin de axustar o peche á aliñación oficial prevista 
polo PXOM e as condicións construtivas previstas no PXOM no prazo de tres meses desde o seguinte a 
recepción do presente acordo.

TERCEIRO.- Apercibir ao interesado de que no caso de incumprimento procederase por este Concello á 
execución forzosa da citada demolición, ben mediante execución subsidiaria por conta do interesado, ben 
mediante a imposición de multas coercitivas, reiterables mensualmente até lograr a execución polo suxeito 
obrigado, en contía de 1.000 a 10.000 euros cada unha.

CUARTO.- Notificar as persoas interesadas a presente resolución do procedemento de reposición da lega-
lidade urbanística, que finaliza a vía administrativa, informándolle/s que poderá/n interpoñer alternativa-
mente recurso potestativo de reposición ante esta Administración municipal no prazo dun mes desde o día 
seguinte á recepción da notificación do dito acordo, ou directamente recurso contencioso-administrativo 
ante o xulgado do contencioso-administrativo de Vigo no prazo de dous meses”.

O referido acordo foi notificado á denunciante con data 20/05/2015.

-Con data 23/06/2015 (doc.............) D. ............... presenta recurso de reposición contra o citado acordo.

O Tribunal Supremo por sentenza do 10 de novembro de 2015, Recurso de Casación Núm. 1658/2014, 
declarou a nulidade do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo 2008. Ante esta nova situación creada, 
foi preciso revisar os expedientes que foran tramitados conforme ao citado PXOM do 2008 anulado, para 
informalos novamente conforme ao PXOU do 93 vixente, xa que as condicións urbanísticas de aplicación 
poden ser totalmente distintas. Este contratempo inesperado supuxo un maior retardo na tramitación de 
expedientes, ao que houbo que sumarlle a entrada en vigor da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de 
Galicia, que derroga a Lei 9/2002 (LOUGA e que se converte no novo marco xurídico urbanístico.

Con data 22/11/2016, o arquitecto de Disciplina Urbanística emite informe técnico coas novas condicións 
urbanísticas e sobre a situación actual da parcela, que en síntese, pode resumirse no seguinte:

- Con respecto á parte do peche executado fronte ao camiño ........, construído con sillería de pedra, segundo 
informe do Inspector de Urbanismo de data 07/10/2016, axústase ás obras do proxecto que tivo licenza 
con número de expediente ............
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- Con respecto ás obras fronte ao camiño ............., as obras de zócalo de formigón de 50 cm e o portal de 
acceso executado, realizadas sen título habilitante, á vista das novas aliñacións establecidas polo plane-
amento vixente, non son legalizables por invadir o espazo reservado para ampliación do vial. Pola contra, 
semella que o peche preexistente o peche de postes metálicos e alambrada.

Por todo o exposto, e á vista dos últimos informes que figuran no expediente de referencia, para acadar a 
restauración total da legalidade urbanística vulnerada, ao denunciado quedaríalle por retirar as obras de 
zócalo de formigón de 50 cm e o portal de acceso executado fronte ao camiño ........... Con respecto ao resto 
das obras denunciadas no seu día, poderíase entender que se axustou ao disposto na licenza de obras 
.............

- Achégase copias do informe do inspector de data 07/10/2016 (1) e do arquitecto de Disciplina Urbanís-
tica de data 22/11/2016 (2).

(1) En contestación á dilixencia remitida pola técnico de Administración Xeral con relación ás condicións 
urbanísticas da parcela e o Recurso de Reposición presentado o 23/06/2015, emítese o seguinte:

INFORME:

ANTECEDENTES

Con data 23/06/2015 achegouse escrito (Recurso de reposición) por parte de D. ...............en relación ó ex-
pediente aberto de reposición da legalidade urbanística con nº ...........

Con data 07/08/2015, solicitaron incorporar liña e rasante expedida polos servizos técnicos municipais 
(expte. ...............).

Con data 07/10/2016, o inspector emitiu informe en relación coa dilixencia do técnico de Admón. Xeral 
de 27/10/2016, onde escribiu: “Que a edificación realizada o abeiro da Licenza municipal con número..., 
axústase na súa configuración e dimensións ó proxecto presentado./ que a edificación realizada cumpre 
cos recuados libres obrigatorios a lindeiros. Que os peches de parcela cumpran coas aliñacións sinaladas na 
Acta de Liña e Rasante con número de expediente.... Que se procedeu a derruba da parte superior dos mu-
ros de peche de parcela no fronte a..../ Estes muros de peche, consistentes actualmente en sendas fiadas 
realizadas a base de sillares cantería de granito até unha altura de un metro atópanse complementados 
con malla metálica até unha altura de dous metros. Axústanse a proxecto presentado./ Que se procedeu a 
cesión efectiva da superficie de terreo (4,50 m2) sinalada no fronte ó camiño de ............/ Por todo o anterior 
cumpre informar que a parcela e a edificación realizados axústanse as condicións do proxecto e Licencia 
concedida.”

En relación o peche executado non terreos, que no seu día estaban clasificados polo PXOM do 2008 como 
solo urbano non consolidado dentro da área de planeamento remitido ...(Camiño .........), cabe sinalar o se-
guinte:
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Na actualidade, consta executado un zócalo de formigón duns 50 cm de altura aprox. Sobre o que repousa 
un peche de tela metálica e postes tamén metálicos, este último, supostamente preexistente. Executouse 
tamén un portal formado por dous piares de pedra e un porta de acceso peonil á propiedade.

CONDICIÓNS URBANÍSTICAS

O planeamento vixente na actualidade no Concello de Vigo é o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo, 
aprobado definitivamente por acordo do Consello da Xunta de Galicia de 29.04.1993, coas súas modifica-
cións puntuais, habida conta da declaración de nulidade contida na sentenza de 10 de novembro de 2015 
do Tribunal Supremo que afectou ás ordes da Conselleira da CPTOPT do día 16.05.2008 de aprobación 
definitiva e parcial do PXOM (DOG nº. 106, do día 03.06.2008; BOP nº 151, do 06.08.2008) e do Consel-
leiro da CMATI do 13.07.2009 de aprobación do documento de cumprimento da Orde do día 16.05.2008 
(DOG nº 144, do día 24.07.2009; BOP nº 175, do día 10.09.2009).

Débese precisas que o planeamento xeral vixente con anterioridade ao 2008, coñecido como PGOU 93 
ou Plan Xeral de 1993, en realidade trátase do denominado Expediente de subsanación de deficiencias 
na adaptación do PXOU de Vigo de 1988 á LASGA (Lei 11/85, de 22 de agosto de adaptación do solo a 
Galicia. A aprobación definitiva de dito PXOU 1993 foi publicada no DOG nº 87 o día 10/05/1993 e a súa 
normativa foi publicada no B.O.P nº 133, o 14 de xullo de 1993.

A parcela obxecto deste expediente esta incluída na delimitación do núcleo rural existente tradicional de-
nominado... e establece como ordenanza de aplicación a 1.3.B vivenda familiar, illada de media densidade.

Porén, con data 15/02/2001 o consello da Xerencia de urbanismo acordou declarar que no núcleo... (.......), 
superáronse os indicadores que para determinar a necesidade de formulación de plans especiais contén o 
apartado 3.9.5 das normas urbanísticas, e xa que logo declarar esgotadas as posibilidades edificatorias e 
parcelatorias do referido núcleo en tanto non se aprobe o correspondente plan especial.

Os terreos, tanto no fronte pola rúa Ameixeira como polo camiño ............, teñen fronte a vial con aliñacións 
fixadas no PXOU vixente, quedando parte dos mesmos fora de aliñacións.

PRESUNTA INFRACCIÓNS

En relación a infracción urbanística por construción dun peche invadindo o espazo reservado para vial e 
emprazado na parte dos terreos que o PXOM de 2008 clasificaba como solo urbano consolidado, tendo en 
conta o informe do inspector de data 7/10/2016, a obra axústase no fundamental o proxecto aprobado 
na licenza (Expte. ............).

en relación á parte do peche, que o planeamento anulado (PxOM 2008) incluía nun ámbito de planea-
mento remitido (...)-solo urbano non consolidado-, executado fronte ó Camiño ........... resulta a seguinte infracción:

Obras executadas sen título habilitante consistentes na execución dun zócalo de formigón duns 50 cm de 
altura aprox. Para contención do talude de terras e un portal de acceso formado por dous piares de pedra 
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de altura aprox. 2,20 metros e porta de acceso. Ditas obras non son legalizables por atoparse as mesmas 
en terreos situados fora de aliñacións e destinados a vial consonte o plan xeral vixente.

CONTESTACIÓN ÁS ALEGACIÓNS.

En contestación ás alegacións presentadas polo interesado, con motivo da anulación de PXOM de 2008, 
cabe sinalar o seguinte:

1. En relación a parte do peche executado no ámbito do solo urbano consolidado segundo o PXOM 
2008 anulado (Camiño ..........), construído con sillería de pedra (fronte ó camiño ............) o informe do 
inspector describe a adecuación de ditas obras ó proxecto co que se obtivo licenza (Expte. ...........).

2. As obras do zócalo de formigón de 50 cm e o portal de acceso executado polo fronte do Camiño 
........... foron realizadas sen título habilitante, e á vista das novas aliñacións establecidas polo plane-
amento vixente, ditas obras no son legalizables por invadir o espazo reservado para ampliación do 
vial. Pola contra, si semella preexistente o peche de postes metálicos e alambrada.

  Asemade, tal e como consta no expediente da licenza Expte. ........., a parte sur da parcela uns 153 
m2, que no planeamento anulado –Pxom 2008- aparecía clasificada como solo urbano non con-
solidade, foi declarada na resolución de 06/09/2009, pola que se autorizaba a obra obxecto do 
devandito expediente, como superficie incluída no ámbito de planeamento....

(2) DATOS DA INSPECCIÓN:

En relación coa dilixencia do técnico de Admón. Xeral de data 27 de setembro de 2016 e xirada visita de 
inspección a parcela e vivenda unifamiliar sita en camiño de ........., nº .......

Realizadas as oportunas comprobacións e medicións, cómpre informar:

Que a edificación realizada o abeiro da Licencia Municipal con número ........, axústase na súa configuración 
e dimensións ó proxecto presentado.

Que a edificación realizada cumpre cos recadros libres obrigatorios a lindeiros.

Que os peches de parcela cumpren coas aliñacións sinaladas na Acta de Liña e Rasante con número de 
expediente ..............

Que se procedeu a derruba da parte superior dos muros de peche de parcela no fronte a camiño de Amei-
xeira.

Estes muros de peche, consistentes actualmente en sendas fiadas realizadas a base de sillares cantería 
de granito até unha altura de un metro atópanse complementados con malla metálica até unha altura de 
dous metros.

Axústanse a proxecto presentado.
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Que se procedeu a cesión efectiva da superficie de terreo (4,50 m2) sinalada no fronte ó camiño de Amei-
xeira.

Por todo o anterior cumpre informar que a parecela e a edificación realizados axústanse as condicións do 
proxecto e Licencia concedida.”

Do que se deu cumprida información á persoa interesada en data 16/12/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 43/2015

ASUNTO:

Queixa presentada o 10/09/2015 solicitando o soterramento parte dun camiño que dada a súa 
situación impide o acceso de vehículos.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 10/09/2015, e reiterada o 23/10/2015, 10/11/2015 e 28/12/2015

Durante o ano 2016, déronse as seguintes actuacións:

Con data 19/01/2016 reitérase o pedimento informativo por catro veces, e de novo, o 10/02/2016, 
25/02/2016, 08/03/2016, 12/04/2016 e 28/04/2016.

Con data 09/05/2016, recébese escrito da xerencia Municipal de Urbanismo,-Urbanización e Infra-
estruturas, ao que achega informe no que se reflicte o seguinte:

INFORME.-

“El tramo del camino ......... sobre el que se realiza la consulta, está dentro del ámbito del Suelo Urbanizable 
No Programado PAU 2, en el núcleo... no desarrollado hasta el momento.

El camino figura como público en el Inventario de Bienes Municipales.

Este vial discurre encajonado entre los muros que sostienen los terrenos colindantes, situados en cotas 
superiores a la que presenta la calzada. Bajo el pavimento de hormigón discurre un colector.

El desarrollo futuro de este ámbito del término municipal, cambiará por completo las características actu-
ales del camino.
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La solicitud de rellenar el camino, cambiando la rasante, no contribuye a ampliarlo tal y como parece ser la 
intención del solicitante, puesto que los terrenos a ambos lados seguirían siendo de titularidad privada, es 
decir, elevando la rasante no se amplia la anchura del vial.

Coincidiendo en que se trata de un camino estrecho, sus características no pueden modificarse más que a 
través de un proyecto de ampliación del mismo (con la adquisición de los terrenos necesarios), o mediante 
el desarrollo urbanístico del ámbito donde se sitúa.

Cualquiera de esas actuaciones pueden ser realizadas por la Administración (si lo considera de interés ge-
neral), o por particulares si así lo estimasen”.

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 11/05/2016.

Sen incidencias posteriores.

CAPÍTULO VIII– XESTIÓN MUNICIPAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 7/2015

ASUNTO:

Queixa en relación sobre un consumo de auga do servizo prestado pola empresa concesionaria.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 09/02/2015, e reiterado o 12/02/2015, 10/03/2015, 13/04/2015, 
22/07/2015, 17/10/2015, 26/10/2015, 12/11/2015 e 28/12/2015.

Durante o 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 25/01/2016, reitérase o pedimento informativo por sétima vez, e de novo, 11/02/2016, 
29/02/2016, 10/03/2016, 12/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016 e 22/06/2016.

Con data 04/07/2016 recébese informe da Concellería de Fomento-Vías e Obras, no que indica o 
seguinte:

“INFORME:

En relación á súa petición de informe, relativo ao asunto de referencia, notificámoslle o seguinte:

1. Acompáñase copia do expediente nº ...........
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2. Engadir ao óbrante no expediente, que no caso que nos ocupa aplicouse o artigo 73 do vixente re-
gulamento do Servizo Municipal de abastecemento de auga e saneamento do Concello de Vigo que 
establece:

“1.- Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados, como consecuencia de avería en el 
equipo de medida, ausencia del abonado en el momento en que se intentó tomar la lectura, o por causas 
imputables al concesionario, la facturación del consumo se efectuará con arreglo al consumo realizado 
durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior; de no existir referencia, se liqui-
darán las facturaciones con arreglo a la media aritmética de los seis meses anteriores.

2.- En aquellos casos en los que no existan datos históricos para obtener el promedio al que se alude en 
el párrafo anterior, los consumos se determinaran en base al promedio que se obtenga en función de los 
consumos conocidos de períodos anteriores. Si tampoco fuera posible, se facturará el mínimo.

3.- Los consumos así estimados tendrán el carácter firme en el supuesto de avería en el contador, y de 
liquidación a cuenta en los restantes supuestos, en los que, una vez obtenida la lectura real, se regularizará 
la situación por exceso o por defecto, en la facturación del siguiente período.”

Do que se deu cumprida información á persoa interesada con data 07/07/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 9/2015

ASUNTO:

Queixa presentada o 13/02/2015 por causadas vicisitudes polas que se está a pasar pola incorrecta 
resolución en canto á adxudicación dunha actividade que non se realizou, pois nas datas que se lle 
imputan xa non pertencía a esa empresa.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 13/02/2015 e reiterada o 19/03/2015, 17/04/2015, 20/05/2015, 
17/06/2015, 22/07/2015, 13/08/2015, 15/09/2015, 27/10/2015, 12/11/2015 e 29/12/2015.

Durante o 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 26/01/2016, solicítase o preceptivo informe por décimo primeira vez e de novo, o 
11/02/2016, 25/02/2016, 09/03/2016, 12/04/2016 e 28/04/2016.

Con data 05/05/2016, recébese escrito da Unidade de Recadación executiva no que informa o se-
guinte:

VIII
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“En contestación aos seus escritos de datas 04/02/2016, 21/03/2016 e 25/04/2016, nº documentos, 
......., ....... e ......, respectivamente, esta Unidade de Recadación Executiva, vistas as súas alegacións, remite o 
seguinte INFORME:

Contra a dilixencia de embargo de contas correntes levada a cabo por esta Unidade de Recadación Execu-
tiva pode interpor Recurso potestativo de reposición regulado no artigo 14.4 do RD Lexislativo 2/2004, de 
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, ou ben directa-
mente reclamación económico-administrativa, de acordo co previsto no artigo 137.1 a) da Lei 57/2003, 
de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local. En ambos os casos o prazo de 
interposición será de un mes, a contar desde o día seguinte a aquel en que se reciba a presente notificación 
sen que poidan simultanearse ambos os procedementos.

O procedemento de prema aínda que se interpoña recurso, non se suspenderá, senón nos casos e condici-
óns previstos no art. 101 do Regulamento Xeral de Recadación.

De acordo co establecido no Art. 170.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria:

“Contra a dilixencia de embargo só serán admisibles os seguintes motivos de oposición:

1. Extinción da débeda ou prescrición do dereito a esixir o pago.
2. Falta de notificación da providencia de prema.
3. Incumprimento das normas reguladoras do embargo contidas nesta lei.
4. Suspensión do procedemento de recadación.”

No presente caso, no pode interpor de novo recurso de reposición xa que as súas alegacións resolvéronse 
na  RESOLUCIÓN de 04/11/2014 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN nº ........ e notifi-
cada o 11/11/2014

Nesta resolución se lle indicaba que só podía interpor RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA pe-
rante o TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DE VIGO dentro do prazo de UN MES 
que contará desde o día seguinte ó da notificación desta resolución ou calquera outro que en dereito se 
estime procedente.

Con todo, contra esta resolución interpón novamente recurso de reposición en data 17/12/2014, reiteran-
do o alegado con anterioridade, polo que en escrito nº .......... de data 16/01/2015 comunícaselle que, tal e 
como establece o artigo 225.5 da Lei Xeral Tributaria e 14.2 do RD Lexislativo 2/2004 “contra a resolución 
dun recurso de reposición non pode interporse de novo este recurso”.

O que se lle notifica aos efectos oportunos”.

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 06/05/2016.

Sen incidencias posteriores.
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EXPEDIENTE 12/2015

ASUNTO:

Queixa en relación co estacionamento dun vehículo onde non existe ningún sinal que limite o esta-
cionamento.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 26/02/2015 e reiterada o 23/03/2015, 17/04/2015, 20/05/2015, 
17/06/2015, 22/07/2015, 13/08/2015, 15/09/2015, 27/10/2015, 12/11/2015 e 29/12/2015.

Durante o 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 26/01/2016, solicítase o preceptivo informe por décimo primeira vez e de novo, o 
11/02/2016, 25/02/2016, 09/03/2016, 12/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016, 22/06/2016, 
20/07/2016, 18/08/2016, 16/09/2016 e 17/10/2016.

Con data 03/11/2016 recébese informe da Concellería de Seguridade e Mobilidade no que indica o 
seguinte:

“En cumprimento ao requirimento do Valedor do Cidadán no que solicita informe sobre a quizá formulada 
por D. ……….., en relación coa denuncia con nº de expediente ……….., infórmolle:

O 14/06/2014 o axente ……….. formula denuncia, ás 16:10 horas na rúa ……….. nº …, contra o vehículo 
matrícula ………, por estacionar sobre a beirarrúa obstaculizando o tráfico de peóns.

O 24/06/2014 notifícaselle a denuncia.

O 02/07/2014 presenta alegacións nas que manifesta a súa desconformidade cos feitos.

O 16/01/2015 notifícaselle o informe do Axente ratificándose na denuncia na que manifesta:

“Que el camión se encontraba estacionado en la parte de la vía que se comprende entre la calzada y las 
fachadas de los inmuebles, correctamente diferenciada del carril de circulación así como también del carril 
de estacionamiento. La zona se considera acera habilitada al tránsito de peatones por ser la continuación 
de un paso de peatones y acabar en otra confluencia de acera y paso de peatones de circulación”

Concédeselle trámite de audiencia ao interesado para que á vista do informe do Axente, poida alegar o que 
teña por conveniente.

O 19/01/2015 presenta novas alegacións.

VIII
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O 18/02/2015 notifícaselle a resolución desestimando as alegacións.

Fronte dita resolución podía interpoñer recurso potestativo de reposición (non se presentou) ou no seu caso 
acudir á vía contencioso administrativa.

CONSIDERACIÓNS SOBRE O EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Estase a utilizar a vía do Valedor do Cidadán como unha segunda instancia, xa que o escrito remitido non 
se trata senón de novas alegacións fronte á multa imposta.

Neste caso, os feitos nos que se fundamenta, a sanción imposta acredítanse grazas ao boletín de denuncia 
e ao informe do Axente denunciante onte se concretan os feitos, suficientes para telos por certos, conforme 
ao establecido entre outras a Sentenza 21/2008 do Xulgado Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo:

  “...la ratificación por el Agente del contenido de la denuncia permite tener por ciertas las afirmaciones 
contenidas en aquella, debidamente refrendadas con la firma de su autor, en su calidad de Funcio-
nario en el ejercicio de sus funciones”.

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 04/11/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 16/2015

ASUNTO:

Queixa presentada o 13/03/2015 en relación co incumprimento do prego de condicións no progra-
ma de Intervención Familiar do Concello.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 13/03/2015, e reiterada o 13/04/2015, 11/05/2015, 05/06/2015, 
22/07/2015, 13/08/2015, 11/09/2015, 26/10/2015, 12/11/2015 e 28/12/2015.

Durante o ano 2016, déronse as actuacións seguintes:

Con data 25/01/2016, solicitase informe actualizado por novena vez, e de novo, o 11/02/2016, 
29/02/2016, 10/03/2016 e 12/04/2016.

Con data 21/04/2016, recébese escrito do Servizo de Transportes, no que se reflicte o seguinte:
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“En resposta ás solicitudes de información relativas ás queixas presentadas por D. .......sobre os supostos 
incumprimentos da empresa “......., S.A.” cos seus traballadores e na xestión do Programa de Intervención 
familiar do Concello de Vigo, infórmase o seguinte:

1. En primeiro lugar, aclarar que o autor da queixa non é, como se autodenomina “delegado de persoal 
do Programa de Intervención Familiar do Concello de Vigo” senón delegado sindical da empresa 
“.........., S.A.” que é a que xestiona ese servizo nos termos acordados no contrato administrativo de 
servizos subscrito co Concello de Vigo o 19.12.2012.

2. O Sr. ........., presentou neste Concello diversos escritos (reiterados periodicamente) denunciando su-
postos incumprimentos laborais da súa empresa en materia de horarios, permisos, retribucións, 
selección de persoal, aplicación do convenio colectivo, etc. En todos os casos, cando tales supostos 
incumprimentos afectaban –presuntamente- ás relacións laborais/sindicais entre empresa e tra-
balladores, esta Concellería abstívose de intervir, como é preceptivo, respectando o poder de direc-
ción que corresponde ó empresario. Nin a técnica responsable municipal do programa nin ningunha 
outra autoridade ou responsable municipal interveñen na determinación ou negociación dos per-
misos, horarios, remuneracións, selección de persoal, etc., dos traballadores da empresa “........, S.A.”, 
aspectos estes que, como xa se dixo antes, entran na esfera propia de organización da empresa e 
das relacións laborais e sindicais empresa-traballadores.

3. As denuncias referidas a supostos incumprimentos do contrato do servizo de Intervención Familiar 
que o Concello de Vigo presta a través de “.........., S.A.”, foron valoradas pola técnica responsable 
municipal do programa e comunicadas á coordinadora técnica da empresa. En ningún caso eses 
hipotéticos incumprimentos foron comunicados ós traballadores, cos que esta Administración non 
establece relación directa, como tampouco non imparte directamente ordes e instrucións nin, en 
definitiva, asume funcións directivas que non lle son propias.

