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 Xúntolle listaxe de reclamacións e suxestións presentadas dende o último 
informe de data 10 de marzo de 2016. 
 
 

Lugo, 14 de abril de 2016 
                                          
 
 

Asdo.: Angel Brú Guzmán 
Sociólogo da Area de Concello e Cidadanía 
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 Angel Brú Guzmán, sociólogo adscrito á Area de Concello e Cidadanía, en 
cumprimento do establecido no vixente Regulamento Orgánico Municipal do Pleno 
do Concello de Lugo, en relación á listaxe de reclamacións e suxestións 
presentadas neste Concello dende a data do derradeiro informe, o día 10 de marzo 
de 2016, 
 INFORMA: Neste período recibíronse 19 reclamacións e 0 suxestións, 
segundo o seguinte detalle:  
 
1. LISTAXE POR AREAS DAS RECLAMACIÓNS E SUXESTIÓNS RECIBIDAS 
 
ÁREA DE    ALCALDIA 
Expediente nº 2016030928 
Reclamación de data: 11.03.16 
Servizo ou dependencia:   GABINETE DE TRAFICO E SINALIZACION                                                           
Trámites realizados: 
Acuse de data: 14.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 14.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 16.03.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 2 días 
hábiles)            
ASUNTO: cambio de sentido da rúa Primavera 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, o cambio realizóuse a petición da Asociación de 
Veciños “Entre Carrís”, cuio ámbito de actuación é rúa Primavera, Carril das Flores, 
Carril de Caiñós e Carril das Hortas, e tamén porque a Comisión de Tráfico, á que 
se elevou o asunto, entendeu que beneficiaba á maioría dos residentes do barrio e, 
ademáis, contribuía a desconxestionar o treito de maior intensidade de tráfico da 
Ronda das Fontiñas. En calquera caso, unha nova modificación pasaría por ser 
debatida e aprobada na citada Comisión de Tráfico. 
PROPOSTA: comunicar ó interesado o contido do informe 
 
Expediente nº 2016030933 
Reclamación de data: 17.03.16 
Servizo ou dependencia:  POLICIA URBANA                                                            
Trámites realizados: 
Acuse de data: 18.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 18.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
ASUNTO: falta de resposta a solicitude de cambio de ubicación das festas do barrio 
Acea de Olga 
Solución adoptada 
PENDENTE DE INFORME 
 
Expediente nº 2016030934 
Reclamación de data: 18.03.16 
Servizo ou dependencia:   TRANSPORTES                                                           
Trámites realizados: 
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Acuse de data: 18.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 0  días hábiles) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 18.03.16 (ídem: 0 días hábiles) 
ASUNTO: bus que non pasa (nº 12 - especial Campus en San Roque 175) 
Solución adoptada 
PENDENTE DE INFORME 
 
Expediente nº 2016030935 
Reclamación de data: 21.03.16 
Servizo ou dependencia:   UNIDADE DE SANCIÓNS                                                               
Trámites realizados: 
Acuse de data: 28.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 3 días hábiles) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 30.03.16 (ídem: 5 días hábiles) 
ASUNTO: negativa a identificarse dunha persoa empregada na oficina de Sancións 
Solución adoptada 
PENDENTE DE INFORME EN PRAZO 
 
Expediente nº 2016040941 
Reclamación de data: 4.04.16 
Servizo ou dependencia:   POLICIA LOCAL                                                         
Trámites realizados: 
Acuse de data: 5.04.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 5.04.16 (ídem: 1 día hábil) 
ASUNTO: falta de actuación axeitada ante denuncia por ruidos dun establecemento 
de hostalaría 
Solución adoptada 
PENDENTE DE INFORME EN PRAZO 
 
Expediente nº 2016040943 
Reclamación de data: 7.04.16 
Servizo ou dependencia:   TRANSPORTES                                                           
Trámites realizados: 
Acuse de data: 11.04.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 2 días hábiles) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 11.04.16 (ídem: 2 días hábiles) 
ASUNTO: anulación por obras das paradas de bus na Ronda e sen información 
diso nin nas paradas nin nos buses 
Solución adoptada 
PENDENTE DE INFORME EN PRAZO 
 