4. As discrepancias co proceso de adxudicación do Programa e coa empresa contratista así como os 
supostos incumprimentos contractuais reiteradamente denunciados polo Sr. D....... foron obxecto xa 
de múltiples resolucións xudiciais. Para a información desa Institución relaciónanse a seguir algu-
nhas das sentenzas recaídas até o de agora sobre o asunto.

•	 Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrtivo nº 2 de Vigo, do 15.10.2013, desestimatoria 
do RCA interposto polos traballadores contra o acordo da Xunta de Goberno Local do 01.10.2012 
polo que se inadmitiu o recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación do 
Programa de Intervención familiar á empresa “........, S.A.”.

•	 Sentenza do Xulgado do Social nº 1 de Vigo, do 12.12.2013, desestimatoria da demanda for-
mulada polo Sr. ........ e a CGT sobre modificación substancial das condicións de traballo (MSCT: 
xornada e horarios).

•	 Sentenza do Xulgado do Social nº 1 de Vigo, do 30.07.2013, e do Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia, do 13.03.2014, pola que se estima parcialmente a reclamación presentada polos tra-
balladores en materia de salarios.

•	 Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 20.03.2014, desestimatoria do recurso de 
suplicación presentado polos traballadores contra a Sentenza do Xulgado do Social nº 1 de Vigo, 
do 22.11.2011, sobre cesión ilegal de traballadores e cantidades.

•	 Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza, do 10.05.2014, desestimatoria do recurso de su-
plicación interposto polo interesado contra a Sentenza do Xulgado do Social nº 1 de Vigo do 
12.12.2013, sobre MSCT (xornada e horarios).

VIII
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•	 Auto do Tribunal Supremo, do 28.10.2015, polo que se inadmite o recurso de casación para a 
unificación de doutrina presentado por D. ........... .......... contra a STSXG do 12.05.2014.

Do que se deu cumprida información ao interesado con data 21/04/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 27/2015

ASUNTO:

Queixa presentada o 22/05/2015 en relación coas anomalías que se veñen detectando na Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección Civil desde que se instaurou o sistema dunha xunta xestora que 
dirixe a citada Agrupación.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 22/05/2015, e reiterada o 18/06/2015, 22/07/2015, 24/08/2015, 
17/09/2015, 27/10/2015, 12/11/2015 e 29/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 26/01/2016, reitérase o pedimento informativo por oitava vez, e de novo, o 11/02/2016, 
25/02/2016, 09/03/2016, 12/04/2016 e 28/04/2016.

Con data 20/05/2016 recébese escrito de Participación Cidadá achegando informe do Coordinador 
de Protección Civil no que informa o seguinte:

“En resposta a solicitude do informe ante a queixa presentada por ...................remitida o Valedor do Cidadán 
Exp. N............., é requirida polo xefe de Área do concello de Vigo, facemos constar que todas as irregularida-
des supostas por o denunciante carecen de fundamento e mesmo rozan a descualificación dun grupo de 
xente organizada para prestar un servizo desinteresado os cidadáns. Dito isto, infórmame a vixente direc-
tiva que o denunciante tiña antecedentes disciplinarios é mesmo ditan a expulsión na agrupación no ano 
2010, entendendo que por razóns incomprensibles este obrando de forma rancorosa e calumniosa cando 
menos, denunciando irregularidades sen formar parte activa nesta agrupación. Entre as irregularidades que 
citan como non poder consultar o libro de contas, fago constar que non existe ningunha solicitude a día 
de hoxe por rexistro, ou mesmo, solicitada nunha acta da asemblea Xeral de Voluntarios ca reclame, pois 
habería outras contas que depende dos presupostos asinados polas arcas Municipais, as cales son fiscali-
zadas polos concelleiros e a xefatura de seguridade, e mesmo estas, son públicas. En relación a condución 
dos vehículos de emerxencias sen permiso regulamentario, fago constar que está totalmente baixo control 
estrito do departamento do Parque Móbil unha relación dos voluntarios con os permisos vixentes nos dife-
rentes manexos dos vehículos en cada caso, é autorizados pola xefatura de seguridade.
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Outra irregularidade que denuncia e non damos crédito, é a situación de algúns Voluntarios que atópanse 
en situación de desemprego e con antecedentes penais, dicir co regulamento dos estatutos internos no 
referido a admisión dos aspirantes a voluntarios ou mesmo os veteranos, non os discrimina para a súa 
admisión, aínda que fago constar que cando pouco dispoñemos duns filtros como poden ser psicólogos, 
charlas persoais, etc., para as admisións dos novos voluntarios.

Pola presente poño no seu coñecemento a os efectos oportunos.”

Do que se deu cumprida información ao interesado con data 23/05/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 33/2015

ASUNTO:

Queixa presentada o 11/06/2015 en relación coa necesidade de axilizar os trámites sobre Área de 
Seguridade (pasos de peóns).

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 11/06/2015, e reiterada o 22/07/2015, 14/08/2015, 15/09/2015, 
26/10/2015, 12/11/2015 e 28/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 25/01/2016 solicítase o preceptivo informe por sete veces, e de novo, o 11/02/2016, 
29/02/2016, 10/03/2016, 12/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016, 22/06/2016, 20/07/2016, 
18/08/2016, 16/09/2016 e 17/10/2016.

Con data 21/10/2016, recébese informe da Área de Seguridade e Mobilidade, no que indica o seguinte:

“En cumprimento ao requirimento do Valedor do Cidadán no que solicita informe sobre a queixa formulada por D. 
............, expte 33/2015, en relación coas suxestión relativa a un paso de peóns na perpendicular da ....., infórmolle:

Na rúa .......... executouse un paso de peóns detrás da ......tal e como se plantexaba na queixa.

O que lle comunico para o seu coñecemento.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 24/10/2016.

Sen incidencias posteriores.

VIII
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EXPEDIENTE 34/2015

ASUNTO:

Queixa presentada o 11/06/2015 en relación coa inquedanza pola situación actual do entorno do 
Colexio…, en particular coa ausencia de Seguridade vial.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 11/06/2015, e reiterada o 22/07/2015, 14/08/2015, 15/09/2015, 
26/10/2015, 12/11/2015 e 28/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 25/01/2016, solicítase o preceptivo informe por sete veces, e de novo, o 11/02/2016, 
29/02/2016, 10/03/2016, 12/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016, 22/06/2016, 21/07/2016, 
18/08/2016, 16/09/2016 e 17/10/2016.

Con data 21/10/2016, recébese informe da Área de Seguridade e Mobilidade, no que indica o se-
guinte:

“En cumprimento ao requirimento do Valedor do Cidadán no que solicita informe sobre a queixa formulada 
por D. ................, expte 34/2015, en relación coa situación na que se atopa o entorno do Colexio..., pola au-
sencia de seguridade vial, infórmolle:

  A seguridade entorno ao colexio mellorou coa humanización da rúa ................, executándose un paso 
de peóns sobreelevado.

  En ............. executouse un paso de peóns detrás da Casa do Mar, que tamén mellora a seguridade da 
zona.

O que lle comunico para o seu coñecemento.”

Do que se deu cumprida información ao interesado en data 24/10/2016.

Sen incidencias posteriores.

EXPEDIENTE 48/2015

ASUNTO:

Queixa presentada o 04/11/2015, en relación por non respectar o condutor dun vehículo a luz ver-
mella con intermitente dun semáforo.
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SITUACIÓN:

Con data 04/11/2015 solicítase o preceptivo informe, e reiterada nas seguintes datas 25/01/2016, 
10/02/2016, 25/02/2016 e 09/03/2016.

Con data 06/04/2016, achega o interesado na Oficina do Valedor do Cidadán escrito da Área de 
Seguridade e Mobilidade, no que lle informa o seguinte:

“Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador de referencia, el instructor emite la si-
guiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Considerando.- Que el concejal Delegado de Tráfico, Seguridad y Transporte es el órgano competente para 
resolver este expediente sancionador, en virtud de delegación que le fue conferida por Decreto de Alcaldía 
de 19 de Junio de 2015.

Considerando.- Que en el procedimiento seguido se han observado todos los trámites legales y reglamen-
tarios establecidos y los principios informadores de la potestad sancionadora, respetando los derechos del 
presunto responsable.

Vistos los antecedentes mencionados, vengo a formular la siguiente propuesta de resolución para que se 
proceda por el órgano competente para resolver, al archivo del expediente, de conformidad con lo manifes-
tado en el escrito de alegaciones.

RESUELVO:
1. Estimar el escrito de alegaciones y archivar el expediente conforme a la propuesta de resolución 

precedente.
2. Notifíquese en forma legal a las personas interesadas.

Con data 03/11/2016, recébese escrito da Concellería de Mobilidade e Seguridade no que se reflicte 
o seguinte:

“En cumprimento ao requirimento do Valedor do Cidadán no que solicita informe sobre a queixa formulada 
por D. .............., en relación coa denuncia imposta o día 28/05/15, referencia ....... (Expte .......) e o estado do 
escrito nº ........... presentado polo interesado, infórmolle:

A contestación ao escrito con nº de entrada.......... foi notificado ao interesado o 01/02/2016 onde se lle 
indicaba:

“...Que, revisados os expediente sancionadores ......... e............, comprobouse a duplicidade existente entre am-
bos, polo que, en virtude do principio non bis in ídem, procésese á anulación da multa imposta con número 
de expediente............”.

O que lle comunico para o seu coñecemento e efectos.”

VIII
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Do que se deu cumprida información ao interesado con data 04/11/2016.

Sen incidencias posteriores.

CAPÍTULO IX– POLÍTICA SOCIAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 41/2015

ASUNTO:

Queixa en relación co Servizo de Benestar do Concello que ofrece unha situación insustentábel.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 26/08/2015 e reiterada o 28/10/2015, 12/11/2015 e 29/12/2015.

Durante o ano 2016 déronse as actuacións seguintes:

Con data 26/01/2016, solicitase o preceptivo informe e de novo o 11/02/2016, 29/02/2016, 
09/03/2016, 12/04/2016, 28/04/2016, 25/05/2016 e 23/06/2016.

Con data 08/07/2016, recébese escrito do xefe de Área de Benestar Social, no que informa o se-
guinte:

“En resposta ás solicitudes de información relativas á queixa presentada por Dª. ......... sobre a situación do 
servizos sociais municipais, infórmase o seguinte:

1. Dª ............................ ten presentado reiteradas queixas sobre o funcionamento dos servizos sociais 
perante o VALEDOR DO POBO. En concreto, foron xa respostados no seu día os oficios dirixidos 
por esa Institución no seus Expedientes núms................. (2) e ...................., cuxo contido é perfectamente 
trasladable ás queixas de naturaleza semellante formuladas/reproducidas desde agosto de 2015 
perante o Valedor do Cidadán.

2. Así, no Expediente do Valedor do Pobo nº ............... (2) informouse o ............. que:
  “Na actualidade (xuño-2015) o tempo de tramitación administrativa e resolución das axudas mu-

nicipais de emerxencia (AEM) do Concello de Vigo (“PROGRAMA DE PRESTACIÓNS INDIVIDUAIS 
MUNICIPAIS NON PERIÓDICAS DE EMERXENCIA SOCIAL PARA O ANO 2015”, XGL do 30.12.2014) 
sitúase arredor de 1-2 meses.

  A duración media estimada da tramitación municipal doutras axudas sociais como a RISGA ou 
as “Axudas de Inclusión Social” (AIS) que concede a Consellería de Traballo e Benestar é de, apro-
ximadamente 4-5 meses. A explicación das causas dos retrasos padecidos na tramitación estas 
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axudas consta nos oficios de resposta enviados por esta Xefatura en relación cos seus expedientes 
núm. ..........., .................., ...................., ................. e ................., entre outros. Para paliar na medida do posible 
tales retrasos, que varían sensiblemente en función da carga de traballo de cada unha das 17 
Unidades de Traballo Social, o Concello de Vigo procedeu no mes de maio deste ano á contratación 
de 8 diplomadas en Traballo social e 8 auxiliares administrativas. Obviamente, non só ós autores 
da queixa, senón tamén ás Xefaturas de Servizo e Área de Benestar social gustaríalle contar con 
moito máis persoal para atender todo o volume de traballo que deben soportar os servizos sociais 
municipais e por tanto, aínda coas limitacións legais existentes á contratación de persoal (LO..........., 
L.........., L............), seguirá defendendo unha ampliación da súa plantilla que permita achegarse á ratio 
de usuarios/traballadora social prescrita na normativa autonómica.

  Aínda así, a Área de Política de Benestar do Concello de Vigo está a xestionar nestes momentos 
a convocatoria pública de axudas realizada con cargo ó “PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EX-
TRAORDINARIAS A FAMILIAS PARA GASTOS DE ALOXAMENTO, SUBMINISTRO E ALIMENTACIÓN 
– 2015”, cun orzamento de 2.000,00€ e para o que se realizou a contratación temporal do persoal 
necesario. Como tamén se manifestou en anteriores ocasións, a necesidade obriga a recorrer a este 
tipo de axudas de emerxencia e extraordinarias para paliar en parte os efectos negativos da demora 
nos tempos de tramitación da RISGA, tanto por parte do Concello como pola Consellería de Traballo 
e Benestar da Xunta de Galicia, que é a Admón. Competente para concedelas ou denegalas. De 
feito, as persoas e familias con solicitudes de RISGA, pendentes son un dos colectivos de atención 
preferente con cargo a este Programa.

  Os/as traballadores/as deste Departamento son plenamente conscientes da prioridade que debe 
concederse á tramitación das axudas sociais de todo tipo (RISGA, AIS, axudas de emerxencia...), 
como tamén é consciente esta Xefatura de que, con medios financeiros propios e con cargo ós seus 
orzamentos, este Concello leva tempo suplindo os importantes retrasos na concesión da RISGA e 
das AIS por parte da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia.

  Coa incorporación puntual deste novo persoal (auxiliares administrativas e traballadoras sociais) 
e coa resolución da convocatoria do “PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS A 
FAMILIAS...” agárdase lograr unha relativa mellora nos tempos de atención ás persoas usuarias e de 
tramitación e resolución das súas solicitudes de axudas”.

3. No expediente do Valedor do Pobo nº ..................... informouse o 13.01.2016, entre outros extremos, 
do seguinte:

  “Na actualidade o prazo medio de resolución das axudas municipais de emerxencia do Concello 
de Vigo sitúase en 45 días, agás excepcións puntuais. A duración media estimada da tramitación 
municipal doutras axudas sociais como a RISGA ou as “Axudas de Inclusión Social” que concede 
a Consellería de Traballo e Benestar é de, aproximadamente, 3 meses. Actualmente o tempo de 
agarda da cita previa é de 35 días. Estes prazos supoñen unha redución significativa a respecto dos 
rexistrados na tramitación destas axudas e na atención ós usuarios en exercicios anteriores.

  A explicación pormiudada das causas dos retrasos padecidos nestes últimos anos na tramitación 
das axudas sociais e na atención ós usuarios consta nos oficios de resposta enviados por esta Xe-
fatura a esa Institución en relación cos seus expedientes núm. ............, ..............., ............, ................., ............... 
e ................, entre outros. Para paliar na medida do posible tales retrasos, que varían sensiblemente 
en función da carga de traballo de cada unha das 17 Unidades de Traballo Social, o Concello de Vigo 

VIII
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procedeu o longo de 2015 á contratación temporal tanto de diplomadas en Traballo social como 
de auxiliares administrativas. Obviamente, non só a autora da queixa, senón tamén ás Xefaturas 
de Servizo e Área de Benestar social gustaríalle contar con moito más persoal para atender todo o 
volume de traballo que deben soportar os servizos sociais municipais e por tanto, aínda coas limita-
cións legais existentes á contratación de persoal (L........., L.........., L...............), seguirá defendendo unha 
ampliación da súa plantilla que permita achegarse á ratio de usuarios/traballadora social prescrita 
na normativa autonómica....”

4. Por último, en data 19.01.2016, emitiuse por este Servizo informe complementario ó Expediente 
Nº ..............., facendo constar o seguinte:

  “Na actualidade o prazo medio de resolución das axudas municipais de emerxencia do Concello 
de Vigo baixou até situarse nos 45 días, agás excepcións puntuais. A duración media estimada 
da tramitación municipal doutras axudas sociais como a RISGA ou as “Axudas de Inclusión Social” 
que concede a Consellería de Traballo e Benestar é de, aproximadamente 3 meses. Actualmente 
o tempo de agarda da cita previa é de 35 días. Estes prazos, con non ser satisfactorios, supoñen 
unha redución significativa a respecto dos rexistrados na tramitación destas axudas e na atención 
ós usuarios en exercicios anteriores.

  Como xa se informou en relación con outra queixa da mesma persoa (Exp. nº ...), a explicación por-
miudada das causas dos retrasos padecidos nestes últimos anos na tramitación das axudas sociais 
e na atención ós usuarios consta nos oficios de resposta enviados por esta Xefatura a esa Instituci-
ón en relación cos seus expedientes núms. ............., .........., .............., ............, ............. e ................, entre outros.

  Para paliar na medida do posible tales retrasos, que varían sensiblemente en función da carga de 
traballo de cada unha das 17 Unidades de Traballo Social, o Concello de Vigo procedeu ó longo de 
2015 á contratación temporal tanto de diplomadas en Traballo social como de auxiliares admi-
nistrativas, o que permitiu aquela redución de prazos. Obviamente, non só a autora da queixa e ó 
colectivo que di representar, senón tamén ás Xefaturas de Servizo e Área de Benestar social gusta-
ríalle contar con moito más persoal para atender todo o volume de traballo que deben soportar os 
servizos sociais municipais e por tanto, aínda coas limitacións legais existentes á contratación de 
persoal (LO............, L.........., L..............), e o insuficiente financiamento da Xunta de Galicia ós concellos 
para asumir este custo (só un 14% aprox., no caso de Vigo), seguirá defendendo unha ampliación da 
súa plantilla que, máis alá das substitucións e contratacións temporais, permita achegarse á ratio 
de usuarios/traballadora social prescrita na normativa; normativa na que, por certo, a Admón. Au-
tonómica fixa unilateralmente as obrigas e prazos que deben cumprir os concellos sen ter en conta 
as súas demostradas carencias, financeiras e instrumentais, en materia de servizos sociais (hoxe, 
competencia de titularidade autonómica: L.............).

  Aínda coas limitacións expostas, a Área de Política de Benestar do Concello de Vigo ven de resolver 
a convocatoria pública de axudas realizadas con cargo ó “PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EX-
TRAORDINARIAS A FAMILIAS PARA GASTOS DE ALOXAMENTO, SUBMINISTRO E ALIMENTACIÓN 
– 2015”, cun orzamento de 2.000,00 € e para o que se realizou a contratación temporal do persoal 
necesario. Como tamén se manifestou en anteriores ocasións, a necesidade obriga a recorrer a este 
tipo de axudas municipais de emerxencia e extraordinarias para paliar en parte os efectos negativos 
da demora nos tempos de tramitación da RISGA, tanto por parte do Concello como pola Consellería 
de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia. De feito, as persoas e familias con solicitudes de RISGA, 



149

pendentes son un dos colectivos de atención preferente con cargo a este Programa municipal.
  Neste exercicio de 2016 agardamos seguir mellorando os tempos de resposta na atención ás per-

soas usuarias e de tramitación e resolución das súas solicitudes de axudas sociais. É de xustiza”.

Do que se deu cumprida información á persoa interesada con data 08/07/2016.

Sen incidencias posteriores.

VIII



150

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016



151

PARTe Ix
ACTUACIÓNS A INSTANCIA DE PARTE DURANTE O ANO 2016

INTRODUCIÓN

Nesta Institución rexistráronse un total de 32 expedientes correspondentes a solicitudes formula-
das durante o ano 2016, e que corresponden a:
xestión Municipal .......................................................................5
Política Social ...............................................................................3
Urbanismo .....................................................................................2
Seguranza e Mobilidade .........................................................5
Medio Ambiente .........................................................................4
Fomento .........................................................................................3
Participación Cidadá .................................................................2
Limpeza ..........................................................................................1
Patrimonio .....................................................................................2
educación .......................................................................................1
Transportes ...................................................................................1
Parques e xardíns ......................................................................1
Outros: Non tramitados por falta de documentación ........ 2
TOTAL ........................................................................32

expeDIeNTes

CAPÍTULO I – XESTIÓN MUNICIPAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 1/2016

ASUNTO:

Desconformidade perante a falta de resposta do órgano municipal en relación ao seu escrito de 
solicitude de información sobre os postos ambulantes nos mercados de rúa de Bouzas, Coia e Za-
máns (número total de postos, información de se todos eles teñen a pertinente licenza municipal, 
estimación da arrecadación municipal polo seu establecemento…).



152

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 14 de xaneiro do presente ano. Con data 18/01/2016 solicítase o precep-
tivo informe a Concellería de xestión Municipal, reiterado o 15/02/2016, 1/03/2016, 22/03/2016, 
13/04/2016, 26/04/2016, 25/05/2016, 23/06/2016, 21/07/2016, 18/08/2016, 19/09/2016, 
18/10/2016, 15/11/2016 e 12/12/2016.

Con data 27/02/2017 recébese informe da Concellería de Comercio, que informa o seguinte:

“En resposta ao seu escrito de data …….no que reitera a solicitude de informe sobre a queixa formulada por 
Don………, como ….…….., en relación cos postos ambulantes de Bouzas e Coia, comunicámoslle o seguinte:

1. A Xunta de Goberno Local en reunión de data ……aprobou as condicións para as autorizacións mu-
nicipais de dominio público para a instalación de postos de venda ambulante nos mercadillos de 
Coia (A Bouza) e Bouzas.

2. O Departamento de Comercio procedeu á regulación da adxudicación dos postos nos mercadillos de 
Bouzas e de Coia mediante concurso público e tomando como referencia as condicións aprobadas 
na Xunta de Goberno Local e a Lei 13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia. Os 
vendedores autorizados cumpren con todos os requisitos esixidos na normativa vixente.

3. Na actualidade, o Departamento de Comercio está a tramitar a redacción dunha nova ordenan-
za municipal de venda ambulante que recollerá as condicións para regular todos os mercadillos 
que se realicen no termo municipal de Vigo, adaptando as necesidades municipais existentes á Lei 
13/2010, de 17 de decembro , do comercio interior de Galicia.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 27/02/2017.

Así mesmo, cabe sinalar que o presente expediente segue en tramitación en espera de resposta 
motivada do Concello en relación ás pretensións do promotor do expediente.

ReFLexIÓNS:

No presente caso, a venda ambulante refírese as feiras e mercados que se realizan en lugares es-
tablecidos cunha periodicidade determinada (mércores en Coia, domingos en Bouzas e Zamáns).

A ordenanza municipal de 27 de decembro do ano 1995, a Lei 13/2010 de 17 de decembro do co-
mercio interior de Galicia, e as condicións aprobadas na xunta de Goberno Local de 21 de xuño de 
2016, regulan a venda na vía pública e nos espazos abertos, ficando prohibido en todo o Concello de 
Vigo a venda ambulante que non se axuste á precitada normativa.

O artigo 72 da Lei 13/2010, establece que a venda ambulante require autorización expresa do Con-
cello. Para solicitar as mencionadas licencias, os titulares das mesmas teñen unha serie de obrigaci-
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óns (art. 72.2), estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, satisfacer as taxas 
e tributos fixados na ordenanza municipal, dispoñer de seguro de responsabilidade civil…

O interesado alega que conforme o artigo 13.d) da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas, ten dereito ó acceso á información sobre os 
postos ambulantes nos mercados de rúa, con base ao artigo 21.1 da mesma Lei, a administración 
municipal ten a obriga de resolver.

EXPEDIENTE 4/2016

ASUNTO:

No ano 2009 a rúa Zaragoza foi humanizada, porén, o interesado alerta dunha serie de situacións 
que desvirtúan as obras realizadas polo Concello. Sinala a inexistencia dun paso de peóns para cru-
zar á Avenida da Hispanidade, denuncia que os vehículos estacionan nas beirarrúas por falta de 
xardineiras e impiden o paso dos peóns, e tamén alega que se realizaron uns fosos para soterrar os 
colectores do lixo que despois se taparon, deixando os colectores en superficie e ocupando posibles 
prazas de estacionamento.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 23/02/2016. Con data 25/02/2016 solicítase o preceptivo informe á Con-
cellería de xestión Municipal, reiterado o 17/03/2016, 13/04/2016, 26/04/2016, 25/05/2016, 
23/06/2016, 21/07/2016, 18/08/2016, 19/09/2016, 18/10/2016, 15/11/2016 e 12/12/2016.

ReFLexIÓNS:

A humanización é a creación dun espazo urbano axeitado ás necesidades concretas do cidadán, 
cunha especial preferencia polos peóns. Podemos sinalar como traballos propios da humanización 
os seguintes, renovación das redes de saneamento e abastecemento, separación de augas pluviais, 
iluminación e nova pavimentación de beirarrúas e calzada.

A Concellería de Fomento, levou a cabo o proceso de humanización das rúas Sevilla, Tarragona, Pin-
tor Colmeiro e da rúa Zaragoza no ano 2009, conforme as competencias que lle son atribuídas en 
virtude do artigo 26.1.a) da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Proponse un informe do órgano municipal que analice a actual situación da rúa sete anos após a súa 
humanización, que axude a aclarar a cuestión do paso de peóns, da ocupación polos colectores do 
lixo das posibles prazas de aparcamento e o estacionamento nas beirrarúas, en resposta as recla-
macións requiridas polo promotor do presente expediente.

Ix
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EXPEDIENTE 5/2016

ASUNTO:

As avarías na liña 4-A de compañía concesionaria do transporte público urbana provocaron que a 
interesada tivese que facer uso do taxi e chegase dúas veces tarde ao traballo nunha mesma se-
mana. Afirma que na segunda ocasión, ninguén lles avisou de que ía vir outro autobús, e que cando 
chamaron á compañía concesionaria solicitando información, colgáronlle o teléfono sen proporcio-
nar ningunha solución.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 2/03/2016. Con data 29/03/2016 solicítase o preceptivo informe a Con-
cellería de xestión Municipal, reiterado o 20/04/2016, 25/05/2016, 23/06/2016, 21/07/2016 e 
18/08/2016.

Con data 13/09/2016, recébese escrito da Concellería de Participación Cidadá, que achega informe 
do Servicio de Transportes no que se reflicte o seguinte:

Que, segundo o informe emitido pola empresa concesionaria do transporte urbano colectivo VITRASA, en 
data ..... se informa do seguinte:

“En respuesta a la solicitud de información sobre la reclamación presentada por Dña......., el día......., indicar 
que el día en cuestión se produce una avería en el vehículo que realizaba la línea 4. El conductor notifica la 
misma y desde VITRASA se sustituye el vehículo averiado a la mayor brevedad posible.

Es por ello, que desde VITRASA se informa a la persona reclamante que no es posible el abono de ningún 
otro medio de transporte, puesto que las medidas a llevar a cabo para dar solución a estas situaciones de 
fuerza mayor, son iguales para todos los usuarios y siempre dentro de nuestras funciones.

Además, indicar que el personal de Atención al Viajero de esta empresa le facilitó las explicaciones del pro-
cedimiento a la usuaria, así mismo, se le da respuesta por escrito, las cuales se adjuntan a continuación”.

Así mesmo achegamos as comunicacións da empresa VITRASA enviadas a usuaria.

1.- Comunicación.

Estimada usuaria:

En primer lugar, darle las gracias por su comunicación. Las observaciones de nuestros usuarios son impres-
cindibles para la mejora de nuestros servicios.

Una vez realizado seguimiento de la situación relatada por usted, quisiéramos informarle que, efectivamen-
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te tal y como nos indica, en el día en cuestión se produjo una avería que ocasionó un desajuste en el servicio 
al tener que ser sustituido el autobús, tardando en llegar unos 9 minutos, situación anómala e involuntaria 
que, junto a nuestros usuarios somos principales perjudicados.

Con respecto a la incidencia en la atención telefónica, ha sido transmitida al Departamento de Movimiento 
encargado del servicio, para abrir el correspondiente expediente de seguimiento.

Lamentamos profundamente las molestias que se le pudieran ocasionar. No obstante como comprenderá, 
una avería es un imponderable sobre el cual, no podemos llevar a cabo otra medida que no sea la de sus-
titución del vehículo averiado, a la mayor brevedad posible.

Quedamos a su disposición para cualquier cuestión que nos desee transmitir, y aprovechamos para enviar-
le un cordial saludo.”

2.- Comunicación.

Buenos días:

Agradecemos nuevamente que se pusiera en contacto con nosotros. Tal y como le informamos con anterio-
ridad, la incidencia se produce por una avería, ante esta situación involuntaria, desde la empresa se realiza 
el siguiente operativo:

1.- Tratar de dar solución a la incidencia a la mayor brevedad posible, en el proceso de reparación o 
cambio de vehículo se les facilita a los viajeros la opción de viajar en otra línea en la misma parada 
sin coste alguno.

2. Aquellos viajeros que no deseen viajar en otra línea, podrán esperar al vehículo de sustitución, que 
en el caso concreto que nos comenta se incorporó a línea transcurridos 9 minutos desde el horario 
original.

Por todo ello, desde VITRASA no se puede emplear otra medida que no sea la expuesta anteriormente y 
que se aplica para todos los usuarios que se encontraban en ese momento en el servicio, dado que en el 
supuesto que los viajeros tomaran otras medidas distintas esta supondría una situación de desigualdad.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 13/09/2016.

ReFLexIÓNS:

A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, establece (art.25.2.g)) que o mu-
nicipio exercerá como competencias propias as relativas ao transporte colectivo urbano.

en réxime de concesión municipal desde o ano 1.968, Viguesa de Transportes, S.L., é a empresa que 
leva a cabo o transporte público de viaxeiros na cidade de Vigo. A mencionada empresa, debe ofrecer 

Ix
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un servizo puntual, funcional e de calidade para a totalidade da cidadanía viguesa, entendendo que 
hai ocasións de forza maior (atraso por condicións climatolóxicas, accidente de tráfico, avaría no 
vehículo...) que dificultan a óptima cobertura de todas as liñas e horarios.

en base ó informe do Servicio de Transportes do Concello, parece que Vitrasa procurou solucionar o 
problema a maior brevidade posíbel co vehículo de substitución da liña 4-A, ou coa posibilidade de 
viaxar noutra liña na mesma parada.

EXPEDIENTE 13/2016

ASUNTO:

O interesado solicita ao Concello o aumento do número de prazas de estacionamento para persoas 
con deficiencia na cidade de Vigo, especialmente nas rúas: López Mora, Ourense, Conde de Torre-
cedeira, García Barbón, Canceleiro, Oporto, e na zona da praia de Canido, afirmando, que o número 
actual das mencionadas prazas é inferior a necesidade real.

Así mesmo, tamén demanda por parte do órgano municipal, un control máis exhaustivo sobre:

1. Os condutores que estacionan en lugares reservados exclusivamente para persoas de mobilidade 
reducida, cando carecen da correspondente tarxeta que habilita para iso.

2. A ocupación das mesmas de forma continuada por materiais de obra.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 4/07/2016. Con data 6/07/2016 solicítase o preceptivo informe reiterado o 
27/07/2016, 26/08/2016, 22/09/2016, 21/10/2016 e 20/11/2016.

Con data 21/11/2016, recébese informe emitido polo enxeñeiro de Seguridade e Mobilidade, no que 
informa o seguinte:

“En resposta do seu escrito en relación a solicitude de D. … informo:
1. As obras autorizadas polo concello de Vigo frecuentemente necesitan dun espazo na vía pública 

para provisión de materiais ou maquinaria. Son obras que afectan a toda a cidadanía e necesarias 
para o conxunto da cidade, polo que lamentamos as molestias que poidan causar.

2. En canto a súa desconformidade co número de prazas de aparcadoiro para persoas con mobilidade 
reducida querémoslle informar que no municipio están habilitadas a día de hoxe 714 prazas, pero 
en concreto as rúas que menciona no seu escrito existen:
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TORRECEDEIRA: ................................................................ ratio 7,3
C/D: ....................................................................................33 PLAZAS
LIBRE: .............................................................................167 PLAZAS
P.M.R.: ...............................................................................23 PLAZAS

LÓPEZ MORA: .................................................................. ratio 10,6
C/D: ................................................... 6 PLAZAS + 3 ZONA AZUL
LIBRE: .........................................38 PLAZAS + 23 ZONA AZUL
P.M.R.: .............................................. 4 PLAZAS + 2 ZONA AZUL

OURENSE: ............................................................................. ratio 9,4
C/D: .......................................................................................0 PLAZAS
LIBRE: ................................................................................47 PLAZAS
P.M.R.: ..................................................................................5 PLAZAS

OPORTO: ................................................................................... ratio 8
C/D: ............................................................5 PLAZAS ZONA AZUL
LIBRE: .....................................................16 PLAZAS ZONA AZUL
P.M.R.: .......................................................2 PLAZAS ZONA AZUL

CANCELEIRO (Tramo entre Arenal e Rosalía): ...... ratio 20
C/D: ............................................................3 PLAZAS ZONA AZUL
LIBRE: .....................................................20 PLAZAS ZONA AZUL
P.M.R.: .......................................................1 PLAZAS ZONA AZUL

Polo tanto tendo en conta a Lei 10/2.014 de accesibilidade que no seu articulo 8 no que especificase “re-
servarase unha praza cada 40 prazas ou fracción” estamos moi por encima do deste ratio.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 22/11/2016.

ReFLexIÓNS:

A discapacidade, é a deficiencia física, mental, intelectual ou sensorial que afecta a unha persoa na 
forma de interactuar e participar plenamente na sociedade.

Considérase persoa discapacitada, aquela que ten recoñecido un grao de discapacidade igual ou 
superior ó 33%.

Cabe mencionar, que a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, 
aprobada pola ONU o día 13/12/2006, é o instrumento xurídico internacional que protexe os derei-
tos e a dignidade das persoas que padecen unha discapacidade.

Ix
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Con respecto ao expediente que nos ocupa e centrándonos no tema do transporte, debemos sinalar, 
que xa no estudo sobre a discapacidade realizado por esta Valedoría no ano 2012, “Discapacidade: 
Perspectiva comparada e estudo específico no municipio de Vigo”, sinalábase que nos despraza-
mentos das persoas discapacitadas predominaba o transporte público común (68,7%) e o transporte 
privado non adaptado (38,9%), sobre o transporte especial (20,4%), outro tipo de transporte (9,3%) e 
o vehículo propio adaptado (8,4%).

en referencia as prazas de estacionamento na cidade de Vigo, a opinión máis xeneralizada era que, 
non tíñamos suficientes prazas e que as que había eran ocupadas por persoas que non deberían 
(45,3%). Un 19,3% pensaba que eran suficientes e que se usaban de forma axeitada mentres cun 
18,9% pensaba que eran demasiadas e que non se ocupaban todas.

Finalmente, entendemos que desde o ámbito local poden levarse a cabo moitas iniciativas lexislati-
vas, políticas e socias para mellorar a vida diaria das persoas con discapacidade (aumento do núme-
ro de campañas de sensibilización para cidadáns e funcionarios, políticas de fomento da discrimina-
ción positiva en materia de emprego, control máis rigoroso dos policías locais sobre os condutores 
que estacionan nas prazas destinadas a discapacitados, maior conexión entre a administración e 
as entidades sen ánimo de lucro relacionadas coa atención a persoas discapacitadas). en definitiva, 
políticas que promovan a participación e a inclusión da persoa con discapacidade na sociedade.

EXPEDIENTE 15/2016

ASUNTO:

No seu escrito de queixa, a promotora do expediente indícanos que é usuaria continuada da Liña 
15-C do transporte público urbano.

No entanto, o problema co que se atopa é que dita liña 15-C nos domingos, festivos e mes de agos-
to non chega ás derradeiras paradas máis alá de xestoso, polo cal, se ve obrigada a facer un gasto 
extra ao mes para desprazarse até Vigo.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 22/08/2016. Con data 30/08/2016 solicítase o preceptivo informe a Concelle-
ría de xestión Municipal, reiterado o 22/09/2016, 21/10/2016 e 21/11/2016.

Con data 25/11/2016, recébese escrito da Concellería de Participación Cidadá que achega informe 
do Servizo de Transportes no que se reflicte o seguinte:

En relación con las diversas quejas de los reclamantes citados, reiteradas por el VALEDOR DO CIDADAN, 
en relación con la linea del bus urbano 15C, que da servicio a la citada ….los días de semana pero la cual 
no llega hasta …….ni los domingos ni festivos, ni tampoco durante el mes de Agosto, solicitando que se 
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mantenga el recorrido completo como el resto de los días, ya que son muchos los usuarios que acceden a 
dicha ….. y utilizan dicha linea de autobus, el inspector de este Servicio, con fecha ……..informó lo siguiente:

“En relación con la solicitude presentada por D……., director de……., en la que pide que en el mes de Agosto 
la linea que llega hasta el Cuvi por la carretera de Las Plantas (15C), ya que en dicho mes realiza el itinerario 
hasta Xestoso, se informa lo siguiente:

Si la linea 15C subiera hasta el cruce donde está situada la ……..tendría que ir a dar la vuelta hasta la ro-
tonda del Cuvi, al no poder dar la vuelta en el cruce que accede a la ……….recorriendo entre la ida y la vuelta 
9,2 kms. La opción mas favorable para el servicio sería que la L-8 que sube hasta el Cuvi por la carretera 
da Venda, bajara hasta el cruce donde está la…….., donde solo serían 3,5 kms. de recorrido de mas, pero en 
este cruce el autobus no puede dar la vuelta puesto que la configuración del mismo no lo permite, por lo 
que sería necesario hablar con el titular de la via y que estudie la posibilidad de habilitar el cruce para poder 
hacer el cambio de sentido, tanto para autobus como para el reto de usuarios.”

Con fecha ……. actual, se remitió dicho informe al Servicio de Fomento (Vias y Obras) al objeto de estudiar 
lo que en dicho informe se propone, con respecto a la adaptación del cruce mencionado.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 29/11/2016.

Con data 15/12/2016, envíase escrito a Concellería de Fomento- Vías e Obras.

ReFLexIÓNS:

Cos 116 autobuses e un total de 27 liñas, entendemos que Vitrasa debe ofrecer un servizo que cubra 
todas as necesidades da cidadanía de Vigo, desde o núcleo urbano, até as derradeiras paradas nas 
parroquias máis afastadas do centro como Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Matamá, Sárdoma…

A antedita empresa, debe estar ao día nas procuras da sociedade en relación ás liñas, prezos e hora-
rios, ben a través dos escritos presentados perante esta Valedoría ou tamén, a través das peticións 
dos cidadáns presentadas na caixa de suxestións da páxina web de Vitrasa.

Porén, no presente caso, e conforme o escrito do Servizo de Transportes do Concello, para poder 
satisfacer a procura da interesada, precísase que o estudo do Servicio de Fomento-Vías e Obras, 
permita a habilitación do cruce que posibilite o cambio de sentido.

Ix
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CAPÍTULO II – POLÍTICA SOCIAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 2/2016

ASUNTO:

O arrendatario que reside no seu piso, é perceptor dunha axuda do Programa municipal de axudas 
para gastos de aloxamento, subministracións e alimentación. Até o momento, o importe do aluguer 
viña sendo transferido á conta bancaria da propietaria/promotora do expediente, sen embargo, a 
derradeira axuda non lle foi transferida e o inquilino tampouco abonou a súa renda.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 14/01/2016. Con data 18/01/2016 solicítase o preceptivo informe a Con-
cellería de Política Social, reiterado o 15/02/2016, 1/03/2016, 21/03/2016 e 13/04/2016.

Con data 19/04/2016, recébese informe da Área de Benestar Social, que indica o seguinte:

“En resposta ás solicitudes de información relativas á queixa presentada por Dª....... sobre o pagamento da 
axuda social de aluguer directamente ó seu inquilino, infórmase o seguinte:

1. Na resolución da última convocatoria do “PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS 
A FAMILIAS PARA GASTOS DE ALOXAMENTO, SUBMINISTROS E ALIMENTACIÓN – 2015” (Xunta 
de Goberno Local do 23.11.2015; BOP nº 88, do 12.05.2015), concedéuselle a D. ........unha axuda 
para o pagamento de gastos de aloxamento (aluguer) por importe de ..... €; cantidade que foi aboada 
mediante cheque bancario ó beneficiario.

2. Lémbrase que estas axudas concédense só cando existen garantías de continuidade do beneficiario 
no uso da vivenda (Base sexta). Esta é a súa función principal e non a de saldar as débedas que 
poida ter contraído o arrendatario co arrendador se non queda realmente garantida aquela conti-
nuidade. Tales débedas poderán, en todo caso, ser reclamadas xudicialmente pola arrendadora.

3. No caso concreto que se examina non se realizou o pagamento á persoa arrendadora da vivenda 
mediante transferencia bancaria (medio preferente pero non único: Base décimo quinta), se cadra 
porque o certificado do IBAN presentado inicialmente non se correspondía coa que figuraba como 
tal no contrato, Dª......., senón que constaba como titular da conta outra persoa (D.......).

4. De calquera xeito, para poder xustificar debidamente esta axuda pública, o beneficiario terá que 
achegar a documentación correspondente. En caso contrario procedería a revogación da axuda, o 
reintegro da cantidade concedida (incluídos xuros de mora) e mesmo a perda do dereito a solicitar 
estas axudas en posteriores convocatorias, sen prexuízo ademais da aplicación do réxime sancio-
nador previsto (Base décimo sexta).

Do que se deu cumprida información ao interesado o 20/04/2016.



161

ReFLexIÓNS:

A Declaración Universal de Dereitos Humanos (art. 25) e o Pacto Internacional de Dereitos econó-
micos, sociais e culturais (art. 11.1) declaran que “toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado 
que lle asegure, así como a toda a súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, a roupa, 
a vivenda, a asistencia médica e os servizos sociais necesarios...” debendo os Estados tomar as “medidas 
apropiadas para asegurar a efectividade deste dereito....”.

A Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, establece (art.26.1.c)) aos muni-
cipios de mais de 20.000 habitantes como Vigo, a obriga de “avaliación e información de situacións de 
necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social...”.

Os servizos sociais do Concello traballan desde hai moitos anos co obxectivo de cubrir as nece-
sidades básicas do conxunto da cidadanía, por iso promoven anualmente axudas para gastos de 
aloxamento, subministracións e alimentación, como unha posíbel resposta as carencias detectadas.

O escrito da Área de Benestar Social aclara á interesada que as posíbeis débedas do arrendatario 
deben ser reclamadas xudicialmente, lembrándolle, tal como manifestan as bases da convocatoria 
desas axudas, que a súa finalidade é a cobertura dos gastos de aloxamento da vivenda habitual 
(aluguer, amortización de créditos hipotecarios) ou aloxamentos provisorios (pensións, hostais), ali-
mentación (excluídas bebidas alcohólicas) e subministracións (enerxía eléctrica e gas). Así mesmo, a 
falta da transferencia bancaria á propietaria obedece a un problema administrativo (erro no IBAN), 
completamente diferente aos problemas de índole económica entre particulares.

EXPEDIENTE 7/2016

ASUNTO:

en novembro do ano 2014 a xerencia Municipal de Urbanismo do Concello ditou resolución definitiva 
de expediente de orde de execución de obras para o seu edificio. en xullo do 2015, preséntase no re-
xistro da xerencia Municipal de Urbanismo informe técnico no que se certifica que as obras esixidas 
foron totalmente executadas salvo na vivenda da promotora do expediente, onde non se realizou 
ningún tipo de obra para mellorar o estado da súa carpintaría exterior.

A interesada afirma que non pode asumir o importe da obra e que lle foron denegadas as axudas 
sociais.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 10/03/2016. Con data 14/03/2016 solicítase o preceptivo informe a Con-
cellería de Política Social, reiterado o 20/04/2016.

Ix
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Con data 09/05/2016, recébese escrito de Política Social-Área de Benestar Social ao que achega 
informe no que se reflicte o seguinte:

“En resposta á solicitude de información relativa á queixa presentada por Dª. .....sobre o estado de trami-
tación da axuda solicitada da Xunta de Galicia para facer fronte á obras ordenadas na súa vivenda como 
consecuencia dun informe de ITE desfavorable, infórmase o seguinte:

1. A Concellería de Política Social do Concello de Vigo concede axudas sociais de emerxencia para 
atender ás necesidades básicas das persoas e familias en situación ou risco de exclusión social: 
alimentos, subministros do fogar, alugueres, gastos sanitarios non cubertos polo sistema público 
de saúde, etc. Non se contemplan axudas para que os propietarios de vivendas afronten os gastos 
derivados do cumprimento das súas obrigas urbanísticas de conservación, mantemento e rehabili-
tación.

2. A Xerencia Municipal de Urbanismo, a través do seu Servizo de Inspección Técnica de Edificacións, 
realiza unha convocatoria anual de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas ós pro-
pietarios que, estando obrigados á presentación do informe da ITE, acrediten a carencia de recursos 
económicos para afrontar os gastos derivados da elaboración dese informe (non das obras que, de 
ser o caso, se deban executar).

3. Para determinados ámbitos da cidade, declarados formalmente “Áreas de Rehabilitación Integra-
da” (Casco Vello, Bouzas, Área Bueu-Moaña, en Coia, e Área Sta. Clara) existen axudas específicas 
destinadas á rehabilitación de edificios e vivendas. Toda a información dispoñible sobre o particular 
pode atoparse no sitio: www.vigo.org/rehabilitación

4. Tal como se indica no oficio desa Institución, desde os Servizos sociais municipais foi tramitada, pe-
rante a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, a solicitude da Sra. .....dunha Axuda de 
Inclusión (AIS) vinculada á mellora da habitabilidade da vivenda. Previamente foi informada pola súa 
traballadora social de referencia, realizada a visita domiciliaria e recabada toda a documentación 
necesaria, incluída a elaboración do preceptivo informe social e o proxecto complementario, como 
esixe a L.10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

5. Esa solicitude, xunto co informe social e o proxecto de AIS, foille remitida á Xefatura Territorial da 
Consellería de Traballo e Benestar no mes de........ segundo consta nas bases de datos municipais, 
ese organismo resolveu o...... denegar a axuda por superar a unidade de convivencia da solicitante o 
límite dos ingresos previstos na L.10/2013 (no seu caso, ..... €/mes). Xúntanse a este escrito copias 
dos escritos de solicitude e resolución.

6. Infórmase, por último, que tamén se lle tramitou á interesada en ...... (Exp. nº .......) unha Axuda de 
Emerxencia Municipal (AEM) para o pagamento de gastos de auga e débedas de comunidade, que 
foi igualmente desestimada, mediante Resolución da Concellería delegada da Área de Política Social 
do ......., por considerar que non existía unha verdadeira situación de emerxencia social e que a uni-
dade familiar dispoñía de ingresos suficientes para asumir aqueles gastos (pensión de xubilación de 
....... €/mes x 14 pagas + PNC de ........ €/mes x 14 pagas).”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 11/05/2016.
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ReFLexIÓNS:

A ITe é unha inspección que deben pasar todos os edificios, en función da súa antigüidade para 
acreditar o seu estado de seguranza construtiva, sexa cal for o seu uso (residencial, administrativo, 
industrial...). A ITe permite que se acometa a tempo a execución das medidas inmediatas que evi-
ten tanto os riscos para a seguranza das persoas, como a necesidade de encarar reparacións máis 
complexas e custosas. É unha obriga que afecta a todos os propietarios, persoas físicas e xurídicas 
titulares de calquera tipo de inmóbel.