Expediente nº 2016040945 
Reclamación de data: 11.04.16 
Servizo ou dependencia:  PATRULLA VERDE                                                            
Trámites realizados: 
Acuse de data: 12.04.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 12.04.16 (ídem: 1 día hábil) 
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Informe recibido de data: 13.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 1 día 
hábil)            
ASUNTO: atención desconsiderada 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, na tarefa de control de vehículos abandonados, o da 
interesada aparentemente tiña sinais de abandono, tales como;  rodas con pouco 
aire,  suciedade acumulada xunto ás mesmas etc. Por iso fánselle fotos. A 
posteriori compróbase que ten seguro e ITV en vigor, ante o cal non se denuncia. 
Aclarar que o inicio do procedemento por abandono no conleva sanción algunha, 
simplemente se lle comunica ao titular a súa obriga de movelo. 
Ante a chamada da reclamante, tentóuse explicarlle o procedemento, pero non 
atendeu a razones, simplemente dicía que si a perseguían, que non era quén para 
fotografiarlle o seu vehículo… A pesar diso, o trato foi cortés, coma con calquera 
cidadán. 
PROPOSTA: comunicar á interesada o contido do informe. 
 
Expediente nº 2016040946 
Reclamación de data: 12.04.16 
Servizo ou dependencia:   GABINETE DE TRAFICO E SINALIZACION                                                           
Trámites realizados: 
Acuse de data: 13.04.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 13.04.16 (ídem: 1 día hábil) 
ASUNTO: falta de efectividade das medidas propostas como alternativa ante a 
denegación do solicitado (instalación de bolardos) 
Solución adoptada 
PENDENTE DE INFORME EN PRAZO 
 
ÁREA DE    EDUCACION E INFRAESTRUTURAS URBANAS 
Expediente nº 2016030929 
Reclamación de data: 14.03.15 
Servizo ou dependencia:  AUGAS                                                            
Trámites realizados: 
Acuse de data: 15.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 15.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 29.03.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 8 días 
hábiles)            
ASUNTO: demora na devolución da fianza dun contrato de subministro de auga 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, os expedientes de solicitude para autorizar a conexión 
á rede de auga e saneamento así como de autorización de subministro de auga 
cando o solicitante non dispón da documentación que se require para ese trámite 
(licenza de obra ou primeira utilización) precisan dun informe previo do Servizo de 
Enxeñaría e, nalgúns casos, de Disciplina Urbanística e do Servizo de Facenda 
Local.  
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Durante un tempo, moitos dos expedientes estiveron paralizados porque non había 
quen fixera os informes relativos á parte técnica da acometida. No día de hoxe este 
problema está solventado, pero existen moitos expedientes atrasados que se están 
empezando a tramitar. A maior abundamente, esta unidade administrativa ten que 
continuar coa tramitación doutros moitos expedientes que constitúen o seu cotiá 
desenvolvemento. 
O volume de traballo nos últimos anos estase a duplicar e o persoal con que conta 
esta Unidade resulta insuficiente para poder xestionar coa debida eficacia e  
rapidez tódolos expedientes que neste momento están pendentes de tramitación. 
En base ao exposto, a técnica responsable da Unidade de augas intentará que se 
tomen as medidas necesarias para que existan máis medios e así poder dar unha 
rápida solución ao retraso na tramitación de solicitudes e recursos presentadas polo 
contribuínte. 
PROPOSTA: solicitar desculpas ao interesado polo retraso na devolución e urxir ó 
Servizo de Persoal a reasignación de efectivos para correxir esta situación. 
 
Expediente nº 2016030931 
Reclamación de data: 15.03.16 
Servizo ou dependencia:    AUGAS                                                          
Trámites realizados: 
Acuse de data: 16.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 16.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 4.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 11 días 
hábiles)            
ASUNTO: demora na devolución da fianza dun contrato de subministro de auga 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, os expedientes de solicitude para autorizar a conexión 
á rede de auga e saneamento así como de autorización de subministro de auga 
cando o solicitante non dispón da documentación que se require para ese trámite 
(licenza de obra ou primeira utilización) precisan dun informe previo do Servizo de 
Enxeñaría e, nalgúns casos, de Disciplina Urbanística e do Servizo de Facenda 
Local.  
Durante un tempo, moitos dos expedientes estiveron paralizados porque non había 
quen fixera os informes relativos á parte técnica da acometida. No día de hoxe este 
problema está solventado, pero existen moitos expedientes atrasados que se están 
empezando a tramitar. A maior abundamente, esta unidade administrativa ten que 
continuar coa tramitación doutros moitos expedientes que constitúen o seu cotiá 
desenvolvemento. 
O volume de traballo nos últimos anos estase a duplicar e o persoal con que conta 
esta Unidade resulta insuficiente para poder xestionar coa debida eficacia e  
rapidez tódolos expedientes que neste momento están pendentes de tramitación. 
En base ao exposto, a técnica responsable da Unidade de augas intentará que se 
tomen as medidas necesarias para que existan máis medios e así poder dar unha 
rápida solución ao retraso na tramitación de solicitudes e recursos presentadas polo 
contribuínte. 
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PROPOSTA: solicitar desculpas ao interesado polo retraso na devolución e urxir ó 
Servizo de Persoal a reasignación de efectivos para correxir esta situación. 
 
Expediente nº 2016030938 
Reclamación de data: 28.03.16 
Servizo ou dependencia:   AUGAS                                                           
Trámites realizados: 
Acuse de data: 29.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 29.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 4.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 4 días 
hábiles)            
ASUNTO: demora na devolución da fianza por rescisión do contrato de subministro 
de auga 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, os expedientes de solicitude para autorizar a conexión 
á rede de auga e saneamento así como de autorización de subministro de auga 
cando o solicitante non dispón da documentación que se require para ese trámite 
(licenza de obra ou primeira utilización) precisan dun informe previo do Servizo de 
Enxeñaría e, nalgúns casos, de Disciplina Urbanística e do Servizo de Facenda 
Local.  
Durante un tempo, moitos dos expedientes estiveron paralizados porque non había 
quen fixera os informes relativos á parte técnica da acometida. No día de hoxe este 
problema está solventado, pero existen moitos expedientes atrasados que se están 
empezando a tramitar. A maior abundamente, esta unidade administrativa ten que 
continuar coa tramitación doutros moitos expedientes que constitúen o seu cotiá 
desenvolvemento. 
O volume de traballo nos últimos anos estase a duplicar e o persoal con que conta 
esta Unidade resulta insuficiente para poder xestionar coa debida eficacia e  
rapidez tódolos expedientes que neste momento están pendentes de tramitación. 
En base ao exposto, a técnica responsable da Unidade de augas intentará que se 
tomen as medidas necesarias para que existan máis medios e así poder dar unha 
rápida solución ao retraso na tramitación de solicitudes e recursos presentadas polo 
contribuínte. 
PROPOSTA: solicitar desculpas ao interesado polo retraso na devolución e urxir ó 
Servizo de Persoal a reasignación de efectivos para correxir esta situación. 
 