No presente caso, o informe técnico foi desfavorábel debido ás deficiencias no estado xeral da fa-
chada (perigo de desprendemento) pola falta de manutención. O arquitecto técnico afirmaba no seu 
informe que consideraba necesario condicionar a carpintaría e os cristais existentes por outras para 
garantir a seguranza. Por tratarse dun elemento privativo, entendía que debían ser os propietarios 
de cada vivenda os encargados do seu condicionamento.

Despois de que xerencia Municipal de Urbanismo do Concello instase mediante resolución definitiva 
á execución de obras no edificio, os veciños afectados polo informe desfavorábel levaron a cabo as 
obras requiridas. Porén, no caso da interesada, foi economicamente imposíbel.

A promotora do expediente solicitou dúas axudas, a de Inclusión Social (AIS) denegada pola xunta 
de Galicia, e a Axuda de emerxencia Municipal (AeM), denegada polo Concello de Vigo. en ambos os 
casos, o motivo da denegación é a superación pola unidade de convivencia da solicitante do límite de 
ingresos (art.49.1.c) da Lei 10/2013 do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia e Base sétima 
do Programa de Prestacións Individuais Municipais non Periódicas de emerxencia Social para o ano 
2015).

EXPEDIENTE 8/2016

ASUNTO:

Imposibilidade de abonar as débedas do aluguer, de dúas familias con fillos e en situación de de-
semprego.

A interesada, demanda ao Concello o acceso ás vivendas en réxime de aluguer social. Solicita o au-
mento dos orzamentos en materia social, para dar solución ás numerosas familias viguesas que non 
poden afrontar as necesidades básicas (aluguer, alimentos, contratos de subministracións).

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 4/04/2016. Con data 14/04/2016 solicítase o preceptivo informe a Concel-
lería de Política Social, reiterado o 13/05/2016, 10/06/2016, 8/07/2016, 27/07/2016, 26/08/2016, 
26/09/2016 e 4/10/2016.

Ix
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Con data 03/11/2016, recébese escrito da Concellería de Participación Cidadá que achega informe 
da Área de Política Social no que se reflicte o seguinte:

“ En resposta á solicitude de información relativa á queixa presentada por Dª...... sobre a situación de dúas 
familias afectadas por procesos de desafiuzamento da vivenda, infórmase o seguinte:

1. Consultadas as bases de datos municipais, confirmamos que, efectivamente, o usuario D....... (DNI nº 
......) foi unha das persoas atendidas este ano polos servizos sociais municipais para tentar resolver 
o seu problema de vivenda. Consta que na actualidade reside no municipio de .......... nunha vivenda 
cedida en aluguer social polo IGVS:

2. Podemos confirmar tamén que a usuaria Dª. ....... (DNI nº .......) foi atendida este ano (......) polos servi-
zos sociais comunitarios básicos en relación, entre outros extremos, á problemática da súa vivenda, 
comparecendo nalgunha ocasión acompañada dunha representante do ........ Ofrecéraselle no seu 
momento unha axuda municipal para acceder a unha vivenda normalizada e informóuselle da po-
sibilidade de solicitar o bono de alugueiro da Xunta. Enviouse tamén informe ó IGVS polo proceso 
xudicial en curso e para a tramitación do bono.

3. Con motivo da queixa formulada pola Sra. ....... perante o VALEDOR DO POBO sobre a situación de 
Dª. ........ (Exp. Concello de Vigo nº ........; Ref./Exp. Valedor do Pobo nº .........) remitíuselle xa, no mes de 
........, a esa Institución a seguinte información:

“Esta persoa solicitou a RISGA en ......., pero non se chegou a tramitar porque naquel momento comezara a 
percibir xa prestacións por desemprego, incompatibles con aquela prestación pública.

Consta tamén que solicitou información xeral sobre axudas sociais e que foi informada da posibilidade de 
tramitar unha solicitude de AIS (“Axuda de Inclusión Social”) perante a Xunta de Galicia para facer fronte ás 
súas débedas de aluguer, que nunca chegou a formalizar.

No mes de febreiro deste ano acudiu ós servizos sociais municipais para expoñer o seu problema coa viven-
da que estaba a ocupar e da que a ían desaloxar, como así finalmente sucedeu segundo se relata no escrito 
de queixa. Informáraselle sobre a posibilidade de tramitar unha axuda municipal para gastos de aloxamento 
dado que non podía continuar naquela situación.

Por non tratarse propiamente dun “desafiuzamento” (non existía título xurídico que lexitimase o uso da 
vivenda ocupada), o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) denegoulle a axuda prevista para estes casos 
(bono de alugueiro social).

Consultada a base de datos do Servizo de Benestar Social deste Concello, non consta a presentación dou-
tras solicitudes ou demandas de axudas sociais por parte desta usuaria”.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 4/11/2016.
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ReFLexIÓNS:

O desafiuzamento é o procedemento polo que se priva ao inquilino da posesión (uso do inmóbel), 
mediante unha resolución xudicial por incumprimento do contrato de arrendamento (falta de paga-
mento da renda ou calquera outro incumprimento contractual).

No presente caso, a situación de desemprego de ambas familias imposibilita o abono das súas der-
radeiras rendas, o que provoca que se vexan inmersos en procesos de desafiuzamento.

Así mesmo, a promotora do expediente alega que as axudas socias existentes resolven a situación 
durante a vixencia da axuda, mais pasados eses meses, o problema reaparece. Por iso, ela apela á 
necesidade dunha vivenda en réxime de aluguer social, moito mais prolongado no tempo.

O informe de Política Social confirma que unha das familias xa reside nunha vivenda cedida en ré-
xime de aluguer social polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. A outra familia, logo de ser atendida 
polos Servicios Sociais Municipais e recibir información sobre as Axudas de Inclusión Social e do 
Programa Municipal de axudas para gastos de aloxamento, subministracións e alimentación, non 
formalizou a solicitude de ningunha delas e o IGVS denegoulle o bono de aluguer social (base terceira 
da orde que regula o Programa de Bono de Aluguer Social da xunta de Galicia).

CAPÍTULO III – URBANISMO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 3/2016

ASUNTO:

Danos e problemas de humidades na súa vivenda provocados polo estado ruinoso da casa lindeira. A 
pesar de que no ano 2013 lle foi imposta unha multa coercitiva á propietaria de dita vivenda, os pro-
blemas persisten, xa que non executaron as obras requiridas pola xerencia Municipal de Urbanismo.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 29/01/2016. Con data 1/02/2016 solicítase o preceptivo informe a Concel-
lería de Urbanismo- Oficina de Conservación, reiterado o 15/02/2016, 21/03/2016, 13/04/2016.

Con data 15/04/2016, recébese escrito da xerencia Municipal de Urbanismo-Oficina de Conserva-
ción ao que achega informe no que se reflicte o seguinte:

“En contestación a solicitude desa Concellería de Participación Cidadá de data …….(expte……..), en relación 
ós escritos do Valedor do Cidadán de datas ………. do ano que andamos, relativos a queixa formulada por Dª 
………..sobre o mal estado da edificación co lindeira que produce danos na súa vivenda, emítese o seguinte

Ix
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INFORME

Con data………., a vicepresidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo (XMU) resolveu ordenar á mercan-
til……….. S.L., en calidade de propietaria da edificación situada na Rúa…….., nº……, con referencia catas-
tral……….., a execución de obras de conservación. Tralos dous preceptivos e infrutuosos intentos de notifi-
cación da resolución á propiedade, procedeuse á súa notificación mediante publicación no BOP núm.…….., 
do……... Esta resolución notificouse, así mesmo, para o seu coñecemento, a Dª ………..(previa achega de 
queixa que se incorporou ó expediente).

Á vista do incumprimento da orde municipal de execución de obras, mediante resolución de data…….., a 
vicepresidenta da XMU resolveu impoñerlle unha primeira multa coercitiva por importe de …….. euros, cuxa 
resolución se anunciou no BOP núm. …….do…….., e se notificou á denunciante para o seu coñecemento.

Con data de entrada no rexistro desta XMU do ………(doc………), o administrador concursal designado comu-
nicou a declaración da situación de concurso voluntario de acredores da entidade propietaria.

Mediante escrito achegado nesta XMU pola administradora da entidade………, S.L., puxo en coñecemento 
desta Administración a adquisición do inmoble pola sociedade á que representa (doc………).

Con data ………notificouse á nova titular a súa subrogación no expediente de orde de execución de obras, 
así como, nos deberes e obrigas urbanísticas correspondentes en relación ó inmoble, dándolle traslado da 
resolución pertinente. No expediente persoouse o técnico contratado pola propiedade.

Asemade, con data ……… a propiedade presentou no rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo comunicación 
previa de obras para a realización de diversas reparacións e traballos na edificación situada na rúa……., nº……..

Sen prexuízo da facultade desta XMU para esixir o cumprimento do deber urbanístico de conservación que, 
ex lege, lle corresponde á propiedade, no que respecta a alegación sobre danos causados na vivenda co 
lindeira, compre sinalar que esta Administración non é competente para inmiscuirse en problemáticas deri-
vadas de relacións xurídico-privadas que, en todo caso, deberán dirimirse pola vía xurisdicional competente.

O que se informa para o seu coñecemento.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 18/04/2016.

ReFLexIÓNS:

Tanto o artigo 24 do Regulamento de Disciplina Urbanística (Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro) 
como o artigo 9 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio 
rural de Galicia, establecen que os propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificios e ins-
talacións deberán mantelos en condicións de funcionalidade, seguranza, salubridade, ornato público 
e habitabilidade segundo o seu destino e de acordo coas normas de protección do medio ambiente, 
do patrimonio histórico e da rehabilitación.
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Cabe sinalar que, segundo o informe da xerencia Municipal de Urbanismo-Oficina de Conservación, a 
anterior propietaria non executou as obras requiridas desde o Concello, o que provocou a imposición 
dunha sanción económica.

Despois de notificar á nova titular da vivenda lindeira a súa subrogación no expediente de orde de 
execución de obras, esta presentou comunicación previa de obras para a realización de diversas re-
paracións e traballos, co que se presume que levará a cabo as mencionadas tarefas.

Finalmente, destacar que os danos producidos no interior da vivenda da promotora do expediente 
deben ser reclamados xudicialmente, xa que corresponden ao ámbito das relacións xurídico-priva-
das, sobre as que esta Valedoría non ten competencias.

EXPEDIENTE 19/2016

ASUNTO:

No mes de novembro do ano 2015 mentres o promotor do expediente estaba de viaxe no estran-
xeiro a súa veciña procedeu a realizar unhas obras na terraza da súa vivenda, as cales, segundo o 
interesado, carecían da pertinente licenza municipal para a súa execución.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 6/09/2016. Con data 8/09/2016 solicítase o preceptivo informe a Concellería 
de Urbanismo, reiterado o 26/09/2016, 25/10/2016.

Con data 3/11/2016, recébese informe da xerencia Municipal de Urbanismo- Licenza de Obras, que 
indica o seguinte:

“En resposta ás súas solicitudes, de datas …., polo que solicita informe sobre o obxecto da queixa formula-
da por don …., co fin de remitilo ao Valedor do Cidadán, particípolle que:

I.- Con data …. (DOC. ……), dona …….presenta, no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo, comunicaci-
ón previa de obras menores para a colocación de baranda na terraza da vivenda unifamiliar sita no camiño 
….., núm. ….., solicitude que foi tramitada baixo o núm. de expediente …….

II.- Con data ……..(DOC……), don ………, presenta, no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo, denuncia 
contra doña ……….por obras na terraza da súa vivenda, sita no……., número……., denuncia que foi remitida 
ao Servizo de Infraccións Urbanísticas desta Xerencia Municipal de Urbanismo.

III.- A delineante municipal, con data……, emite o seguinte informe, que literalmente se transcribe:

Ix



168

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016

“DATOS DA INSPECCIÓN:

En relación al escrito recibido se gira visita de inspección al lugar de referencia comprobando que se ha 
instalado una barandilla en una terraza existente. Se solicitó licencia para la instalación de la misma con nº 
…….y se comprueba que se ha instalado según la licencia concedida. (...)

IV.- Respecto a cuestión de se consta atestado da Policía Local do día……., sobre as obras que se estaban a 
realizar na terraza da vivenda, infórmolle que, consultada a aplicación informática do Concello de Vigo, non 
consta o devandito atestado.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 4/11/2016.

ReFLexIÓNS:

Os problemas entre veciños son obxecto de numerosas queixas presentadas perante esta Valedoría, 
moitos casos versan sobre a falta de limpeza dos terreos, uso indebido de camiños, contaminación 
acústica, falta de responsabilidade na tenza de animais domésticos…

No presente caso, o problema radica en que o interesado, alén de asegurar que a obra carece da 
pertinente licenza municipal para a súa execución, afirma que a mesma vulnera os seus dereitos 
constitucionais como a intimidade persoal e familiar (art. 18.1 Ce) e a inviolabilidade do domicilio (art. 
18.2 Ce), xa que desde a mencionada terraza os veciños guindan lixo e outros desperdicios sobre a 
súa vivenda.

Con todo, o informe de xerencia Municipal de Urbanismo-Licenza de Obras, aclara que a varanda 
instalada na terraza da veciña está conforme coa licenza municipal solicitada previamente, polo cal 
non cabe a restauración da legalidade urbanística requirida polo interesado, xa que en ningún mo-
mento foi vulnerada.

CAPÍTULO IV – SEGURIDADE E MOBILIDADE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 6/2016

ASUNTO:

Denuncia a imposibilidade de recorrer dúas sancións de tráfico da Policía Local de Vigo por falta de 
notificación das mesmas, foron reclamadas en vía de prema. Afirma que o seu cambio de domicilio 
foi notificado á xefatura Provincial de Tráfico e ao Padrón Municipal con anterioridade á imposición 
das sancións.



169

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 3/03/2016. Con data 4/03/2016 solicítase o preceptivo informe a Concel-
lería de Seguranza e Mobilidade, reiterado o 22/03/2016, 20/04/2016, 25/05/2016, 23/06/2016, 
21/07/2016, 18/08/2016, 19/09/2016, 18/10/2016, 15/11/2016 e 12/12/2016.

ReFLexIÓNS:

O Regulamento xeral de Vehículos, no seu artigo 30.2 establece “Cualquier variación en el nombre, 
apellidos o domicilio del titular del permiso o licencia de circulación que no implique modificación de la 
titularidad registral del vehículo deberá ser comunicada dentro del plazo de quince días desde la fecha en 
que se produzca, para su renovación, a la Jefatura de Tráfico expedidora del mismo o a la de la provincia del 
nuevo domicilio de aquél, la cual notificará el cambio de domicilio a los correspondientes Ayuntamientos”.

Neste caso, a interesada afirma que notificou a mudanza de enderezo ás dúas Administracións, 
Concello e xefatura Provincial de Tráfico, consoante o antedito Regulamento xeral de Vehículos e co 
Regulamento xeral de Condutores (art.10).

Así mesmo, polo que respecta á notificación das dúas sancións, o Regulamento do procedemento 
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguranza viaria, dispón no 
seu artigo 10 que: “Como norma general, las denuncias de carácter obligatorio, formuladas por agentes 
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, se notificarán en el acto a los denunciados, haciendo 
constar en las mismas los datos a que hace referencia el artículo 5 del Reglamento, así como que con ellas 
quedan incoados los correspondientes expedientes y, en su consecuencia, que disponen de un plazo de 
quince días para que aleguen cuanto consideren conveniente a su defensa y propongan las pruebas que 
estimen oportunas. Por razones justificadas que deberán constar en las propias denuncias, podrán notifi-
cárseles las mismas con posterioridad”.

Porén, no caso que nos ocupa, a promotora do expediente alega que ningunha das dúas sancións 
foi notificada, supondo a privación da posibilidade de acollerse á bonificación do 50% ou á posíbel 
presentación de alegacións.

Cabe dicir que as dúas sancións fóronlle requiridas en vía de prema, tal como establece o artigo 21 do 
Regulamento do procedemento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor 
e seguridade viaria:

“21.1. Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de recaudación de la Administración gestora, 
directamente o a través de entidades de depósitos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
de su firmeza.

2. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su 
exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.”

Ix
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Finalmente, sinalar que o informe requirido á Concellería de Seguranza e Mobilidade en relación a 
presente reclamación sobre as dúas sancións de tráfico, axudaría a coñecer se a actuación da Admi-
nistración foi conforme a dereito.

EXPEDIENTE 14/2016

ASUNTO:

O sobriño do interesado foi sancionado en xaneiro do presente ano por estacionar sobre a beirarrúa 
obstaculizando o paso de peóns.

A familia alega que o espazo no que o mozo estacionou o vehículo é de titularidade privada, polo que 
non estiman conforme a dereito a imposición da mencionada sanción.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 21/07/2016. Con data 22/07/2016 solicítase o preceptivo informe a Concelle-
ría de Patrimonio. O día 29/07/2016, recébese escrito do Responsábel Técnico da Oficina de Inven-
tario e Patrimonio do Concello, confirmando, que o espazo existente entre a beirarrúa e a entrada da 
vivenda non consta como público no Inventario Municipal de Bens e Dereitos.

Con data 10/08/2016, solicítase a Concellería de Seguridade e Mobilidade informe motivado e com-
pleto sobre os feitos obxecto da reclamación, reiterado o 1/09/2016, 22/09/2016, 21/10/2016, 
21/11/2016 e 15/12/2016.

ReFLexIÓNS:

Son numerosos os expedientes tramitados por esta Valedoría sobre temas relacionados coa Policía 
Local (desconformidade coas sancións impostas, problemas derivados do comportamento dalgunha 
das partes, solicitude de maior presenza policial nos casos relacionados co fenómeno do “botellón”…).

No presente caso, o fundamento para impor a sanción foi o artigo 91.2m do Regulamento xeral de 
Circulación, o cal manifesta que se consideran paradas ou estacionamentos en lugares perigosos 
ou que dificultan gravemente a circulación, os que constitúan un risco ou obstáculo a circulación de 
peóns, vehículos ou animais.

Cabe destacar que o interesado presentou tres alegacións perante o Concello de Vigo, manifestando 
que o espazo existente entre o vehículo estacionado e os bolardos é de 0,90cm/ 1 m, por tanto, non 
impede o paso do resto dos peóns, deixando sen efecto o fundamento da sanción, isto é, a obstacu-
lización da circulación ao resto de veciños.

Así mesmo, mencionar que ante condutas legalmente tipificadas como infraccións administrativas, 
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o principio de seguranza xurídica esixe que en todo momento exista un procedemento que permita 
a salvagarda do interese xeral mediante a imposición de sancións.

As mencionadas sancións, tal e como establece o artigo 4 do Regulamento do Procedemento para o 
exercicio da potestade sancionadora, somente aplicaranse ante infraccións consumadas e respecto 
de condutas e feitos constitutivos de infraccións administrativas delimitadas por Lei anterior a súa 
comisión.

Polo tanto, se temos en conta:

1. O principio sobre o que recae a sanción de tráfico é a obstaculización de beirarrúa ao resto de 
peóns, feito que pode constatarse in situ que non acontece.

2. De acordo co escrito de Patrimonio-Inventario do Concello, o espazo existente entre a bei-
rarrúa e a entrada da vivenda, non consta como público no Inventario municipal de bens e 
dereitos (coma xa alegara a familia ante o Policía Local).

3. O procedemento administrativo sancionador en materia de tráfico iníciase sempre pola comi-
sión dun ilícito administrativo; isto é, unha infracción de tráfico. Sen infracción de tráfico non 
hai procedemento nin sanción económica.

entendemos que imposición da antedita sanción carece de fundamento xurídico.

EXPEDIENTE 18/2016

ASUNTO:

No mes de agosto do presente ano, na zona de praias, o cidadán foi increpado con berros e insultos 
persoais, por un dos axentes do Servizo de Costa e Praia do Concello de Vigo.

Todo producíase cando o promotor do presente expediente, sobardou o vehículo dese servizo men-
tres este se incorporaba á estrada cunha manobra marcha atrás en contra do sentido ao que lle 
obrigaba a súa situación.

Uns metros adiante, o axente obriga ao cidadán a deterse e pregúntalle se vira as luces azuis de 
clasificación, ao que o interesado retrucou que non, solicitando, sen obter resposta, desculpas por 
parte do axente perante a súa falta de educación.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 1 de setembro do presente ano. Con data 2/09/2016 solicítase o pre-
ceptivo informe a Concellería de Seguridade e Mobilidade, reiterado o 22/09/2016, 21/10/2016, 
21/11/2016 e 15/12/2016.

Ix
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ReFLexIÓNS:

Os Policías Locais do Concello de Vigo, como forzas e corpos de seguranza traballan con carácter 
profesional e permanente na defensa e mantenza da seguridade pública.

É inherente ao seu traballo a comunicación cos cidadáns, polo que entendemos que tanto uns como 
outros deben actuar con respecto e educación, e probabelmente deste xeito, reduciríanse o número 
de queixas presentadas perante o Concello e á Oficina do Valedor do Cidadán.

xa no artigo 5.2.b) da Lei Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Forzas e Corpos de Seguridade, e no 
artigo 7.b)2 da Lei 4/2007 de 20 de abril de Coordinación de Policías Locais, indican que os membros 
das forzas e corpos de seguranza, na súa relación coa sociedade, deben observar en todo momento, 
un trato correcto e esmerado.

EXPEDIENTE 21/2016

ASUNTO:

Desconformidade pola imposición dunha sanción da Policía Local de Vigo por non deterse no lugar 
prescrito polo sinal de ceda o paso na intersección de dúas rúas.

O promotor do expediente afirma que a sanción débese a que cando o vehículo da Policía Local 
descendía a grande velocidade por unha das rúas, este fixo un xesto de negación coa cabeza ante o 
desacougo que sentiu por semellante actuación policial.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 21/09/2016. Con data 10/10/2016 solicítase o preceptivo informe á Concel-
lería de Seguridade e Mobilidade, reiterado o 2/11/2016, 21/11/2016.

Con data 25/11/2016, recébese escrito da Concellería de Participación Cidadá que achega informe 
da xefatura da Policía Local no que se reflicte o seguinte:

“O pasado …., o servizo de Participación Cidadá remite a esta Xefatura escrito do Valedor do Cidadán, requi-
rindo informe sobre a queixa formulada por D…., con ocasión dunha denuncia de tráfico formulada contra 
él por unha patrulla da Policía local, o ….. nas rúas….

A lectura do mesmo revela que a reclamación de D. …. susténtase sobre dúas vertentes da actuación poli-
cial que considera incorrectas e lesivas dos seus dereitos, en concreto:

A) Trato arbitrario e incorrecto.
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B) Denuncia de tráfico improcedente.

A) Tanto a normativa específica das Forzas e Corpos de Seguridade coma a xeral da función pública im-
poñen aos funcionarios públicos un código deontolóxico do que forma parte o trato correcto, respectuoso, 
a obxectividade na súa actuación e a interdección da arbitrariedade.

Feitas as indagacións pertinentes sobre os comentarios e trato policial afirmado por D. …., non se atopou o 
mínimo indicio da existencia dos mesmos que xustifique a apertura dun procedemento disciplinario contra 
o Axente actuante. Tanto as declaracións deste (nip….) coma as do compañeiro de patrulla (nip…..), teste-
muña da actuación, son coincidente na negación dos comentarios aducidos polo queixoso e afirman que a 
causa da intervención foi a infracción de tráfico cometida por D…...