Expediente nº 2016030939 
Reclamación de data: 29.03.16 
Servizo ou dependencia:    ENXEÑARIA                                                          
Trámites realizados: 
Acuse de data: 30.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 30.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
ASUNTO: beirarrúas non adaptadas aos discapacitados que camiñan con muletas 
Solución adoptada 
PENDENTE DE INFORME EN PRAZO 
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Expediente nº 2016040942 
Reclamación de data: 5.04.16 
Servizo ou dependencia:     AUGAS                                                         
Trámites realizados: 
Acuse de data: 6.04.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 6.04.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 14.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 6 días 
hábiles)            
ASUNTO: demora na concesión de subministro de auga 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, os expedientes de solicitude para autorizar a conexión 
á rede de auga e saneamento así como de autorización de subministro de auga 
cando o solicitante non dispón da documentación que se require para ese trámite 
(licenza de obra ou primeira utilización) precisan dun informe previo do Servizo de 
Enxeñaría e, nalgúns casos, de Disciplina Urbanística e do Servizo de Facenda 
Local.  
Durante un tempo, moitos dos expedientes estiveron paralizados porque non había 
quen fixera os informes relativos á parte técnica da acometida. No día de hoxe este 
problema está solventado, pero existen moitos expedientes atrasados que se están 
empezando a tramitar. A maior abundamente, esta unidade administrativa ten que 
continuar coa tramitación doutros moitos expedientes que constitúen o seu cotiá 
desenvolvemento. 
O volume de traballo nos últimos anos estase a duplicar e o persoal con que conta 
esta Unidade resulta insuficiente para poder xestionar coa debida eficacia e  
rapidez tódolos expedientes que neste momento están pendentes de tramitación. 
En base ao exposto, a técnica responsable da Unidade de augas intentará que se 
tomen as medidas necesarias para que existan máis medios e así poder dar unha 
rápida solución ao retraso na tramitación de solicitudes e recursos presentadas polo 
contribuínte. 
PROPOSTA: solicitar desculpas ao interesado polo retraso na devolución e urxir ó 
Servizo de Persoal a reasignación de efectivos para correxir esta situación. 
 
ÁREA DE   CULTURA, TURISMO, XUVENTUDE E PROMOCION DA LINGUA  
Expediente nº 2016030930 
Reclamación de data: 15.03.16 
Servizo ou dependencia:  CULTURA                                                            
Trámites realizados: 
Acuse de data: 16.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 16.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 1.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 10 días 
hábiles)            
ASUNTO: numerosos trámites para que lle devolvan o importe dunhas entradas  
Solución adoptada 
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Segundo informe do Servizo, lamentan el trastorno causado  nos días iniciais por 
non ter o protocolo de actuación. Na actualidade se definíu a casuística que pode 
darse e esperan poder resolver estas incidencias con moita máis axilidade e menos 
trastorno para os usuarios. 
 
O sistema de devolución de entradas dos espectáculos do Concello de Lugo que se 
incluirá no sistema de vendas xestionado desde o portal entradaslugo.es é o 
seguinte:  
“Non está autorizada a devolución do importe de entradas previamente adquiridas. 
A imposibilidade de asistir a un evento ou espectáculo, ou a comisión dun erro ao 
realizar a adquisición de entradas non son motivos que xustifiquen a súa 
devolución. 
A persoa usuaria non poderá exercitar o dereito de desistencia nin de resolución, de 
acordo coa normativa vixente en materia de consumo e de ordenación do comercio 
de venda polo miúdo. 
En caso de cambio de data dun espectáculo, o usuario que non poida ou desexe 
asistir na nova data, poderá solicitar a devolución do importe das entradas, que 
serán debidamente anuladas e postas de novo á venda. 
a) Para as entradas mercadas online, a devolución do importe realizarase na 
tarxeta bancaria coa que se realizou a compra. Para verificar o aboamento, a 
persoa usuaria debe consultar o extracto da tarxeta bancaria (débito ou crédito) 
utilizada para a compra. Os pasos que hai que seguir para solicitar este reintegro 
son os seguintes: 
- Solicitar por correo electrónico a devolución do importe correspondente ao número 
de entradas que se queiran devolver. Debe dirixilo a 
chelo.rodriguez@concellodelugo.org ou a patricia.lopez@concellodelugo.org e 
indicar no asunto “SOLICITUDE DEVOLUCIÓN ENTRADAS DO ESPECTÁCULO 
“título correspondente”. 
Os datos que debe facilitar para poder realizar o reintegro son os que aparecen na 
confirmación de compra da/s entrada/s: 
- Espectáculo 
- Lugar 
- Data 
- Sesión 
- Numerada 
- ID Entrada – Zona – Fila – Butaca – Desconto – Prezo 
- Orde de compra 
- Referencia 
As entradas devoltas serán anuladas e postas á venda de novo.  
b) Para as entradas mercadas en taquilla (tanto as adquiridas no CIM coma no 
auditorio), o usuario debe dirixirse ao punto de compra situado na Praza do Campo, 
núm. 11 e seguir os seguintes pasos: 
- acudir ao Centro de Interpretación da Muralla durante o horario de apertura 
correspondente 
- cubrir un formulario solicitando a devolución do importe 
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- entregar a/s entrada/s orixinais na taquilla 
Unha vez realizados estes pasos recibirá o importe aboado.”  
PROPOSTA: comunicar ao interesado o contido do informe 
 
Expediente nº 2016030932 
Reclamación de data: 17.03.16 
Servizo ou dependencia: CULTURA                                                             
Trámites realizados: 
Acuse de data: 18.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 18.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 21.03.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 1 día 
hábil)            
ASUNTO: non funcionamento do ascensor para discapacitados para acceso á 
Muralla 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, dende a súa posta en marcha o pasado mes de 
decembro funcionou correctamente en horario de 10,00 a 18, 00 horas 
ininterrumpidamente ata o día 2 de marzo que se aumentou dúas horas, é dicir, de 
10,00 a 20,00 horas. 
Consultada a empresa encargada do mantemento, o ascensor non deixou de 
funcionar en ningún momento, a excepción do periodo de tempo necesario para 
facer as preceptivas revisións, neste caso os días 21 de xaneiro as 15,40 horas e 
23 de febreiro ás 11,15 horas. 
PROPOSTA: comunicar ao interesado o contido do informe 
 
ÁREA DE    ECONOMIA, EMPREGO E DESENVOLVEMENTO ECONOMICO 
Expediente nº 2016030937 
Reclamación de data: 20.03.16 
Servizo ou dependencia:  TESOURERIA 
Trámites realizados: 
Acuse de data: 28.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 4 días hábiles) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 28.03.16 (ídem: 4 días hábiles) 
ASUNTO: demora na devolución económica en dous asuntos 
Solución adoptada 
PENDENTE DE INFORME EN PRAZO 
 
Expediente nº 2016030940 
Reclamación de data: 31.03.16 
Servizo ou dependencia:  INTERVENCION                                                            
Trámites realizados: 
Acuse de data: 1.04.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 1.04.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 11.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 6 días 
hábiles)            
ASUNTO: impago dunha factura sen explicación ningunha 
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Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, logo de ver a documentación que consta no 
expediente, cómpre realizar as seguintes consideracións:  
a) O Decreto de adxudicación do gasto se realiza con data 30/12/2015, sendo a 
proposta de gasto fiscalizada de conformidade o 12/11/2015. 
b) Tendo en conta a súa natureza de gasto “comprometido” con cargo  ós créditos 
adxudicados do exercicio anterior, a tramitación da correspondente factura (fase de 
gasto : recoñecemento da obriga) debe supeditarse á tramitación do expediente 
administrativo orzamentario de Incorporación de Remanentes de crédito ( art 47.1 
b) do Real Decreto 500/1990 en relación co artigo 26.2 b) da antedita norma 
reguramentaria), onde se acredite o financiamento no exercicio orzamentario 2016. 
c) A factura foi remitida para súa tramitación e prestación da conformidade 
correspondente á Area Xestora con data 14/01/2016 
d) En todo caso, con carácter previo á tramitación do expediente de Incorporación 
de Remanentes de crédito, procede a aprobación do expediente de Liquidación 
relativa á execución orzamentaria do exercicio 2015, ós efectos de acreditación das 
fontes de financiamento dos créditos incorporables ó exercicio 2016. Con data 
08/04/2016, dictouse decreto de aprobación da Liquidación do Concello de Lugo do 
exercicio 2015 ( Decreto núm 16002583). No informe de Intervención Ref 72/2016 , 
de Liquidación 2015, se establece que : “(…)O peche das anotacións contables relativas ás 
operacións orzamentarias correspodentes ó exercicio contable 2015 realizouse con data 11/03/2016, 
en base ás dispoñibilidades de persoal do servizo de Contabilidade e as prioridades sinaladas polas 
unidades xestoras da Area económica respecto das aplicación de recursos en expedientes singulares 
como o de Orzamento da Corporaciòn para 2016. É esta unha cuestión xa advertida polos 
responsables técnicos da Area Económica de forma reiterada, aínda máis tendo en conta as 
esixencias normativas de control e remisión de información ó Ministerio de información diversa (coste 
efectivo dos servizos -HAP/2075/2015 en relación coa Resolución 23/06/2015 de Anexos-;  rexistro 
electrónico de convenios coa CCAA con compromiso de financiamento expreso, referenciados á lei 
27/2013; remisión Tribunal de Cuentas de información relativa ós reparos e recoñecementos 
extraxudiciais de créditos –Resolución da presidencia do Tribunal de Contas de data 10/07/2015-; 
tramitación de Facturas sistema FACE e auditoría sistema FACE –LO 6/2015 pola que se modifica a 
Lei 25/2013-; evaluación de criterios de prudencia financeira; verificación e control do rexistro de 
facturas; tramitación dos períodos medios de pago de carácter trimestral e mensual; execucion 
trimestral orzamentaria; expedientes de orzamentos e modificacións orzamentarias ; formación e 
rendición de expedientes realtivos á Conta Xeral e outras) que se une ás esixencias na formación de 
programación informática para o tratamento dos ficheiros informàticos correspondentes o que 
determina a necesidade de aumentar as tarefas de verificación contable e de execución orzamentaria 
do programa, sen que as dispoñibilidades persoais da Area sexan reforzadas do xeito adecuado.(…)” 
e) Nesa mesma data, aprobouse o Decreto de expedientes de modificación 
orzamentaria mediante a súa modalidade de Incorporación de Remanente de 
Crédito ( Decreto 16002590) .  
Unha vez que se contabilice este expediente, procederase á tramitación, se 
procede, da factura mencionada, previa conformidade dilixenciada na propia factura 
polos responsables técnicos e da Area xestora. 
PROPOSTA: comunicar á interesada o contido do informe 
 