B) O comportamento que deben despregar os condutores que procedentes da rúa ….. se queiran incorpo-
rar á rúa ….. en canto á prioridade de paso existente, dada a sinalización que a regula (R-1. Ceda o paso e 
marca transversal descontinua sobre o pavimento) ven conformado pola conexión dos mandatos estable-
cidos nos art. 26.1 do RDLx 6/2015, de 30 de outubro, que aproba o Texto Refundido da Lei sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor e seguridade vial e os arts. 151, 166 e 168 do RD 1428/2003, de 21 
de novembro, polo que se aproba o regulamento xeral da circulación, que se reproducen na parte que aquí 
interesa:

Artículo 26. Cesión de paso e intersecciones

1.El conductor de un vehículo que tenga que ceder el paso a otro no debe iniciar o continuar su marcha o 
su maniobra, ni reemprenderlas, hasta asegurarse de que con ello no obliga al conductor del vehículo que 
tiene la preferencia a modificar bruscamente su trayectoria o su velocidad, y debe mostrar con suficiente 
antelación, por su forma de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que efec-
tivamente va a cederlo. (..)

Artículo 151. Señales de prioridad

1. Las señales de prioridad están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía reglas 
especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos.

2. La nomenclatura y significado de las señales de prioridad son las siguientes:
•	 R-1. Ceda el paso. Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a 

los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril al que pretende incorporarse.
•	 R-2. Detención obligatoria o stop. Obligación para todo conductor de detener su vehículo ante 

la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el 
paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime.

  Si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe 
visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibi-
lidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía. (...)

Ix
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Artículo 166. Objeto y clases.
1.Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar 
a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de señalización, a fin de reforzar o 
precisar sus indicaciones.
2.Las marcas viales pueden ser: marcas blancas longitudinales, marcas blancas transversales, señales 
horizontales de circulación, otras marcas e inscripciones de color blanco y marcas de otros colores.

Artículo 168. Marcas blancas transversales.

La nomenclatura y significado de las marcas blancas transversales son los siguientes:

a) Marca transversal continua. Una línea continua, dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles, es una 
línea de detención que indica que ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla en cumpli-
miento de la obligación impuesta por una señal horizontal o vertical de detención obligatoria, una 
señal de prohibición de pasar sin detenerse, un paso para peatones indicado por una marca vial, un 
semáforo o una señal de detención efectuada por un agente de la circulación o por la existencia de 
un paso a nivel o puente móvil.

  Si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe 
visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibi-
lidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía.

b) Marca transversal discontinua. Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles 
es una línea de detención que indica que, salvo en circunstancias anormales que reduzcan la visibi-
lidad, ningún vehículo o animal ni su carga deben franquearla, cuando tengan que ceder el paso, en 
cumplimiento de la obligación impuesta por una señal vertical u horizontal de “Ceda el paso”; por 
una flecha verde de giro de un semáforo, o cuando no haya ninguna señal de prioridad por aplicación 
de las normas que rigen esta. (...)

Da sola existencia do sinal R-1 non se desprende a obriga de deter o vehículo na vindeira intersección para 
ceder o paso aos vehículos que circulen pola vía prioritaria sen causarlles bruscas modificacións da traxec-
toria ou velocidade. Constitúe unha diferenza co sinal R-2. Detención obrigatoria ou stop, na que, en todo 
caso hai que deter o vehículo.

Non entanto, cando o sinal de prioridade ceda o paso estea complementado con marcas transversais 
descontinuas, como é caso, obriga a deterse ante a línea e non franqueala, salvo circunstancias anormais 
de redución da visibilidade, cando teña que ceder o paso aos vehículos que circulen pola vía con prioridade 
de paso.

Da documentación obrante no expediente desprendese que D….. incumpriu as disposicións sobre prioridade 
de paso ao non deterse sen rebasar a marca transversal descontinua pintada sobre o asfalto da rúa ….. 
cando tiña que ceder o paso á patrulla policial que circulaba pola rúa …...



175

A infracción existiu, procede a denuncia da mesma polo axente en servizo que a observou, e aparece ben 
cualificada, se ben é certo que na descrición do feito bótase de menos unha maior extensión das circuns-
tancias que conforman o feito denunciado.

No apartado de observacións do boletín o Axente cometeu un erro na descrición da marca vial existente 
(liña continua) que, en todo caso non ten influencia no feito denunciado.

Todo elo sen prexuízo da defensa que pode exercitar no expediente sancionador incoado a través dos me-
canismos procedimentais legalmente previstos.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 29/11/2016.

Perante a desconformidade con algúns aspectos do informe da Policía Local de 25/11/2016, con 
data 7/12/2016, envíase unha recomendación á Concellería de Seguridade e Mobilidade.

ReFLexIÓNS:

O artigo 151.2, no seu apartado R1, indica textualmente: “Obligación para todo conductor de ceder 
el paso en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril al 
que pretende incorporarse”. en ningún caso, menciona a obligatoriedade de deterse, senón de ceder 
o paso, acción que o denunciado afirma ter realizado correctamente, xa que no caso contrario, non 
podería ver a baixada do vehículo policial.

Tamén destacar que no apartado de observacións do boletín de denuncia, o axente denunciante 
indica textualmente: ”Detenerse rebasando la línea continua de ceda el paso”. Porén, o ceda o paso de 
referencia, sito na intersección de ambas as rúas, está delimitado por liña descontinua.

O catálogo de normas e sinais reguladoras da circulación indica que o ceda o paso delimítase por 
marca transversal descontinua, a marca transversal continua indicaría obrigación de deterse (stop) e 
non é o caso na antedita intersección.

Obsérvase, portanto, a contradición na que incorre o axente entre o apartado de observacións; “De-
tenerse rebasando la línea continua de ceda el paso” e no disposto na propia descrición do artigo infrin-
xido “No detenerse en el lugar prescrito por la señal de ceda el paso”.

O promotor do expediente entende que o motivo que orixinou a imposición da sanción de tráfico foi 
a interpretación do seu xesto de sorpresa como xesto de desprezo cara aos axentes da Policía Local, 
polo que non a estima conforme a dereito.

Así mesmo, nos últimos anos tense incrementado o número de queixas recebidas nesta Valedoría 
por problemas dos cidadáns coa Policía Local de Vigo. No presente ano, varios son os expedien-
tes tramitados que versan sobre esta materia, exp.14/2016, 18/2016 e o presente expediente 
21/2016.

Ix
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Cabe sinalar que son numerosas as situacións nas que, motivados por unha cuestión económica 
(bonificación do 50% da sanción), os cidadáns vense privados da posibilidade de recorrer en vía ad-
ministrativa.

Como sabemos o art. 77 de la Ley 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas, establece que os feitos constatados polos funcionarios públi-
cos teñen valor probatorio, sen prexuízo que poidan ser desvirtuados por outras probas. Como par-
ticularidade do Dereito Administrativo Sancionador, o art. 76 do Real Decreto Lexislativo 339/1990, 
de 2 de Marzo, polo que se aproba o Texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de 
motor e Seguridade Viaria, establece o principio de presunción de veracidade das denuncias efectu-
adas polos axentes da Autoridade, salvo proba en contrario e sen prexuízo do deber da Administra-
ción de achegar os elementos probatorios necesarios.

Naturalmente, esa presunción legal de veracidade debe ser interpretada de conformidade cos prin-
cipios que emanan dos artigos 24 e 25 da Constitución. Isto é, sen diminución nin lesión do exercicio 
dos dereitos de defensa do administrado, do seu dereito á presunción de inocencia e da potestade 
do xuíz da orde contencioso-administrativa para valorar as probas de cargo existentes no expedien-
te administrativo e lograr a súa convicción acerca da veracidade dos feitos (empregando as regras da 
lóxica e a experiencia que subxacen dos artigos 106 e 117 da nosa Constitución).

Nos casos expostos (exp.14/2016, 18/2016, 21/2016), o feito determinante da infracción baséase 
en apreciacións persoais (saltarse un ceda, non respectar os sinais dos axentes da circulación, parar 
obstaculizando a circulación, adiantamentos inadecuados) onde a ratificación do axente ante a ne-
gativa dos feitos é determinante.

No presente caso 21/2016, o Informe emitido pola Policía Local do 25/11/2016, non é mais que 
unha ratificación da denuncia formulada polo axente, xa que en ningún momento se esclarece que 
tipo de actuacións se practicaron para pescudar se a actuación do axente municipal foi ou non arbi-
traria.

Así mesmo, cabe destacar que a posibilidade de que concorran circunstancias anormais de redución 
da visibilidade para franquear de forma xustificada a liña descontinua de ceda o paso na intersección 
das rúas onde se produciu o conflito, é unha circunstancia subxectiva que poder dar lugar a interpre-
tacións múltiplas.

Por todo o exposto, recoméndase que por parte da Concellería de Seguridade e Mobilidade se adop-
ten as medidas oportunas, a fin de que as denuncias en materia de tráfico veñan avaladas por unha 
maior carga probatoria, así como material fotográfico, dispositivos que detecten o exceso de velo-
cidade ou o nivel de alcoholemia, que demostren de forma irrefutábel a procedencia das sancións, 
evitando a multiplicidade de queixas e alegacións presentadas polos cidadáns con motivo da arbi-
trariedade das actuacións da Policía Municipal de Vigo, fundamentalmente asentada no principio da 
presunción de veracidade das denuncias formuladas polos axentes da Autoridade.
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Finalmente, sinalar que no remate da elaboración deste Informe, en xaneiro do 2017, recébese re-
solución da Concellería de Seguridade e Mobilidade, arquivando a sanción.

EXPEDIENTE 30/2016

ASUNTO:

Queixa colectiva de varios traballadores do Servizo Galego de Saúde que nos derradeiros meses 
foron sancionados por estacionamento indebido no recinto do Hospital Álvaro Cunqueiro.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 30/11/2016. Con data 14/12/2016 solicítase o preceptivo informe a Concel-
lería de Seguridade e Mobilidade.

ReFLexIÓNS:

Os interesados aclaran que desde que comezaron a traballar no Hospital Álvaro Cunqueiro estacio-
naban en lugares onde menos dificultaban o acceso ao hospital por parte dos usuarios e do persoal 
de urxencias do centro, coñecendo que en stricto sensu incumprían algúns preceptos do Regula-
mento xeral da Circulación (art.154, art. 91.1, art.91.2 e).

eles defenden a súa continuada actuación a partir do feito de que o órgano municipal tivese afirma-
do, reiteradamente, que non se procedería á imposición de sancións ao persoal do Servizo Galego de 
Saúde e na insuficiente reserva de prazas de estacionamento para o mencionado persoal.

entre as demandas do persoal do SeRGAS podemos sinalar a habilitación dun segundo carril de en-
trada e saída ao hospital debido ás conxestións de tráfico que se producen nos cambios de quenda 
dos traballadores, a habilitación dunha segunda glorieta na estrada Clara Campoamor, abertura do 
estacionamento do andar -3 para persoal, reforzo de liñas e horarios dos autobuses de VITRASA até 
o Hospital Álvaro Cunqueiro.

No presente caso, a elaboración dun informe por parte da Asesoría xurídica do Concello, axudaríanos 
a coñecer até onde acadan as competencias municipais no presente conflito (viais de acceso, recinto 
do propio hospital), entendendo que tanto a administración autonómica como a local deben afanar-
se para que tanto os traballadores do SeRGAS como os usuarios do antedito hospital accedan de 
forma rápida, segura e cun estacionamento que non supoña un agravio económico.

Ix
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CAPÍTULO V – MEDIO AMBIENTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 9/2016

ASUNTO:

A xuntanza dos mozos mentres participan do fenómeno do “botellón” nas inmediacións do seu do-
micilio, provoca ruídos incompatibles co descanso dos veciños nas noites dos venres e sábados.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 19/04/2016. Con data 21/04/2016 solicítase o preceptivo informe a Con-
cellería de Medio Ambiente. O día 17/06/2016, envíase unha recomendación a precitada Concellería, 
reiterado o 11/07/2016.

Con data 26/07/2016, recébese escrito da Concellería de Medio Ambiente ao que achega informe 
no que se reflicte o seguinte:

DECRETO

ANTECEDENTES

1. En relación coa queixa formulada por dona …….ante o Valedor do Cidadá, expte……, emitiuse por 
aquela Institución, con data…….., a seguinte recomendación:

  “Que por parte desa concellería se adopten as medidas oportunas, a fin de que se cumpran os lími-
tes legais de ruído permitido no lugar obxecto da queixa”.

2. A devandita recomendación foi remitida directamente polo Valedor do Cidadá á Concellería de Me-
dio Ambiente en data……. segundo consta na xestión de expedientes, a queixa que motivou a de-
vandita recomendación esta pendente de informe da Policía Local.

3. Polo que se refire á materia obxecto da queixa --ruídos que se producen na confluencia da rúa 
……e……..—segundo lle consta a este servizo, a Policía Local, en aras a preservación dos dereitos 
fundamentais (art. 18 CE) e doutros de diferente natureza (art., 43 e 45 CE), mantén como medida 
preventiva vixilancias policiais na zona obxecto da denuncia na quenda de noite, así como a realiza-
ción das comprobacións pertinentes coa personación de dotacións policiais mediando denuncia por 
chamada á Emisora Central da Policía Local.

4. En canto ás actuacións de carácter xeral, e coa mesma finalidade preventiva ao obxecto de reducir 
os niveis de dB(A) no ambiente exterior, O Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día 25 de febrei-
ro de 2008, acordou aprobar definitivamente como Zonas Acusticamente Saturadas, ZAS, (BOP de 
Pontevedra 10/04/2008):
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  - Na súa totalidade: as rúas Alfonso XIII e Travesía Alfonso XIII, Areal, Canceleiro, Castelar, Cervan-
tes, Churruca, Colón, Praza de Compostela, Concepción Arenal, García Olloqui, Gravinia, E. Heraclio 
Botana, Iglesias Esponda, Inés Pérez de Ceta, Irmandiños, Isabel II, Lepanto, Luis Taboada, Martín 
Códax, Montero Ríos, Oporto, Pablo Morillo, Pontevedra, República Arxentina, Rogelio Abalde, Ro-
salía de Castro, Roupeiro, Travesía Santiago de Vigo, Serafín Avendaño e Uruguay.

  - Parcialmente: as rúas Avda. de García Barbón, do número impar 1 até o 137 e do número par 2 
até o 102, Isaac Peral dos números pares 2 até o 8 e Urzáiz do número 1 até o 49.

  O apartado V do devandito acordo estableceu a prohibición da venda de bebidas alcohólicas nas ten-
das de conveniencia sitas na zona delimitada, desde as 22:00 horas até as 9:00 horas do día seguinte.

5. Os axentes da Policía Municipal están a efectuar controis no exterior dos locais respecto das obrigas 
que o artigo 16, apartados 2 e 4, da vixente Ordenanza municipal sobre contaminación acústica, 
impón aos titulares dos establecementos sobre velar para que os usuarios, ao entraren e saíren do 
local, non produzan molestias á veciñanza, e a non consumición das bebidas que expendan fóra do 
establecemento e dos lugares autorizados. As denuncias que, por estes motivos, emite a Policía 
Local son tramitadas polo Departamento de Medio Ambiente conforme ao procedemento legal-
mente establecido. Así, e no caso concreto que nos ocupa, mediante actas de denuncia emitidas en 
data …….(…… horas ), ……..(...horas) e ……..(…….horas), a Policía Local deixaba constancia do presunto 
incumprimento da Ordenanza Municipal de protección do medio contra a contaminación acústica 
polo local sito na rúa ……..nº……, ao constatar que no citalo local estábase a “permitir o consumo no 
exterior das consumicións expedidas no interior do local fora do horario de terraza”. En base ás refe-
ridas denuncias, e trala tramitación do pertinente procedemento sancionador, por Decreto de data 
13/05/2016, a concelleira delegada de Medio Ambiente e Vida Saudable, en virtude de delegación 
de competencias, efectuada por acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de xuño de 2015, 
perante do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, resolvía o procedemento sancionador en 
materia de contaminación acústica coa imposición ao titular da licenza municipal de actividade de 
……no local situado na rúa ……..nº ……..da sanción de multa de ….. euros pola emisión dunha infracci-
ón tipificada como leve en materia de protección contra a contaminación acústica, de conformidade 
co disposto nos artigos 16.4, 39.c) e 42.a) da Ordenanza Municipal de protección do medio contra 
a contaminación acústica producida pola emisión de ruídos e vibracións.

  Asemade, e polo que se refire estritamente ás zonas acusticamente saturadas, no que vai do pre-
sente ano téñense resolto os seguintes expedientes sancionadores en materia de contaminación 
acústica:

RÚA  SANCIÓN  DATA DE RESOLUCIÓN
Montero Ríos  ……..Euros  ……..
Areal  ……..Euros  ……..
Velázquez Moreno  ……..Euros  ……..
Alfonso XIII  ……..Euros  ……..
Alfonso XIII  ……..Euros  ……..

Ix
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  Todo elo con independencia de que aquelas outras denuncias relativas ao incumprimento das nor-
mas aplicables en materia de orden público e de seguridade cidadá deberán ser tramitadas pola 
autoridade competente na materia.

6. No que atinxe á oferta á mocidade de actividades alternativas ao consumo abusivo de alcohol, e coa 
mesma finalidade preventiva, o concello de Vigo, desde o Servizo de Xuventude, conta con diversos 
servizos e programas, os cales teñen como unha das súas finalidades reducir o consumo de alcohol, 
tabaco e outras sustancias tóxicas entre a poboación xuvenil, promocionando e promovendo activida-
des alternativas con compoñentes culturais, deportivos, formativos e informativos durante os temos 
de ocio, que contribúan ao desenrolo integral das persoas e fomenten a necesidade de manter unha 
vida sana e saudable. Relaciónanse a continuación algunhas das devanditas actuacións:

SERVIZOS PERMANENTES:

•	 Información e asesoramento Xuvenil sobre
 - Emprego: de luns a venres de 9:30 a 13:30 h., e martes e mércores de 17:00 a 19:30 h.
 - Estudos e formación: de martes a venres de 9:00 a 14:00 h., e luns e venres de 17:00 a 19:30 h.
 - Lecer e tempo libre: de luns e venres de 17:00 a 20:30 h.
 - Voluntariado Europeo: martes e mércores de 17:30 a 19:30 h.
 - Asociacionismo Xuvenil (previa cita no tfno. 986 294 806).

•	 Centro Colaborador do Programa de Garantía Xuvenil (Estratexia Europea de Emprendemento e 
Emprego Xuvenil): destinado a mozos e mozas desempregados e que sen estar cursando ningu-
nha acción formativa, desexen a inserción laboral.

•	 Información e rexistro no sistema de luns a venres de 9:30 a 13:30 h e de 17:00 a 20:00 h.
•	 Vigo Información Xuvenil no teu móbil (VIX): ofertas semanais de emprego, de lecer e tempo libre, 

ofertas formativas, etc.
•	 Sala de Exposicións e Sala de Reunións: solicitudes segundo calendario de disponibilidade.
•	 Acceso a Internet gratuíto: mediante conexión Wifi en todos os centros (Casa Xuventude, Punto 

Xove e Vigosónico) e através de 25 postos fixos.
•	 Horta-escola na Casa da Xuventude: inscricións na Casa da Xuventude.
•	 Espazos de Lecer Municipal da Casa da Xuventude e Pavillón de Coia: idades de 4 a 12 anos.

PROGRAMACIÓN XUVENIL (Relaciónanse a continuación algunhas das actividades incluídas na programa-
ción xuvenil de 2016 e demais actividades)

•	 O Concello de Vigo, a través do seu programa Verán Xove 2016, pon en marcha os campamentos 
urbanos e actividades estivais, co obxecto de ofertar un tempo de lecer educativo dentro da propia 
cidade. Ademais, preténdese favorecer o emprego e a participación xuvenil, así como facilitar a 
conciliación da vida familiar, persoal e laboral das mulleres e dos homes.
Tres grandes bloques de actividades compoñen a programación Verán Xove 2016:
Bloque I.-  Campamentos urbanos (entre 4 e 17 anos)
Bloque II.-  Espazos de Tempo Libre (entre 4 e 12 anos)
Bloque III.-  Actividades xuvenís (entre 13 e 30 anos)
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•	 Obradoiro “Cre en ti e crea o teu futuro” ten como obxecto dar a coñecer as ferramentas necesa-
rias para afrontar os cambios e desafíos persoais e profesionais aos que se enfrontan as persoas 
que, ou ben están na procura activa de traballo ou están a pensar en emprender unha actividade 
empresarial pola súa conta. Datas do obradoiro: 14 e 15 de xullo de 2016.

•	 Obradoiros “Traballamos con papel”: Abaloiros papel + posavasos. Venres 1 de xullo de 17 a 20 h.
•	 Obradoiros Bricks e latas”: carteiras e portavelas. Venres 15 de xullo de 17 a 20 h.
•	 Obradoiros “Plástico”: pulseiras + portamoedas. Venres 22 de xullo de 17 a 20 h.

7. Con independencia das mentadas medidas tendentes a prevención do consumo abusivo de alcohol 
pola xuventude, a Policía Local, en coordinación co Departamento de Medio Ambiente, seguirán 
implementando o control sobre a contaminación acústica, consumo de bebidas alcohólicas na rúa 
ou calquera outra vulneración das Ordenanzas sobre Ruídos ou Convivencia cidadá e ocio.

De conformidade có anteriormente exposto, en virtude de delegación de competencias, efectuada por acor-
do da Xunta de Goberno Local de data 19 de xuño de 2015.

RESOLVO

Primeiro.- Aceptar a recomendación feita polo Valedor do Cidadá en data do 17 de xuño de 2016 na que 
textualmente di:

“Que por parte desa concellería se adopten as medidas oportunas, a fin de que se cumpran os límites legais 
de ruído permitido no lugar obxecto da queixa”.

Segundo.- Seguir a recomendación do Valedor do Cidadá e continuar implementando o control sobre a 
contaminación acústica, consumo de bebidas alcohólicas na rúa ou calquera outra vulneración das Orde-
nanzas sobre Ruídos ou Convivencia cidadá e ocio co fin de que se cumpran os límites legais de ruído no 
lugar obxecto da queixa.

Terceiro.- Notificar este acordo a Policía Local e ó Servizo de Participación Cidadá para o seu traslado ó 
Valedor do Cidadá.

Así o dispuxo a concelleira delegada de Medio Ambiente e Vida Saudable, por delegación da Xunta de Go-
berno Local acordada en sesión de data 19 de xuño de 2015, perante a Titular do Órgano de Apoio á Xunta 
de Goberno Local, que da fe da precedente resolución, en Vigo na data da sinatura electrónica.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 27/07/2016.

ReFLexIÓNS:

Desde esta Valedoría e con base no artigo 10.2 do Regulamento Orgánico do Valedor do Cidadán, 
encargóuselle a unha consultadoría a realización dun informe sobre a recepción do ruído ambiental 
na vivenda da promotora do expediente. Do antedito informe conclúese que o nivel sonoro resultan-
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te de recepción no dormitorio da vivenda inspeccionada (43,1dBA), orixinado polas fontes sonoras 
avaliadas, non esta cumprindo cos límites da normativa vixente nos períodos de día, tarde e noite.

O Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de 
novembro, do Ruído, establece no seu artigo 24.3: “Ninguna instalación, establecimiento, actividad in-
dustrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio podrá transmitir a los locales colin-
dantes en función del uso de éstos, niveles de ruido superiores a los establecidos en la tabla B2, del anexo 
III, evaluados de conformidad con los procedimientos del anexo IV. A estos efectos, se considerará que dos 
locales son colindantes, cuando en ningún momento se produce la transmisión de ruido entre el emisor y el 
receptor a través del medio ambiente exterior.”

Porén, o aludido informe pon de manifesto que durante a inspección tense detectado que as fontes 
sonoras causantes das molestias están asociadas á existencia de actividades de lecer (concentra-
ción de persoas que practican o “botellón”), establecementos públicos (local situado no baixo da 
edificación na que se atopa a vivenda) e o ruído do tráfico na devandita zona.