ÁREA DE    DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E PERSOAL 
Expediente nº 2016030936 
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Reclamación de data: 22.03.16 
Servizo ou dependencia:  ARQUIVO                                                            
Trámites realizados: 
Acuse de data: 28.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 2 días hábiles) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 28.03.16 (ídem: 2 días hábiles) 
ASUNTO: ausencia do persoal da oficina 
Solución adoptada 
PENDENTE DE INFORME EN PRAZO 
 
ÁREA DE    CONCELLO E CIDADANIA 
Expediente nº 2016040944 
Reclamación de data: 11.04.16 
Servizo ou dependencia:   CEMITERIO                                                           
Trámites realizados: 
Acuse de data: 12.04.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 12.04.16  (ídem: 1 día hábil) 
ASUNTO: falta de contestación a solicitude 
Solución adoptada 
PENDENTE DE INFORME EN PRAZO 
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2. INFORMES PENDENTES EMITIDOS NESTE PERIODO 
 
ÁREA DE    ALCALDIA 
Expediente nº 2016030924 
Reclamación de data: 8.03.16 
Servizo ou dependencia:  GABINETE DE TRAFICO E SINALIZACION                                                            
Trámites realizados: 
Acuse de data: 9.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 9.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 11.03.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 2 días 
hábiles)            
ASUNTO: cambio de sentido da rúa Primavera 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, o cambio realizóuse a petición da Asociación de 
Veciños “Entre Carrís”, cuio ámbito de actuación é rúa Primavera, Carril das Flores, 
Carril de Caiñós e Carril das Hortas, e tamén porque a Comisión de Tráfico, á que 
se elevou o asunto, entendeu que beneficiaba á maioría dos residentes do barrio e, 
ademáis, contribuía a desconxestionar o treito de maior intensidade de tráfico da 
Ronda das Fontiñas. En calquera caso, unha nova modificación pasaría por ser 
debatida e aprobada na citada Comisión de Tráfico. 
PROPOSTA: comunicar ao interesado o contido do informe 
 