Os danos derivados do problema da contaminación acústica supoñen a degradación da calidade de 
vida dos cidadáns, provocando problemas psíquicos (ansiedade) e físicos (cansazo pola incapacidade 
para conciliar o sono). Por iso a Concellería de Medio Ambiente e a de Seguridade e Mobilidade deben 
traballar na defensa dos intereses dos cidadáns. Un incremento do control policial nas ZAS (zonas 
acústicamente saturadas), control dos horarios de peche, tramitación preferente dos procedemen-
tos sancionadores por contaminación acústica e as campañas de prevención sobre o consumo abu-
sivo de alcohol, poden ser algunhas das medidas para reducir este problema.

EXPEDIENTE 11/2016

ASUNTO:

A promotora do expediente sofre constantes problemas para conciliar o sono e desenvolver as ta-
refas cotiás dentro da súa vivenda, debido aos reiterados ruídos procedentes das máquinas come-
cartos do bingo localizado debaixo da súa casa.

A situación mencionada aféctalle tanto ao seu estado de saúde como á súa situación económica, xa 
que en numerosas ocasións vese na obriga de durmir fora da súa casa, co agravio financeiro que iso 
supón para unha muller soa e da súa idade.

SITUACIÓN:

Queixa presentada pola interesada o día 01/06/2016.

Logo da recepción de numerosa documentación, o 22/06/2016 solicítase ao Concello o preceptivo 
informe, achegando nese intre, dossier achegado pola interesada sobre as inspeccións acústicas re-
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alizadas na súa vivenda, as cales determinaron unha superación de até 4 dBA o valor límite de ruído 
permitido transmitido a unha vivenda, confirmando, por tanto, a existencia de molestias derivadas 
da contaminación acústica.

Con data 11/07/2016 envíase a Concellería de Medio Ambiente a recomendación sobre este proble-
ma de contaminación acústica, reiterado o 27/07/2016, 26/08/2016, 26/09/2016, 25/10/2016, 
22/11/2016 e 15/12/2016.

ReFLexIÓNS:

Nos últimos anos tense incrementado o número de queixas recibidas nesta Valedoría por problemas 
derivados da contaminación acústica.

Tanto nos Informes anuais ante o Pleno do Concello como nos estudos realizados desde a Oficina do 
Valedor do Cidadán, evidenciamos a mencionada problemática:

- Gestión de la contaminación acústica. Análisis de la legislación estatal y propuestas de aplicación para 
la administración local (2008). Espada Recarey L. Et al, Ed. Valedor do Cidadán-Concello de Vigo.

- A contaminación acústica nocturna na cidade de Vigo (2006). Espada Recarey L. Et al, Ed. Valedor do 
Cidadán-Concello de Vigo.

Tanto a promotora do presente expediente como o resto de cidadáns afectados por problemas de 
contaminación acústica e con expedientes en trámite nesta Valedoría, estiman a reiterada vulneraci-
ón de dereitos constitucionais como: a inviolabilidade do domicilio (art. 18.2 Ce), o dereito a intimida-
de persoal e familiar (art. 18.1 Ce) e o dereito a protección da saúde (art. 43 Ce). O artigo 45 Ce insta 
aos poderes públicos á defensa do uso racional dos recursos naturais a fin de protexer e mellorar a 
súa calidade de vida e o respecto ao medio ambiente.

Desde esta Valedoría recoméndase á Concellería de Medio Ambiente que adopte as medidas opor-
tunas, a fin de que se cumpran os límites legais de ruído permitido (maior vixilancia policial, regula-
ción do tráfico rodado, tarefas de sensibilización da poboación, verificación da existencia de licenzas 
de actividade, cumprimento dos horarios de peche…).

EXPEDIENTE 20/2016- OFICINA SANIDADE

ASUNTO:

O problema que motiva a queixa é o desacougo que sente un casal polo perigo inminente de incendio 
na finca localizada xunto á súa casa, debido á falta de limpeza da mesma durante moitos anos.

O risco de incendio acentúase polo linde de dita finca cunha empresa que alberga nas súas instala-
cións, vernices, disolventes e demais materiais altamente inflamábeis.

Ix
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SITUACIÓN:

Queixa presentada o 14/09/2016. Con data 19/09/2016 envíase escrito de recomendación á Con-
cellería de Medio Ambiente para que, consoante o disposto na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e coa Ordenanza municipal de limpeza 
pública e tratamento de residuos sólidos urbanos do ano 1994, se inste ao propietario da finca á 
inmediata limpeza da mesma.

esta recomendación é reiterada o día 10/10/2016, 21/11/2016 e 15/12/2016.

Con data 19/10/2016, recébese informe da xefa do Negociado de Sanidade, o cal indica que:

“A denuncia presentada por Dona … o…, tramítase no expediente … do negociado de Sanidade.

Dito expediente atópase a informe do inspector municipal. Cando o inspector leve a cabo o informe, ditá-
rase resolución de incoación e de orden de execución, pola que se requirirá ao propietario do terreo á súa 
limpeza e notificarase á denunciante a resolución para informarlle do estado de tramitación do expediente.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 20/10/2016.

O día 21 de outubro do presente ano, logo da recepción deste informe da xefa do Negociado de 
Sanidade, envíase escrito á Concellería de Medio Ambiente-Sanidade, solicitando que nos sexa re-
mitida a resolución pola que se requirirá ao propietario a limpeza de dita finca.

Con data 17/03/2017, recébese escrito da Concellería de Medio Ambiente-Sanidade achegando 
informe no que se reflicte o seguinte:

INCOACIÓN DE EXPEDIENTE E ORDE DE EXECUCIÓN

I.FEITOS/ANTECEDENTES

I.1.- O inspector municipal emitiu informe en data …..no que manifesta:

Inspección realizada el …….del año 2016 a las ……hs al terreno con maleza alta en la calle ……con referencia 
catastral nº de parcela……., señalado en el plano adjunto.

Se comprueba que el terreno denunciado esta en un estado de falta de limpieza con maleza alta en toda la 
extensión de la finca, creando un gran riesgo por posible incendio, criadero de bichería y mala imagen para 
la zona.

El terreno denunciado es de superficie mediano, necesitándose un tiempo aproximado para tareas de lim-
pieza de unos 30 días.
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La propiedad tiene que limpiar y retirar la maleza de la finca para conseguir un buen saneamiento de la zona 
y cumplir con las Ord.

I.2.- Tendo en conta o anterior, e SEN PREXUÍZO DA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR PARA A 
IMPOSICIÓN DA MULTA PECUNIARIA QUE CORRESPONDA de acordo coa vixente “Ordenanza municipal 
de limpeza pública e tratamento de RSU”, procedería –a teor do previsto, en especial, nos artigos 135.1.c) 
e 136 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia-, incoar expediente de orde de execución para 
conquerir do obrigado a realización dos traballos precisos para manter aquelas condicións de limpeza, 
salubridade e ornato.

III. NORMATIVA EXAMINADA
•	 RDLex. 7/2015, do 30 de outubro, Texto Refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana (Art. 

15.1.b) en relación cos artigos 16.1 para o solo en situación de rural ou vacante de edificación e 
17.3 para o solo en situación de urbanizado). RDLex. 7/2015, do 30 de outubro, Texto Refundido 
da Lei do solo e rehabilitación urbana (Art. 15.1.b) en relación cos artigos 16.1 para o solo en 
situación de rural ou vacante de edificación e 17.3 para o solo en situación de urbanizado).

•	 L. 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (Arts. 135 e 136).
•	 L. 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico das Administracións públicas e do Pro-

cedemento administrativo común (LRX-PAC)/ L. 29/2015, de 1 de outubro, do Procedemento 
administrativo Común das Admóns. Públicas (LPACAP).

•	 D. 28/1999, do 21 de xaneiro, Regulamento de Disciplina urbanística de Galicia (Arts. 24 e ss.)
•	 Ordenanza municipal de limpeza pública e tratamento de RSU (BOP nº 200, do 18.10.1994).

III. RESOLUCIÓN

Visto o que anteceden e a normativa de pertinente aplicación, en uso das facultades que me están confe-
ridas,

RESOLVO

PRIMEIRO: Incoar expediente de orde de execución a ……, como propietario do terreo con referencia catas-
tral ………. emprazado na rúa……, Vigo, polas deficientes condicións de limpeza, salubridade e ornato na que 
se atopa, segundo así resulta do informe do inspector municipal de data…….

SEGUNDO: Notificar urxentemente esta resolución ó interesado, informándolle que a mesma non é sus-
ceptible de recurso ningún por tratarse dun mero acto de trámite (Art. 112.1, parágrafo segundo LPACAP). 
Non obstante, concédeselle un trámite de audiencia por prazo de 10 días desde o seguinte ó recibo desta 
notificación, durante o que poderá formular as alegacións e presentar os documentos e xustificacións que 
estime pertinentes en defensa dos seus dereitos e mesmo propoñer proba, indicando neste caso os medios 
de que pretenda valerse.

Ix
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ORDE DE EXECUCIÓN:
1. No caso de non presentar alegacións, ordenar a ……., como propietario do terreo referenciado, que 

no prazo máximo de 30 días naturais (a partir da finalización do trámite de audiencia), proceda a 
súa adecuada limpeza, garantindo o mantemento das condicións de limpeza, salubridade e ornato 
esixibles pola Ordenanza municipal e a lexislación urbanística vixente.

2. Percibirlle que, de non cumprir esta orde, procederase á súa execución forzosa conforme co previsto 
na normativa aplicable, ben en forma subsidiaria por esta admón. municipal e a costa da propieda-
de, ben mediante a imposición de MULTAS COERCITIVAS DE 1.000 A 10.000 €, REITERABLES até 
LOGRAR A EXECUCIÓN DO ORDENADO. Todo isto sen prexuízo da tramitación do expediente san-
cionador para a imposición da multa pecuniaria que corresponda de acordo coa vixente “Ordenanza 
municipal de limpeza pública e tratamento de RSU”.

3. Notificar esta resolución ó interesado, informándolle que a mesma esgota a vía administrativa e 
que contra ela poderá interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que 
a ditou no prazo de 1 mes desde o día seguinte á recepción da súa notificación, entendéndose de-
sestimado polo transcurso de 1 mes sen ditarse e notificarse a resolución expresa, ou ben recurso 
contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo de Vigo no prazo de 
2 meses contados tamén a partir do día seguinte ó da recepción da respectiva notificación, ou cal-
quera outro que estime procedente interpoñer e sexa conforme a dereito.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 20/03/2017.

ReFLexIÓNS:

Desde o Concello, xa no artigo 13 da Ordenanza municipal de limpeza pública e tratamento de resi-
duos sólidos urbanos de outubro do ano 1994, advírtese que: “As/os propietarias/os de toda clase de 
solares, terreos e construcións deberán mantelos en constante estado de limpeza, salubridade e ornato 
público….

En todo caso o incumprimento desta obriga determinará a incoación do correspondente expediente san-
cionador, con imposición da multa que proceda segundo a lexislación vixente e con advertencia da súa 
execución con carácter subsidiario polo propio Concello e con cargo á ou ó obrigado”.

No presente caso, a falta de limpeza durante tantos anos da finca lindeira coa do interesado aumen-
ta o risco de incendio, en especial, a acumulación de leña, pólas, vexetación seca… todo isto unido á 
proximidade da fábrica que almacena materiais altamente inflamables.

Así mesmo, a resolución da Concellería de Medio Ambiente-Sanidade de marzo de 2017 instando ao 
propietario da leira á súa limpeza reduce a posibilidade dun desastre natural provocado polo lume e 
pode axudar a mellorar as relacións de veciñanza.
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EXPEDIENTE 23/2016

ASUNTO:

O Concello de Vigo, en setembro do ano 2011, emitiu resolución incoando expediente de orde de 
execución para a limpeza dun terreo, propiedade dunha sociedade limitada.

Posteriormente, o Concello ante a falta de actuación, impón a través da resolución de novembro do 
2012 multa coercitiva á sociedade polo incumprimento da orde de execución sobre a limpeza do 
terreo.

O promotor do expediente, aclara, que pasados catro anos desde a derradeira resolución municipal, 
os problemas de salubridade e hixiene derivados da falta de limpeza do terreo lindeiro co seu aínda 
persisten.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 28/09/2016. Con data 29/09/2016 solicítase o preceptivo informe a Concelle-
ría de Medio Ambiente, reiterado o 19/10/2016, 17/11/2016 e 14/12/2016.

ReFLexIÓNS:

Un dos problemas máis comúns dos habitantes de Vigo é a falta de limpeza de terreos e solares por 
parte dos seus veciños, tanto persoas físicas como xurídicas (presente caso).

O art. 9.1.b da Lei 9/2002 do 30 de decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural 
de Galicia e o art. 13 da Ordenanza municipal de limpeza pública e tratamento de residuos sólidos 
urbanos de outubro do ano 1994, advirten aos propietarios de toda clase de terreos e solares que 
deben mantelos en condicións de limpeza, salubridade, seguridade e con arranxo as normas de pro-
tección do medio ambiente.

Así mesmo, advírtese de que o incumprimento desta obriga dará lugar a imposición de sancións 
pecuniarias (caso que nos ocupa) por parte da Administración local. A negativa a atender as ordes de 
execución ditadas polo Concello levará consigo a imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 
euros, reiterábeis até o cumprimento do mandato ou execución con carácter subsidiario polo propio 
Concello e con cargo ao obrigado.

A actuación da Administración local xoga un papel importante nesta materia, xa que, a través destas 
sancións, forzan ao propietario a limpar á súa leira, sendo unha das posíbeis solucións o problema 
presentado polo interesado.
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CAPÍTULO VI – FOMENTO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 10/2016

ASUNTO:

Denuncia os cortes de auga nos fogares máis empobrecidos de Vigo, ante a insuficiencia de recursos 
económicos para aboar os recibos da compañía concesionaria do servizo municipal de abastece-
mento de auga. Solicita ao Concello a adopción de medidas para evitar ditos cortes, un protocolo de 
actuación conxunta entre a Concellería de Fomento e a de Política Social e a publicidade dos datos 
relativos aos cortes.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 20/04/2016. Con data 20/04/2016 solicítase o preceptivo informe a Con-
cellería de Fomento, reiterado o 7/09/2016, 26/09/2016, 25/10/2016, 22/11/2016 e 15/12/2016.

ReFLexIÓNS:

A Asemblea xeral das Nacións Unidas, na súa resolución 64/292 do 28 de xullo do 2010, recoñece 
a auga potábel e o saneamento como dereitos humanos esenciais para o pleno gozo da vida. Insta 
aos estados e ás Organizacións Internacionais a intensificaren os seus esforzos para proporcionar a 
toda a poboación un acceso á auga potábel e o saneamento.

O Comité sobre os Dereitos económicos, Sociais e Culturais de Nacións Unidas, na sesión celebrada 
en xenebra en novembro do 2002, afirmou na observación xeral núm. 15, que o dereito humano á 
auga; é o dereito a ter acceso a auga suficiente, salubre, aceptable, accesible e adquirible para o uso 
persoal e doméstico.

Así mesmo, cabe sinalar que a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, 
establece no seu artigo 25.2.c), como competencia dos concellos, o abastecemento de auga potable 
a domicilio, evacuación e tratamento de augas residuais.

Porén, o Regulamento do Servicio Municipal de Abastecemento de Auga e Saneamento de Vigo, dis-
pón no seu artigo 6.a) que “Todo abonado virá obrigado ó pagamento puntual dos cargos que o concesio-
nario lle formule …” , mentres que o artigo 14.c , establece “O dereito ó subministro de auga e saneamento 
dun solar, inmoble ou finca pode extinguirse: ……..

c) Polo incumprimento das normas contempladas neste regulamento.

O informe requirido ao órgano municipal pode axudarnos a pescudar cales foron as familias afecta-
das, cal foi o protocolo de actuación e que medidas se contemplan desde a Concellería de Fomento 
e a de Política Social para solucionar esta terríbel situación.
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EXPEDIENTE 29/2016

ASUNTO:

Con motivo das obras que realiza na súa leira localizada en Beade, solicitou tres orzamentos (2010, 
2014 e 2015) á compañía concesionaria do servizo municipal de abastecemento de auga para as 
acometidas de saneamento e abastecemento de auga. O interesado solicita ao Concello a revisión 
dos seus orzamentos, afirmando que son inasumíbeis.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 17/11/2016. Con data 5/12/2016 solicítase o preceptivo informe a Concellería 
de Fomento, reiterado o 21/12/2016.

Con data 02/01/2017, recébese escrito do Servizo Municipal de Abastecemento e Saneamento de 
Auga do Concello de Vigo, que achega informe no que se reflicte o seguinte:

“En relación con el asunto referenciado, hemos de manifestar que en la redacción de los presupuestos 
para dotar la vivienda sita en el nº ……de las acometidas de abastecimiento de agua y saneamiento debe 
tomarse en consideración las circunstancias que se citan a continuación.

Hemos de significar que, en primer lugar, que la revisión de los presupuestos de las acometidas de abas-
tecimiento y saneamiento se han efecturado conforme al “Cuadro de precios de ejecución material para la 
redacción de presupuestos de conexión y prolongaciones de abastecimiento y saneamiento con cargo a 
los abonados”, contenido en la Ordenanza Fiscal nº 60 (Publicada en el BOP el 30 de Noviembre de 2015).

Por otra parte, y como ya hubo ocasión de exponerle en varias ocasiones personalmente al propietario, para 
conectar su vivienda a las redes municipales instaladas en la calle…., al no disponer de colector delante de la 
vivienda, es necesario proceder a la ampliación de la red de saneamiento. Por tal motivo, en la redacción de los 
presupuestos se ha tenido en consideración lo preceptuado en el art. 12 del vigente Reglamento Municipal de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento, que dispone que “cuando para la ejecución de una acometida sea nece-
sario efectuar una prolongación de la red general, correrá por cuenta del solicitante la totalidad de los gastos que 
se originen con motivo de dicha ampliación, y se hará constar en el presupuesto que se confeccione al efecto”.

Señalar además que, en cuanto a las reposiciones de pavimento a tener en cuenta para la redacción de los 
presupuestos, resulta de aplicación la “Ordenanza Reguladora de Obras y las consiguientes ocupaciones 
necesarias para la implantación de Servicios en la Vía Pública”. En este sentido, concurre además la circuns-
tancia de que parte de la ampliación de la red municipal de saneamiento afecta a la calle…., asfaltada en…., 
lo que ha repercutido en las condiciones de reposición, revisadas y avaladas siempre por el Concello, y que 
se han repercutido en los presupuestos.

Dicho lo anterior, a continuación le resumimos los presupuestos y valoraciones económicas que se han 
elaborado para las acometidas de abastecimiento y sanemiento de calle ….
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PRESUPUESTOS REDACTADOS EN EL AÑO 2010
Presupuestos nº …..
Vertido al alcantarillado público mediante bombeo particular hasta el frente de la fachada.
Importe (IVA incluido): …….€ (Abast+Snto+Tasas Municipales).
Todavía no se había asfaltado la calle…….. Las condiciones de reposición eran menos exigentes.

PRESUPUESTOS REDACTADOS EN EL AÑO 2014
Presupuestos nº ……
Vertido al alcantarillado público mediante bombeo particular hasta el frente de la fachada.
Ampliación de colector de 30 ml hacia Camiño ……
Importe (IVA incluido): ……..€ (Abast+Snto+Tasas Municipales).

PRESUPUESTOS REDACTADOS EN EL AÑO 2015
Presupuestos nº ……
Vertido al alcantarillado público mediante bombeo particular hasta el frente de la fachada.
Ampliación de colector de 30 ml hacia Camiño…….
Importe (IVA incluido): …….€ (Abast+Snto+Tasas Municipales).
Se reduce el importe al aplicar unas nuevas condiciones de reposición autorizadas por el Concello.

VALORACIÓN ESTIMADA EN AÑO 2016

OPCIÓN A
Vertido al alcantarillado público mediante bombeo particular hasta el frente de la fachada.
Ampliación de colector de 30 ml hacia Camiño ……
Importe (IVA incluido): ……..€ (Abast+Snto+Tasas Municipales). No se incluye la reposición de aglomerado en 
carretera de……, ya que la aglomerará el Concello.

OPCIÓN B
Valoración económica aproximada a solicitud del propietario para nuevo trazado, al tener conocimiento de 
próximo asfaltado por parte del Concello.
Vertido al alcantarillado público por gravedad.
Ampliación de colector de 75ml hacia Subida a …….
Valoración estimada (IVA incluido): ……..€ (Abast+Snto+Tasas Municipales).
No se incluye la reposición de aglomerado ante el supuesto de no ser necesario, siempre y cuando el Con-
cello acepte previamente dichas condiciones.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 10/01/2017.

ReFLexIÓNS:

Desde esta Valedoría entendemos que no presente caso concorren unha serie de circunstancias 
que elevan considerabelmente ditos orzamentos. Por un lado, o artigo 12.1 do Regulamento do 
Servicio Municipal de Abastecemento de Agua e Saneamento establece que “cando para a execución 
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dunha acometida sexa necesario efectuar unha prolongación da rede xeral, correrá por conta do solicitante 
a totalidade dos gastos que se orixinen con motivo de dita ampliación, e farase constar no presuposto que 
se confeccione ó efecto”, portanto, o interesado asumiría a totalidade do importe derivado da prolon-
gación da rede.

Por outro lado, no mes de maio do ano 2014 a rúa onde se acha a súa casa foi asfaltada, o que enca-
rece o orzamento de decembro de 2014, xa que, segundo o artigo 8.1 da Ordenanza xeral reguladora 
das obras e as conseguintes ocupacións necesarias para a implantación de servicios na vía pública 
de xaneiro de 2002, “As compañías subministradoras de servicios non poderán realizar novas canaliza-
cións, grandes calas ou calas nunha vía pública, dentro dos tres anos seguintes á recepción das obras de 
pavimentación de calzada ou de beirarrúas…” .

Finalmente, sinalar que a pesar de o interesado estimar desproporcionados os seus orzamentos 
en relación cos veciños doutras parroquias de Vigo máis poboadas, os cales non teñen que abonar 
o importe pola prolongación da rede, os anteditos orzamentos que lle foron enviados desde o ano 
2010 son conformes a dereito.

EXPEDIENTE 32/2016

ASUNTO:

Demanda á Concellería de Fomento unha solución ante o mal estado no que se atopa o camiño de 
acceso á súa vivenda.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o día 22/12/2016. Con data 23/12/2016 solicítase o preceptivo informe a Con-
cellería de Fomento.

Con data 17/03/2017, recébese escrito da Concellería de Fomento, que achega informe no que se 
reflicte o seguinte:

INFORME:

En relación a súa petición de informe, notificámoslle o seguinte:

“En data ………deuse traslado ao taller de Vías e Obras para execución do arranxo do camiño, de acordo co 
informado polo técnico municipal, no seu informe de data……...

O que lle traslado aos efectos oportunos.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 20/03/2017.

Ix
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ReFLexIÓNS:

Cabe sinalar que despois de numerosos escritos dirixidos ao Concello, requirindo a adopción de me-
didas en relación ao camiño que permite acceder á súa casa, o promotor do expediente alega ver 
vulnerado o principio de igualdade (art. 14 Ce), en relación aos veciños que residen no núcleo urbano, 
e non padecen diariamente a frustración que produce a imposibilidade de acceder á súa vivenda.

Así mesmo, e segundo o informe emitido pola Concellería de Fomento en marzo de 2017, dedúcese 
que o taller de Vías e Obras procederá de xeito inmediato ao arranxo do camiño, conforme á dele-
gación de competencias asignadas e esa Concellería pola xunta de Goberno Local en xuño de 2.015.