ÁREA DE   EDUCACION E INFRAESTRUTURAS URBANAS  
Expediente nº 2016020917 
Reclamación de data: 29.02.16 
Servizo ou dependencia:   AUGAS                                                           
Trámites realizados: 
Acuse de data: 1.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 1.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 4.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 22 días 
hábiles)            
ASUNTO: demora na devolución das fianzas de varios contratos de subministro de 
auga 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo,  
- do contrato de subministación de auga núm. 98341 do que se causou baixa o día 
17/11/2014, non consta a solicitude de devolución. 
- do contrato de subministación de auga núm. 98341 do que se causou baixa o día 
18/11/2014, consta que a devolución solicitada foi devolta a través de decreto da 
alcaldía núm. 15001498 do día 03/03/2015. 
- do contrato de subministación de auga núm. 107372 do que se causou baixa o día 
13/04/2015 continúa pendente de devolución. O volume de traballo nos últimos 
anos estase a duplicar e o persoal con que conta esta Unidade resulta insuficiente 
para poder xestionar coa debida eficacia e  rapidez tódolos expedientes que neste 
momento están pendentes de tramitación. 
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En base ao exposto, a técnica responsable da Unidade de augas intentará que se 
tomen as medidas necesarias para que existan máis medios e así poder dar unha 
rápida solución ao retraso na tramitación de solicitudes e recursos presentadas polo 
contribuínte. 
PROPOSTA: solicitar desculpas ao interesado polo retraso na devolución e urxir ó 
Servizo de Persoal a reasignación de efectivos para correxir esta situación. 
 
Expediente nº 2016020918 
Reclamación de data: 29.02.16 
Servizo ou dependencia:   AUGAS                                                           
Trámites realizados: 
Acuse de data: 1.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 1.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 4.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 22 días 
hábiles)            
ASUNTO: demora na devolución da fianza dun contrato de subministro de auga 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, os expedientes de solicitude para autorizar a conexión 
á rede de auga e saneamento así como de autorización de subministro de auga 
cando o solicitante non dispón da documentación que se require para ese trámite 
(licenza de obra ou primeira utilización) precisan dun informe previo do Servizo de 
Enxeñaría e, nalgúns casos, de Disciplina Urbanística e do Servizo de Facenda 
Local.  
Durante un tempo, moitos dos expedientes estiveron paralizados porque non había 
quen fixera os informes relativos á parte técnica da acometida. No día de hoxe este 
problema está solventado, pero existen moitos expedientes atrasados que se están 
empezando a tramitar. A maior abundamente, esta unidade administrativa ten que 
continuar coa tramitación doutros moitos expedientes que constitúen o seu cotiá 
desenvolvemento. 
O volume de traballo nos últimos anos estase a duplicar e o persoal con que conta 
esta Unidade resulta insuficiente para poder xestionar coa debida eficacia e  
rapidez tódolos expedientes que neste momento están pendentes de tramitación. 
En base ao exposto, a técnica responsable da Unidade de augas intentará que se 
tomen as medidas necesarias para que existan máis medios e así poder dar unha 
rápida solución ao retraso na tramitación de solicitudes e recursos presentadas polo 
contribuínte. 
PROPOSTA: solicitar desculpas ao interesado polo retraso na devolución e urxir ó 
Servizo de Persoal a reasignación de efectivos para correxir esta situación. 
 
Expediente nº 2016030926 
Reclamación de data: 9.03.16 
Servizo ou dependencia:   AUGAS                                                           
Trámites realizados: 
Acuse de data: 10.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 10.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
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Informe recibido de data: 4.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 15 días 
hábiles)            
ASUNTO: demora na concesión de subministro de auga 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, neste momento, este expediente xa está tramitado e o 
solicitante xa está dado de alta co núm. de contrato 114816.  
 
Expediente nº 2016030927 
Reclamación de data: 9.03.16 
Servizo ou dependencia:   AUGAS                                                           
Trámites realizados: 
Acuse de data: 10.03.16 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 10.03.16 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 4.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 15 días 
hábiles)            
ASUNTO: demora na concesión de subministro de auga 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, neste momento, este expediente xa está tramitado e  
o solicitante xa está dado de alta co núm. de contrato 114817 do día 31/03/2016.  
 