CAPÍTULO VII– PARTICIPACIÓN CIDADÁ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 12/2016

ASUNTO:

Presentouse escrito de queixa perante esta Valedoría ante a desconformidade coas modificacións 
no articulado (art.2, 9.3, 21.1, 21.2, 22.3, 49.1, 49.3, 49.5, 88.1) do Regulamento Orgánico do Pleno 
do Concello de Vigo de xuño do presente ano, levadas a cabo polo grupo de goberno municipal.

O interesado entende que ditas modificacións supoñen, entre outras cousas, unha mingua a liber-
dade de expresión, unha restrición da participación cidadá nos asuntos públicos e da capacidade de 
fiscalización da actuación do goberno municipal.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 06/06/2016. Logo da entrada en vigor das modificacións no articulado do Re-
gulamento Orgánico do Pleno do Concello, o día 22/06/2016 solicítase o preceptivo informe, reite-
rado o 11/07/2016.

Con data 15/07/2016, recébese escrito do Secretario xeral do Pleno do Concello, no que informa o seguinte:

“En relación a queixa de D…., e dentro do prazo outorgado emítese o seguinte informe:

(i). O escrito de queixa indica que o artigo 2 do Regulamento, referido aos Idiomas do Pleno, no seu último 
parágrafo sinala, “Nos debates utilizarase o galego ou o castelán” e que esta previsión conculca a Ordenan-
za municipal de Normalización Lingüística.

A Administración Municipal do Concello de Vigo, tamén o Pleno, nos seus distintos escritos e documen-
tos (convocatorias de sesións, ordes do día, propostas de acordo, ditámes, votos particulares, emendas, 
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mocións, actas, certificacións, notificacións, recursos, escrituras e demais realizados en nome do Pleno) 
exprésase en idioma galego, lingua propia de Galicia; cuestión distinta é o idioma que poden utilizar os 
concelleiros nas súas intervencións nas sesión do Pleno da Corporación que poder ser calquera dos dous 
oficiais na Comunidade; artigo 5.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia.

(ii). O escrito de queixa indica que a inclusión do término “eficacia administrativa” no artigo 9.3 pode privar 
do acceso a copias de expedientes municipais.

O artigo 9.3 do Regulamento aprobado indica:

3. Copias dos expedientes.

Sen prexuízo das autoridades expresamente polo Alcalde, o libramento de copias limitarase aos casos de 
libre acceso dos concelleiros á información; ademais das referidas ás Resolucións ou acordos adoptados, 
ás unidades administrativas xestoras, previa petición presentada no Rexistro do Pleno, librarán copias dos 
documentos que, formando parte dun expediente, se correspondan con procedementos terminados á data 
de solicitude; as copias facilitaranse a través do Rexistro do Pleno ben en soporte papel ou ben, se a súa 
extensión así o esixise, en outro soporte físico.

A petición de copias en ningún caso referirase a solicitudes xenéricas e concretará e identificará con detalle 
os documentos interesados; o exercicio deste dereito non implicará unha lesión do principio de eficacia 
administrativa; non se librarán copias dos documentos que consten nos distintos portais informáticos do 
Concello e sexan de libre acceso aos concelleiros.

A Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común, no artigo 37.7, inclúe a “eficacia administrativa” (principio constitucional de funcio-
namento das Administracións Públicas, artigo 103.1 C.E.) e a prohibición de solicitudes xenéricas como un 
“límite” do dereito cidadá de acceso aos Rexistros Públicos.

O mesmo límite debe esixirse aos representantes municipais; é mais, o R.D. 2568/1986, de 26 de no-
vembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento das Corporacións Locais, 
nos seus artigos 15.c) e 16.1a), equipara o dereito de libramento de copias dos representantes políticos ao 
dereito de libre acceso para os cidadás.

(iii) O escrito de queixa indica que o número de 3 concelleiros para formar un grupo municipal excede a 
restrición do artigo 74.4 da Lei 7/1995, de Administración Local de Galicia (LALGA) que esixe 2 concelleiros.

O precepto invocado (artigo 74.4 LALGA) di,: “Integraranse, en todo caso, no grupo mixto os membros dos 
partidos políticos, federacións, coalicións ou agrupacións que non houberan obtido un mínimo de dous 
escanos”.

A LALGA prohibe que en calquera municipio de Galicia podan constituírse Grupos Políticos Municipais dun 
único concelleiro, esixe un mínimo de dous.

Ix
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O artigo 21.1 do Regulamento Orgánico indica, “(…) Os grupos municipais constarán de polo menos tres 
concelleiros (…)”

O Regulamento prohibe que no municipio de Vigo podan constituírse Grupos Políticos Municipais de dous 
concelleiros, esixe un mínimo de tres.

O Regulamento Orgánico do Pleno cumpre o mínimo da LOUGA; agora ben, nada en Dereito impide que tal 
mínimo sexa elevado en función das características de cada Concello.

En efecto, a LALGA utiliza a homoxeneidade (mínimo de 2 concelleiros) para todos os municipios de Galicia 
con independencia de cal sexa o número total de concelleiros nel existentes, número que, segundo o artigo 
179.1 Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, varía desde tres concelleiros (municipios de hasta 100 resi-
dentes) a vinte e sete, caso de Vigo.

É razoable que o Concello de Vigo, con 27 concelleiros, eleve o mínimo sinalado na LALGA.

(iv). O escrito de queixa sinala que o artigo 22.3 do Regulamento aprobado priva aos grupos municipais do 
dereito a dispoñer dun espazo na Casa do Concello para o desenvolvemento da súa actividade.

O artigo 22.3 do Regulamento indica,

3. Cando o permitan as posibilidades funcionais da organización administrativa municipal, os Grupos dis-
porán no Concello dunha sede ou local para reunirse e recibir visitas dos cidadáns; o concelleiro delegado da 
Área de Réxime Interior porá a súa disposición unha infraestrutura mínima de medios materiais.

A expresión “Cando o permitan as posibilidades funcionais da organización administrativa municipal” debe 
entenderse como unha garantía para facilitar aos Grupos Políticos Municipais un local para reunirse e recibir 
visitas dos cidadás, de tal xeito que só por tal razón de imposibilidade material, debidamente acreditada, en 
definitiva, non arbitraria, pode denegarse un local para tales fins.

(v). O escrito de queixa indica que a prohibición discrecional do artigo 49.1 de que o público asistente ás sesi-
óns plenarias poida portar carteis ou equivalentes, mesmo cando estes non supoñan interrupción ou altera-
ción grave do desenvolvemento das sesións constitúe unha limitación ao exercicio dun dereito fundamental.

O artigo 49.1 do Regulamento aprobado indica,

1. As sesións do Pleno do Concello de Vigo son solemnes e públicas sen prexuízo do límite material do aforo 
existente no Salón de Sesións; facilitarase o acceso ós medios de comunicación debidamente acreditados. 
Será secreto o debate e a votación daqueles asuntos que afecten aos dereitos fundamentais dos cidadáns 
referidos no artigo 18.1 da Constitución e aqueles outros que así o acorde o Pleno.

O público asistente ás sesións non intervirá nelas, nin realizará manifestacións de agrado ou desagrado, nin 
exhibirá carteis, pancartas ou similares.
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A exhibición de carteis, pancartas ou similares son feitos que se integran no concepto de “manifestacións 
de agrado ou desagrado”, condutas non permitidas no artigo 88.3 do R.D. 2568/1986, de 26 de novem-
bro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento das Corporacións Locais.

(vi) O escrito de queixa sinala que a posibilidade de privar do acceso ás seguintes sesións plenarias, entre 
dous e catro meses, a aquelas persoas que tiveran sido obxecto de amoestación, chamada reiterada á 
orde ou expulsión durante un pleno (artigo 49.3), provocará a limitación arbitraria e coercitiva de acceso da 
veciñanza afectada a futuras sesións plenarias.

O artigo 49.3 do Regulamento aprobado indica,

3. Sen prexuízo da súa amoestación e, no seu caso, expulsión, ás persoas que no transcurso dun Pleno 
foran reiteradamente chamadas á orde pola Presidencia por inxerencia, intromisión ilexítima, alteración, ou 
interrupción da sesión, e así conste na Acta ou no borrador da Acta da sesión, poderáselles limitar, me-
diante Resolución motivada da Alcaldía, a súa asistencia ás sesións por un prazo de dous a catro meses en 
función da relevancia e intensidade da perturbación ocasionada.

Respecto desta cuestión a Exposición de Motivos do Regulamento indica: “O art. 70 da LBRL sinala que as 
sesións do Pleno das Corporacións Locais son públicas. Tal principio xeral de publicidade implica que poden 
asistir as mesmas todos os cidadáns que o estimen conveniente así como os medios de comunicación 
social sen mais limitación –limite material- que o aforo existente. O carácter público das sesións é reflexo 
da proximidade das administracións municipais.

O dereito de asistir ás sesións do Pleno non é absoluto, está suxeito á observancia de deberes e ten a súa 
fronteira no respecto doutros de maior rango e presenza como é o dereito fundamental de participación dos 
cidadáns nos asuntos públicos a través dos representantes democraticamente elixidos.

O artigo 122.1 da LBRL sinala que o Pleno é o órgano de máxima representación política dos cida-
dáns no goberno municipal. Esta excelencia representativa obriga a que as súas sesións se realicen 
baixo a solemnidade e o respecto que corresponde a un órgano destas características tendo dereito os 
concelleiros a desempeñar os seus dereitos pacificamente, sen perturbacións ilexítimas nin dilacións 
indebidas.

É deber inescusable da Presidencia asegurar a boa orde das sesións ostentando para iso inherentes fun-
cións de dirección no interior do salón, “policía de estrados”; a certeza e eficiencia do dereito dos cidadáns 
de participar nos asuntos públicos a través dos seus representantes, artigo 23 C.E., esixe que a Alcaldía, 
mediante a tipificación de condutas non desexadas, dispoña de medidas preventivas, proporcionadas e 
obxectivas que garantan o establecemento das condicións precisas para o normal desenvolvemento das 
sesións plenarias e dos dereitos fundamentais”

En similar sentido, o artigo 124 do Texto Refundido do Regulamento do Parlamento de Navarra aprobado 
en data 8.10.2007 e publicado no BON nº 138 de 5.11.2007, sinala:

Ix
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Artículo 124

1. En las sesiones públicas, el público estará obligado a guardar silencio en todo momento y a abstenerse 
de toda manifestación externa de aprobación o reprobación.
2. Los miembros del público que, de cualquier modo, perturben el orden serán sancionados por el Presiden-
te con la expulsión de la sala. El Presidente podrá ordenar el desalojo de la sala por todo el público si los 
perturbadores no fuesen identificados o en caso de alboroto.
3. La Mesa podrá prohibir la asistencia a futuras sesiones de las personas expulsadas y suspender la con-
cesión de las tarjetas correspondientes a los Grupos Parlamentarios cuyos invitados sean expulsados del 
Salón de Sesiones.

Tamén, no mesmo similar sentido, o artigo 116 do Regulamento da Asemblea da Rexión de Murcia apro-
bado polo Pleno da Cámara en sesión de data 13.06.2002 e publicado no BOAR nº 127 da mesma data, 
indica:

Artículo 116

1. El presidente podrá suspender o levantar las sesiones cuando se produzcan incidentes que impidan la 
normal celebración de las mismas.
2. En las sesiones públicas el público estará obligado a guardar silencio en todo momento y a abstenerse 
de toda manifestación externa de aprobación o reprobación.
3. Los miembros del público que, de cualquier modo, perturben el orden serán sancionados por el Presi-
dente con la expulsión de la sala. El Presidente podrá ordenar el desalojo de la sala si los perturbadores no 
fueren identificados o en caso de alboroto.

La Presidencia podrá prohibir la asistencia a futuras sesiones de las personas expulsadas.

(vii). O escrito de queixa indica que a fixación no artigo 49.5 do requisito de que os medios de comunicación 
deban atoparse “expresamente autorizados pola Presidencia para poder realizar gravacións gráficas ou 
sonoras das sesión plenarias, colida co dereito a información.

O artigo 49.5 do Regulamento aprobado indica,

5. A Presidencia adoptará as medidas axeitadas para facilitar aos medios de comunicación o acceso ao Sa-
lón de Sesións, ningún medio, sen atoparse expresamente autorizado pola Presidencia, realizará gravacións 
gráficas ou sonoras das sesións.

A Presidencia do Pleno ostenta inherentes deberes de dirección e de policía interna (policía de estrados) du-
rante a celebración das sesións plenarias ao obxecto de que estas se desenvolvan coa solemnidade debida.

O inciso final do apartado 5 ten como fin, precisamente, facilitar a presencia dos medios de comunicación 
no Pleno.
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En efecto, o espazo físico do Salón de Plenos do Concello de Vigo é reducido, razón suficiente para que a 
presenza dos medios de comunicación nas sesións deba disciplinarse/controlarse evitando con iso situa-
cións de imposibilidade material (cabida física) que, en todo caso, deben ser resoltas con anterioridade ao 
inicio da sesión.

A autorización mencionada no artigo 49.5 é conforme a dereito sempre e cando se interprete no sentido 
que a autorización é outorgada ou denegada en función do espazo dispoñible.

(viii). O escrito de queixa indica que no artigo 88.1 o aumento do 8 ao 10% do censo do número de sinaturas 
que deben avaliar unha iniciativa regulamentaria por parte da veciñanza, dificulta a posibilidade material 
da súa promoción.

O artigo 88.1 do Regulamento aprobado indica,

1. Os veciños que gocen do dereito de sufraxio activo nas eleccións municipais poderán exercer a iniciativa 
popular, presentando propostas de acordos ou actuacións ou proxectos de regulamentos en materias da 
competencia municipal. Ditas iniciativas deberán ir subscritas cando menos pola porcentaxe do 10 por 
cento de veciños do municipio.

A reforma operada na LBRL pola Lei 57/2003 introduciu o artigo 70 bis que recoñece o dereito dos veciños 
que gocen do dereito de sufraxio activo nas eleccións municipais a exercer a iniciativa popular presentando 
Proxectos de Regulamentos en materias da competencia municipal; o precepto esixe que tal iniciativa sexa 
subscrita por unha porcentaxe de veciños do municipio en relación co seu número de habitantes, en efecto, 
o artigo 70 bis no apartado 2. indica: “Ditas iniciativas deberán ir subscritas ao menos polo seguinte por-
centaxe de veciños do municipio:

a) até 5.000 habitantes, o 20 por cento.
b) De 5.001 a 20.000 habitantes, o 15 por cento.
c) A partires de 20.001 habitantes, o 10 por cento.

Non resulta posible, desde a legalidade aplicable, diminuír a porcentaxe do 10%.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 20/07/2016.

EXPEDIENTE 25/2016

ASUNTO:

Os interesados solicitaron por escrito no rexistro xeral do Concello (art. 54.1 do Regulamente Orgá-
nico do Pleno do Concello) a intervención dun representante da súa asociación no pleno municipal do 
pasado mes de outubro para, deste xeito, expor os problemas do transporte en autobús que pade-
cen para chegar até o hospital Álvaro Cunqueiro, localizado na estrada Clara Campoamor en Beade.

Ix
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Perante á falta de resposta motivada e por escrito do Concello, os interesados alegan a vulneración 
no seu dereito de participación cidadá.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 2/11/2016. Con data 11/11/2016 solicítase o preceptivo informe a Concellería 
de Participación Cidadá, reiterado o 28/11/2016 e 15/12/2016.

Con data 02/01/2017, recébese escrito do……, ………, no que informa o seguinte:

“En relación o Expediente 25/2016, Doc…….., do Valedor do Cidadán se informa a dita Institución o se-
guinte.

Mediante escrito de data ……D………, invocando o artigo 54 do Regulamento Orgánico do Pleno do Con-
cello de Vigo solicitou a intervención de dita Asociación no Pleno para expor a problemática da mellora do 
transporte en autobús desde Teis ao Hospital Álvaro Cunqueiro; tal escrito de petición non foi, formalmente, 
obxecto de contestación por parte do Concello.

Coma consecuencia de tal ausencia de contestación, D... se ten dirixido o Valedor de Cidadán formulando 
quizá; a Oficina do Valedor require e reitera deste Concello o correspondente INFORME.

Idéntica quizá formulou ante o Valedor do Pobo D...., tamén en representación da Asociación Veciñal de 
Teis, Expediente N.7. Q/63855/16, neste Expediente este Concello, mediante escrito de data 25.11.2016, 
informou o Valedor do Pobo o seguinte:

“(…) Mediante escrito de data 4.10.2016 D..., enterado verbalmente que a súa solicitude non sería mate-
rializada, presenta escrito no que insta resposta escrita á solicitude intervención presentada o día 14 de 
outubro na que se expliquen as razóns da denegación da súa solicitude.

O artigo 54.1 do Regulamento Orgánico do Pleno sinala,

“Intervencións no Pleno dos cidadás. Cando as Asociacións ou entidades constituídas para a defensa dos 
intereses xerais ou sectoriais dos veciños desexen efectuar unha exposición no Pleno en relación con algún 
punto da Orde do Día no que intervinieron na súa tramitación administrativa como interesados, ou para ex-
poñer calquera problemática de interese xeral para a Cidade deberán solicitalo ao alcalde mediante escrito 
presentado no Rexistro Xeral do Pleno; o escrito presentarase con antelación a convocatoria da sesión; a 
súa intervención de ser autorizada, realizarase polo tempo que determine o alcalde, que non será inferior 
a cinco minutos, e a través dun único representante, a intervención figurará na Orde do Día como primeiro 
punto da sesión”.

Do precepto transcrito dedúcese que as peticións de intervención no Pleno se enmarcan no Dereito de 
Petición.
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O escrito, en virtude do seu contido e no mesmo día de presentación, foi entregado á Jefatura do Gabinete 
da Alcaldía para a adopción das decisións que se estimaran oportunas.

O Dereito de Petición distínguese pola a súa simplicidade e pola ausencia dun procedemento carente de 
formalidades; a información verbal facilitada por funcionarias desta Secretaría Xeral (unidade administra-
tiva na que se presenta o escrito) de que o escrito non sería considerado polo órgano competente debe 
entenderse como a “contestación” que a este tipo de peticións menciona o artigo 10.3 da Lei Orgánica do 
Dereito de Petición.

A non consideración da petición formulada tan só pode ter unha razón: a ausencia dunha “problemática de 
interese xeral para a Cidade” no correcto entendemento de que tal “ausencia de problemática” non significa 
a carencia de importancia da cuestión plantexada –que a ten- senón no lóxico criterio restritivo que a Alcal-
día ven realizando respecto do interese xeral das intervencións dos cidadás no Pleno habida conta que este 
órgano municipal, máximo órgano de representación política, non é o mais axeitado para expoñer calquera 
dúbida, suxestión ou queixa respecto do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos munici-
pais pois se así fora tales queixas e suxerencias –normais en calquera sociedade democrática, organizada 
e prestadora de servizos dirixidos a satisfacer as necesidades e aspiracións da cidadanía- completarían a 
totalidade da sesión plenaria (…)”.

O mesmo INFORME á quizá presentada ante o Valedor do Pobo debe emitirse respecto da queixa presen-
tada ante o Valedor do Cidadán pois, con independencia da persoa do presentador, os feitos son idénticos; 
razón suficiente para considerar que a reprodución do informe transcrito é suficiente como contestación á 
petición de informe do Valedor do Cidadán.

Non resultan admisibles queixas simultáneas, ou reprodución de queixas, ante órganos institucionais que 
comparten idénticos fins e obxectivos: supervisión da actividade da Administración Municipal.”

Do que se deu cumprida información ao interesado o 10/01/2017.

Con data 23 de xaneiro do 2017, envíase recomendación a Concellería de Participación Cidadá.

CAPÍTULO VIII – LIMPEZA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 17/2016

ASUNTO:

Solicítase a limpeza dun terreo localizado en Alcabre. No seu escrito de queixa, o cidadán refere que 
pola proximidade da súa vivenda coa mencionada parcela, sente un profundo desasosego ante o 
risco inminente de incendio debido o mal estado de conservación do terreo.

Ix
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SITUACIÓN:

Queixa presentada o 29/08/2016. Con data 30/08/2016 solicítase o preceptivo informe a Concel-
lería de Patrimonio, reiterado o 22/09/2016.

O día 30/09/2016, recébese escrito do Responsábel Técnico da Oficina de Inventario e Patrimonio 
do Concello, confirmando que a parcela consta como propiedade municipal no Inventario Municipal 
de Bens e Dereitos.

Con data 4/10/2016 envíase escrito de recomendación á Concellería de Medio Ambiente para que, 
conforme co disposto na Ordenanza municipal de limpeza pública e tratamento de residuos sólidos 
urbanos do ano 1994, se proceda á limpeza de dita parcela. O día 8/11/2016, envíase a mesma 
recomendación á Concellería de Limpeza, reiterada o día 5/12/2016.

ReFLexIÓNS:

A Ordenanza municipal de limpeza pública e tratamento de residuos sólidos urbanos de outubro do 
1994, ten por obxecto a regulación das actividades e comportamentos dirixidos á limpeza e utiliza-
ción das vías e espazos públicos, terreos e edificios públicos e privados.

A protección e preservación da saúde humana, do medio natural e dos espazos comunitarios son 
algúns dos obxectivos que persegue a mencionada normativa.

Se temos en conta que o artigo 4 da precitada ordenanza, establece que a “limpeza da rede viaria e 
espazos públicos e a recollida dos residuos realizaranse directamente polos servicios municipais ou, no seu 
caso, a través das empresas xestoras ou prestadoras do servicio…”, é primordial que por parte do Con-
cello se execute de forma continuada a limpeza de terreos públicos por cuestións de saúde, hixiene 
e, como no caso que nos ocupa, evitar posíbeis incendios.

A tarefa do órgano municipal debe dar exemplo e complementar a tarefa do resto de propietarios 
de terreos e solares, xa que estes teñen, segundo o bando municipal de xuño de 2008, a obriga 
permanente de mantelos nas debidas condicións de limpeza e salubridade (retirada de maleza, lixo, 
entullos), coa imposición de sancións pecuniarias ante a negativa dos mesmos a executar mencio-
nada obriga.
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CAPÍTULO IX – PATRIMONIO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 28/2016

ASUNTO:

O sistema de ventilación forzada do seu edificio foi apagado hai máis dun ano, provocando proble-
mas de humidades nas vivendas e de saúde nalgúns veciños (problemas respiratorios).

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 17/11/2016. Con data 28/11/2016 solicítase o preceptivo informe a Con-
cellería de Patrimonio, reiterado o 15/12/2016. O día 12 de xaneiro do 2017, recébese informe da 
xerencia Municipal de Urbanismo-Oficina Municipal de Vivenda e solo, confirmando o coeficiente de 
9,11% de participación do Concello na propiedade do inmóbel.

Así mesmo, cabe sinalar que o presente expediente segue en tramitación á espera de resposta mo-
tivada do Concello en relación ás pretensións do promotor do expediente.

ReFLexIÓNS:

Inicialmente enviouse escrito a Concellería de Patrimonio para constatar que o Concello de Vigo é 
cotitular do inmóbel, e polo tanto, un dos afectados en canto ao número de vivendas que ten en 
réxime de aluguer social.

O promotor do expediente alega que o problema comezou hai dous anos, cando o sistema de re-
novación de ar forzado dunha das vivendas fallou, producindo no interior da mencionada vivenda 
ruído por enriba do nivel de dBA permitido (proba sonométrica realizada pola Policía Local). Nese 
momento, afirma que se procedeu ao apagado do antedito sistema de ventilación, sen acordo previo 
nin votación na xunta de Propietarios.

O artigo 20 da Lei 49/1960 de 21 xullo da Propiedade Horizontal, establece que entre as funcións do 
administrador está “a conservación da casa…, dispondo das reparacións e medidas que resulten urxentes”.

Por todo o exposto, entendemos que o presente conflito podería verse solucionado de forma rápida 
e sinxela, co bo exercicio das tarefas que lle son inherentes ao administrador e ás boas relacións 
veciñais, reparando o sistema de ventilación da vivenda que falla e retomando o seu funcionamento.

Ix
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EXPEDIENTE 31/2016

ASUNTO:

existencia durante os derradeiros tres anos, dun foco de chatarra xunto a súa casa. A interesada 
afirma que o veciño amontoa neveiras, lavadoras, colchóns e residuos altamente contaminantes 
que vulneran os estándares mínimos de salubridade e hixiene.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 12/12/2016. Con data 14/12/2016 solicítase o preceptivo informe a Concel-
lería de Patrimonio.

ReFLexIÓNS:

Inicialmente enviouse escrito á Concellería de Patrimonio para confirmar que o terreo onde o veciño 
deposita os electrodomésticos e demais residuos consta no Inventario Municipal de Bens e Dereitos 
como público. en caso de resposta afirmativa, procedería a imposición dunha sanción económica.

O artigo 34 da Ordenanza municipal de limpeza pública e tratamento de residuos sólidos urbanos 
de outubro do 1994, establece “a prohibición de depositar na vía pública e espazos públicos mobles, 
electrodomésticos, colchóns, útiles ou outros obxectos inservibles para que sexan retirados polos camións 
colectores da recollida de lixo domiciliario… ”.

O abandono de móbeis na vía ou espazos públicos constitúe unha infracción grave (art.50.2.g da 
ordenanza), mais a súa reiteración durante tres anos supón a comisión dunha infracción moi grave 
(art.50.3.a reincidencia na comisión de 3 faltas graves).

Finalmente, cabe sinalar que a demanda ao Concello dos veciños que teñen a casa lindeira ao refe-
rido núcleo de lixo baséase na imposibilidade de residir na súa vivenda (insectos, roedores e demais 
animais infecciosos), ben como na necesidade dun contorno que non prexudique o ambiente nin a 
saúde da totalidade da veciñanza.

CAPÍTULO X – EDUCACIÓN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 22/2016

ASUNTO:

Os alumnos do IeS onde estuda a súa filla de 12 anos, receben a materia de educación Física no 
Pavillón Municipal próximo do centro educativo, polo que, para acceder ao mesmo, deben camiñar 
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pola beirarrúa cos perigos que iso comporta.

A promotora do expediente alega que existe unha porta que une o centro educativo co pavillón e 
solicita a súa habilitación para que os rapaces accedan desde o instituto.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 21/09/2016. Con data 26/09/2016 solicítase o preceptivo informe a Concel-
lería de educación, reiterado o 14/10/2016.

O día 21/10/2016, recébese informe da xefa do Servizo de educación, o cal indica que:

“ Dna..., expón unha problemática casuística particular que afecta aos accesos, segundo o seu punto de 
vista non idóneos, do alumnado do IES … que están a recibir a asignatura de Educación Física no Pavillón 
Municipal….

O Servizo Municipal de Educación, non ten competencia educativa algunha nos Institutos de Educación Se-
cundaria (IES), e unicamente debe asumir a xestión e execución da competencia e función que a lexislación 
vixente recoñece ás corporacións locais, como responsabilidade de obrigado cumprimento no ámbito da 
educación. Nomeadamente é competencia propia e responsabilidade do Concello a seguinte: “A conserva-
ción, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a centros de educación infantil, 
de educación primaria e de educación especial de Vigo”, segundo se recolle no art. 25.2, apartado n) da Lei 
27/2013 do 27 de decembro de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local (LRSAL).

En todo caso, a xuízo deste servizo municipal de educación, a posible resolución desta problemática expos-
ta sobre o acceso a este IES pode presentar distintas alternativas a considerar: Si o acceso está situado 
dentro do recinto educativo será competencia da Administración Educativa Competente, é dicir da Conselle-
ría de Educación da Xunta de Galicia. E no ámbito da administración local, si o acceso é fóra do recinto edu-
cativo, podería ser responsabilidade do servizo municipal de “Vias e Obras” ou incluso ter algunha incidencia 
o servizo municipal de deportes no marco da norma reguladora da utilización das instalacións deportivas 
pertencentes ao “Instituto Municipal dos Deportes”.

Do que se deu cumprida información ao interesado o 24/10/2016.

Con data 8/11/2016 recébese por parte da interesada un bosquexo da zona do IeS e o Pavillón, no 
que se aprecia que dita porta áchase nas instalacións deportivas municipais, polo que, en virtude 
do Informe da xefa do Servizo de educación do Concello, a competencia sobre a presente materia é 
municipal.

O día 9 de novembro do presente ano envíase escrito á Concellería de educación, solicitando o tras-
lado do expediente ao Servizo Municipal de Deportes para que se adopten as medidas oportunas, o 
cal se reitera o día 5/12/2016.

Ix
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ReFLexIÓNS:

Na actualidade os mozos de 12 anos cursan os seus estudos de ensino secundario nos IeS, onde 
conviven con outros rapaces de 17 e 18 anos cun maior grao de madureza.

No presente caso, os promotores do expediente e pais dunha rapaza de 12 anos, senten un pro-
fundo desacougo ante a idea de que a súa filla acceda pola beirarrúa ao pavillón municipal onde se 
imparte a materia de educación Física, polo que solicitan a habilitación da porta que une o IeS co 
pavillón.

O informe da xefa do Servizo de educación do Concello manifesta que a competencia na materia 
recaerá na Administración Autonómica ou na Local, en función da situación do acceso.

Se temos en conta o bosquexo enviado pola interesada con referencia á situación da porta e o in-
forme mencionado, a competencia recae sobre o órgano municipal, polo que desde esta Valedoría 
continuaremos requirindo a adopción das oportunas medidas.

CAPÍTULO XI– TRANSPORTES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 26/2016

ASUNTO:

Con motivo das obras no estadio Municipal de Balaídos, unha das paradas de autobús sita nas súas 
inmediacións foi temporariamente eliminada. A antedita parada, achábase diante dun paso de pe-
óns, o cal, segundo o promotor do expediente, supuña un risco constante de atropelo.

O interesado solicita que a instalación da próxima parada de autobús nas inmediacións do estadio 
non coincida cun semáforo nin cun paso de peóns.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 2/11/2016. Con data 4/11/2016 solicítase o preceptivo informe á Concellería 
de Transportes, reiterada o 22/11/2016 e 15/12/2016.

ReFLexIÓNS:

O Regulamento europeo sobre os dereitos dos viaxeiros de autobús e autocar, de febreiro de 2011, 
define a “parada” como “calquera punto, distinto dunha estación, onde, segundo o roteiro determinado, 
está programada a parada dun servizo regular para o embarque ou desembarque de viaxeiros”.
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O artigo 25.2.g) da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, establece entre 
as competencias propias do municipio, o transporte colectivo urbano. Neste caso, o paso previo á 
instalación da parada de autobús, será o estudo da súa localización polo Servizo de Transportes do 
Concello. Desde o mencionado servizo, considerarase como lugar máis axeitado o máis próximo 
á anterior localización, de fácil acceso, menos perigoso para os usuarios e que, ao mesmo tempo, 
facilite a maior fluidez do tráfico na zona.

CAPÍTULO XII – PARQUES, XARDÍNS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EXPEDIENTE 27/2016

ASUNTO:

Preocupación polo mal estado de conservación das árbores sitas na avenida Fragoso. O promotor do 
expediente solicita a retirada dos alcorques, xa que entende que “están afogando” ás mencionadas 
árbores.

SITUACIÓN:

Queixa presentada o 02/11/2016. Con data 04/11/2016 solicítase o preceptivo informe a Concel-
lería de Parques e xardíns, reiterado o 22/11/2016 e 15/12/2016.

ReFLexIÓNS:

entre as competencias da Concellería de Parques e xardíns está, segundo resolución do Concello de 
xuño de 2015, a defensa das árbores, das especies vexetais e a inspección do funcionamento dos 
servizos de conservación e manutención que sexan xestionados por empresas concesionarias.

O presente caso, versa sobre os alcorques das árbores sitas na avenida Fragoso. Pódese definir o 
alcorque, coma o oco que se deixa na superficie dos pavimentos sen asfaltar ou enlousar por volta 
do tronco dunha árbore. entre as súas funcións, pódese destacar, o almacenamento da auga de 
rega ou da choiva, cuitos e fertilizantes, á vez que permite manter limpas as árbores, xa que evita a 
acumulación de lixo ou desperdicios nas súas raíces.

A tarefa de control da Oficina Técnica de Montes, Parques e xardíns sobre os traballos realizados 
pola empresa concesionaria Althenia, en relación a preservación das mencionadas árbores, pode de-
terminar a través do seu informe, se procede ou non a retirada ou o cambio dos alcorques cadrados 
e enreixados sitos en Fragoso.

Ix
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REQUIRIMENTOS DE EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE O ANO 2016

1- XESTIÓN MUNICIPAL

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

1/2016
Falta de resposta do órgano municipal 
en relación ao seu escrito de solicitude 
de información.

18/01/2016
15/02/2016
01/03/2016
22/03/2016
13/04/2016
26/04/2016
25/05/2016
23/06/2016
21/07/2016
18/08/2016
19/09/2016
18/10/2016
15/11/2016
12/12/2016

27/02/2017

4/2016 estado da rúa Zaragoza.

25/02/2016
17/03/2016
13/04/2016
26/04/2016
25/05/2016
23/06/2016
21/07/2016
18/08/2016
19/09/2016
18/10/2016
15/11/2016
12/12/2016

5/2016 Avarías nunha liña de transporte 
público urbano

29/03/2016
20/04/2016
25/05/2016
23/06/2016
21/07/2016
18/08/2016

13/09/2016
(Pechado)

13/2016
Aumento do número de prazas de 
estacionamento para persoas con 
deficiencia

06/07/2016
27/07/2016
26/08/2016
22/09/2016
21/10/2016
20/11/2016

21/11/2016
(Pechado)
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QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

15/2016 15/2016 Itinerario dunha liña de 
transporte urbano

30/08/2016
22/09/2016
21/10/2016
21/11/2016

25/11/2016

2.- ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

2/2016 Falta de abono da axuda municipal e da 
renda polo seu inquilino.

18/01/2016
15/02/2016
01/03/2016
21/03/2016
13/04/2016

19/04/2016
(Pechado)

7/2016
Imposibilidade de asumir o importe das 
obras esixidas pola xerencia Municipal 
de Urbanismo.

14/03/2016
20/04/2016

9/05/2016
(Pechado)

8/2016 Acceso as vivendas en réxime de 
aluguer social para dúas familias.

14/04/2016
13/05/2016
10/06/2016
08/07/2016
27/07/2016
26/08/2016
26/09/2016
04/10/2016

3/11/2016
(Pechado)

3. URBANISMO

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

3/2016 Danos e problemas de humidades na 
súa vivenda.

01/02/2016
15/02/2016
21/03/2016
13/04/2016

15/04/2016
(Pechado)

19/2016 Obras sen licenza municipal para a súa 
execución.

08/09/2016
26/09/2016
25/10/2016

03/11/2016
(Pechado)

Ix
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4.- ÁREA DE SEGURIDADE E MOBILIDADE

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

6/2016
Imposibilidade de recorrer dúas 
sancións de tráfico da Policía Local por 
falta de notificación.

04/03/2016
22/03/2016
20/04/2016
25/05/2016
23/06/2016
21/07/2016
18/08/2016
19/09/2016
18/10/2016
15/11/2016
12/12/2016

14/2016

Sancionado por estacionar sobre a 
beirarrúa obstaculizando o paso de 
peóns.

22/07/2016
10/08/2016
01/09/2016
22/09/2016
21/10/2016
21/11/2016
15/12/2016

29/07/2016

18/2016

Increpado con berros e insultos, por 
un dos axentes do Servizo de Costa e 
Praia do Concello.

02/09/2016
22/09/2016
21/10/2016
21/11/2016
15/12/2016

21/2016
Sanción da Policía Local, por non 
deterse no lugar prescrito polo sinal de 
ceda o paso.

10/10/2016
02/11/2016
21/11/2016
07/12/2016

25/11/2016
(Pechado)

30/2016 Sancións no Hospital Álvaro Cunqueiro. 14/12/2016
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5.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

9/2016 Ruído do botellón.
21/04/2016
17/06/2016
11/07/2016

26/07/2016
(Pechado)

11/2016 Ruído do bingo sito debaixo da súa 
casa.

22/06/2016
11/07/2016
27/07/2016
26/08/2016
26/09/2016
25/10/2016
22/11/2016
15/12/2016

20/2016 Falta de limpeza da finca sita xunto á 
súa casa.

19/09/2016
10/10/2016
21/11/2016
15/12/2016

19/10/2016
17/03/2017
(Pechado)

23/2016 Falta de limpeza do terreo lindeiro co 
seu.

29/09/2016
19/10/2016
17/11/2016
14/12/2016

6- ÁREA DE FOMENTO

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

10/2016 Cortes de auga nos fogares máis 
empobrecidos de Vigo.

20/04/2016
07/09/2016
26/09/2016
25/10/2016
22/11/2016
15/12/2016

29/2016
Revisión dos orzamentos para 
as acometidas de saneamento e 
abastecemento de auga.

05/12/2016
21/12/2016

02/01/2017
(Pechado)

32/2016 Mal estado no que se atopa o camiño 
de acceso á súa vivenda. 23/12/2016 17/03/2017

(Pechado)

Ix
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7.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

12/2016
Desconformidade coas modificacións 
no articulado do Regulamento 
Orgánico do Pleno.

22/06/2016
11/07/2016

15/07/2016
(Pechado)

25/2016 Falta de resposta motivada e por 
escrito do Concello.

11/11/2016
28/11/2016
15/12/2016

2/01/2017
(Pechado)

8.- ÁREA DE LIMPEZA

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

17/2016 Limpeza dun terreo sito en Alcabre.

30/08/2016
22/09/2016
04/10/2016
08/11/2016
05/12/2016

30/09/2016

9.- ÁREA DE PATRIMONIO

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

28/2016
Problemas de humidades nas vivendas 
provocados polo apagado do sistema 
de ventilación forzada.

28/11/2016
15/12/2016 12/01/2017

31/2016 Foco de chatarra xunto á súa casa. 14/12/2016

10.- ÁREA DE EDUCACIÓN

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

22/2016 Habilitación da porta que une o pavillón 
e o instituto.

26/09/2016
14/10/2016
09/11/2016
05/12/2016

21/10/2016
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11.- ÁREA DE TRANSPORTES

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

26/2016
Instalación axeitada da parada de 
autobús.

04/11/2016
22/11/2016
15/12/2016

12.- ÁREA DE DISTRITOS, PARQUES, XARDÍNS

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN 
INFORMe ReCePCIÓN INFORMe

27/2016 Mal estado de conservación das 
árbores sitas na avenida Fragoso.

04/11/2016
22/11/2016
15/12/2016

13.- OUTROS

QUeIxA MOTIVO PeTICIÓN INFORMe ReCePCIÓN 
INFORMe

16/2016 Non tramitado por falta de 
documentación.

24/2016 Non tramitado por falta de 
documentación.

Ix
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PARTe x
CONSULTAS QUE DERON LUGAR A INTERVENCIÓNS

Nº total: 163

Concellerías Núm. %
Parques, xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos 8 4,9
Urbanismo 33 20,2
educación 5 3,1
Política Social 11 6,7
Transportes e Proxectos estatais europeos 2 1,2
xestión Municipal, Persoal, Patrimonio e Administración electrónica 9 5,5
Orzamentos e Facenda 8 4,9
Seguridade e Mobilidade 19 11,7
Fomento, Limpeza e Contratación 21 12,9
Medio Ambiente e Vida Saudable 26 16,0
Cultura 3 1,8
Outros 18 11,0
TOTAL 163 100,0



214

Valedor do Cidadán // Informe ao Pleno do Concello 2016



215

PARTe xI
ACTUACIÓNS DE OFICIO

Durante o ano 2016 publicáronse dous estudos sobre a incidencia do cambio climático no municipio 
de Vigo:

•	 Percepción da cidadanía viguesa sobre o cambio climático

•	 Contribución local ao cambio climático global. Aplicación ao municipio de Vigo

percepción da cidadanía viguesa sobre o cambio climático

O cambio climático converteuse nun asunto de interese público nos últimos anos, téndose publicado 
estudos que abordan a influencia que este fenómeno está a producir no hábitat humano. Por outra 
parte, convén lembrar que máis da metade da poboación humana habita en cidades, motivo polo 
que a atitude da cidadanía será chave para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Por 
iso, a Unión europea realizou enquisas, a máis recente en 2015, para coñecer a percepción dos seus 
habitantes ante este impacto.

Co obxecto de coñecermos a opinión que a cidadanía viguesa ten sobre o cambio climático, levouse 
a cabo este estudo que se articula en cinco partes diferenciadas, alén dunha introdución na que se 
pormenorizan as actuacións institucionais desde a primeira Conferencia Mundial sobre o Clima de 
xenebra (1976) até a última de París (2015).

Con este esquema, nunha primeira parte descrébese a percepción, responsabilidade e medidas pe-
rante o cambio climático a nivel europeo para, nunha segunda, desenvolver unha enquisa sobre a 
percepción do cambio climático aplicada ao municipio de Vigo. A terceira e cuarta parte céntranse en 
analizar as tendencias observadas a partir das respostas encontradas na enquisa aplicada e, alén 
diso, realízase unha comparativa entre Vigo e españa sobre a percepción e actuacións contra o cam-
bio climático mostradas por ambas cidadanías. Finalmente, unha clasificación das conclusións xerais 
e específicas serve para diferenciar as medidas e actuacións a levar a cabo por parte das institucións 
e da propia cidadanía.

Por outra parte, cabe referir que a metodoloxía e a técnica operativa desenvolvida neste traballo 
poden ser aplicadas en estudos semellantes por calquera outra administración local e, deste xeito, 
constituír unha achega relevante para poder comparar os datos obtidos e coñecer así mellor a reali-
dade da contribución local ao cambio climático global.
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Contribución local ao cambio climático global. Aplicación ao municipio de Vigo

No ano 2004 esta Oficina do Valedor do Cidadán publicou un estudo sobre “Análise da contribución do 
municipio de Vigo ao cambio climático”. A metodoloxía usada para o cálculo de emisións de GeI (Gases 
de efecto Invernadoiro) seguiu a indicada polo IPCC (Panel Intergobernamental do Cambio Climático) 
e dada a coñecer no 2000. Posteriormente, en 2006, ese mesmo organismo internacional propuxo 
unha nova metodoloxía cuxa distribución afectaba a algunha das variábeis analizadas no proceso, 
entre as cales, as referentes á agricultura, silvicultura e outros usos da terra ben como á dos residu-
os, abranxendo os procesos de incineración, tratamento e eliminación de augas residuais. Por outra 
parte, desaparecían os parámetros ligados aos disolventes e fusionábanse os cambios de uso do 
solo.

Por todo isto, era preciso actualizar o inventario das emisións dos GeI, cuantificando as Tn de CO2 
equivalentes emitidas e poder así comparalas coas doutras cidades que seguiron a metodoloxía 
proposta polo IPCC en 2006.

Así pois, o obxectivo deste estudo reside en determinar as emisións de orixe antropoxénica de GeI no 
municipio de Vigo con esa nova metodoloxía e, dese xeito, crear un cadro de referencia que permita 
identificar aqueles sectores causantes do efecto invernadoiro, determinando así as liñas de actuaci-
ón, pois é moi importante que cada localidade cuantifique o volume das súas emisións e que actúe 
en consecuencia para tentalas reducir.

A filosofía que dá título a este estudo alicérzase en que a problemática global do cambio climático 
debe ser encarada desde unha perspectiva local co fin de asegurar o desenvolvemento sustentábel 
da comunidade.
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PARTe xII
PÁXINA WEB

A web do Valedor do Cidadán (http://hoxe.vigo.org/oconcello/valedor) rexistrou no ano 2016 un total 
de 26101 visitas e descargas de documentos, un 1,05% máis que no exercicio anterior.

Visitas: 13326

Valedor do Cidadán: 6390
Informes ao Pleno: 4780
Actuacións de Oficio: 2156
Total 13326

Descargas de documentos: 12.775

Informes ao Pleno: 1808
Actuacións de Oficio: 10967
Total 12775

Total (visitas + descargas): 26101

O seguinte cadro mostra a distribución de descargas de documentos correspondentes ás Actuaci-
óns de Oficio.

Actuacións de Oficio Nº de descargas
Rutas de carrís para bicicletas no concello de Vigo 1320
Pobreza e exclusión social. Perspectiva comparada e estudo específico do 
municipio de Vigo 1156

Discapacidade. Perspectiva comparada e estudo específico no municipio de Vigo 953
Seguranza cidadá. Aplicación ao municipio de Vigo e perspectiva comparada 893
Smart City. Implantación dun sistema intelixente de estacionamento en espazos 
libres na cidade de Vigo 818

Rutas peonís no Concello de Vigo 637
Percepción social do fenómeno do botellón. Aplicación ao municipio de Vigo 599
Gestión de la contaminación acústica. Análisis de la legislación estatal y 
propuestas de aplicación para la administración local 553

Análise da contribución do municipio de Vigo ao cambio climático 534
Percepción cidadá sobre a calidade de vida 517
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Actuacións de Oficio Nº de descargas
Hábitos de consumo. Perspectiva comparada e estudo específico no municipio 
de Vigo 465

Aparcamientos disuasorios. Propuesta de aplicación en el municipio de Vigo 458
Asociacionismo cultural no municipio de Vigo 420
Medidas de actuacións municipais para a redución das emisións dos gases de 
efecto invernadoiro en Vigo 360

Indicador común europeo de sustentabilidade A-4. A accesibilidade aos servizos 
básicos. Aplicación ao municipio de Vigo e comparación con outras cidades 
europeas

319

encuesta sobre aparcamientos disuasorios. Análisis de los factores 
condicionantes para su planificación 272

xestión sustentábel da Autoridade Local e das empresas locais. 168
Análise DAFO dos distritos de Vigo 147
Indicadores comunes europeos de sostenibilidad A-3 y B-6. La movilidad local. 
Aplicación al municipio de Vigo y comparación con otras ciudades europeas 113

Hábitos de consumo sobre enerxía, auga, xeración de residuos e produtos que 
fomentan a sustentabilidade dá cidadanía viguesa 87

Indicador común europeo de sostenibilidad A-1. Niveles de satisfacción 
de la ciudadanía con su comunidad local. Aplicación al municipio de Vigo y 
comparación con otras ciudades europeas

84

A contaminación acústica nocturna na cidade de Vigo 72
Contribución local ao cambio climático global* 16
Percepción da cidadanía viguesa sobre o cambio climático* 6
TOTAL 10967

* Disponíbeis na páxina web desde o 27/12/2016.
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PARTe xIII
RESUMO DAS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO NO ANO 2016

O número de expedientes pechados ao longo do ano 2016 ascendeu a 78, sendo a súa distribución 
a que mostra o seguinte cadro, con indicación da área á que pertence o expediente e o ano do seu 
inicio.

ÁReAS: 2006 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Parques, xardíns, Comercio, 
Part.C. e Distritos  1     1 1 2

Urbanismo  1  1  1 2 6 2
educación        3  
Política Social      1  3 3
Transportes          
xestión Municipal       6 18 2
Seguridade e Mobilidade      1 5 2 1
Fomento, Limpeza e 
Contratación       1 4 2

Medio Ambiente   1   1  3 2
Deportes        1  
TOTAL xeRAL 0 2 1 1 0 4 15 41 14

Por outra parte, quedaron 26 expedientes en estado de tramitación, todos eles anteriores ao ano 
2016 (1 en cada un dos anos 2006 e 2014, 2 tamén para cada un dos anos 2008, 2012 e 2015, 5 
do 2013 e 13 do 2014).
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