ÁREA DE    DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E PERSOAL 
Expediente nº 2015100866 
Reclamación de data: 27.10.15 
Servizo ou dependencia:  MEDIO AMBIENTE                                                            
Trámites realizados: 
Acuse de data: 28.10.15 (tempo transcorrido dende a reclamación: 1 día hábil) 
Remisión ó servizo ou dependencia de data: 28.10.15 (ídem: 1 día hábil) 
Informe recibido de data: 8.04.16 (tempo transcorrido dende a remisión: 107 días 
hábiles)            
ASUNTO: pavimento da beirarrúa escorregadizo que provoca moitas caídas 
Solución adoptada 
Segundo informe do Servizo, se teñen realizado nos últimos meses varias limpezas 
intensivas da zona, coa intención específica de eliminar a suciedade que puidera 
ser causante das caídas. Mais esta situación de perigo non se ten eliminado, por 
canto o problema é o propio desgaste das baldosas que conforman a beirarrúa, o 
que provoca que en condicións de humidade estean esvaradizas e provoquen estas 
situacións de perigo. Continuarase coa limpeza intensiva para mitigar na medida do 
posible ese perigo. 
 
3. SUXESTIÓNS OU RECLAMACIÓNS REXEITADAS 
14.03.16.- denuncia por incumprimento do horario de peche dalgúns 
establecementos da rúa Mariña Española. Remitido ó Servizo de Policía Local. 
18.03.16.- reclamación por danos na vivenda causados por avaría nunha vivenda 
do Concello. Remitido a Asesoría Xurídica e copia aos Servizos Sociais.  
23.03.16.- denuncia por estacionamento indebido de vehículos dun taller. Remitido 
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á Policía Local. 
30.03.16.- solicitude de arranxo da rúa Fonmiñá. Remitida ó Servizo de Enxeñaría. 
04.04.16.- solicitude de devolución da cantidade que corresponda pola tasa dun 
vado calculada cun exceso nas dimensións. Remitido a Policía Urbana. 
07.04.16.- reclamación polo mal estado da vía e falta de sinalización diante da 
ponte de San Estebo de Uriz. Non é de competencia do Concello e remítese ó 
titular da vía. 
4. REQUERIMENTOS DA COMISIÓN 
1. Consultar ao Servizo de Medio Ambiente se na concesión a URBASER vai 
incluída a reposición de contenedores. 
Segundo informe do Servizo, o contrato con URBASER obriga á empresa á 
reposición de 12 contenedores de carga lateral ao ano, ou ben 60 contenedores de 
carga traseira. Tamén están incluídos tódolos traballos de mantemento do parque 
de contenedores e os traballos de colocación e reposición daqueles que o Concello 
adquira con cargo aos seus orzamentos.  
2. Reclamar ao Negociado de Policía Urbana o informe sobre a ubicación das 
festas do barrio de As Gándaras para darlle traslado aos veciños que se queixan 
polo ruido causado polas orquestras. 
Non foi remitido informe ningún sobre este asunto. 
3. Solicitar ao Gabinete de Tráfico e Sinalización un mellor estudo da situación na 
Praza Conde Fontao, posto que a regulación do tráfico é competencia do Concello. 
 
5. INFORMES PENDENTES FÓRA DE PRAZO 
Exp. 2015040792 - Arquivo 
Exp. 2015050817 
Exp. 2016010902 
Exp. 2016010897 - Medio Ambiente 
Exp. 2015010758 - Policía Urbana, Tráfico e Transportes 
Exp. 2015030789 
Exp. 2015050814 
Exp. 2015070825 
Exp. 2015090846 
Exp. 2015120890 
Exp. 2015120891 
Exp. 2015120892 
Exp. 2016020913 
Exp. 2016030933 
Exp. 2016030934 
Exp. 2015110879 - Gabinete de Tráfico e Sinalización 
Exp. 2015050814 - Enxeñaría 
Exp. 2015120889  
Exp. 2015120891 
Exp. 2015120892 
Exp. 2016010906 
Exp. 2016020910 
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Exp. 2016020913 
Exp. 2016020916 
Exp. 2016030925 
Exp. 2015100865 - Deportes 
Exp. 2016010905 
Exp. 2016010912 
Exp. 2016010904 - Xestión 
 
É canto procede informar. 

 
 

Lugo, 14 de abril de 2016 
 
 

Asdo.: Angel Brú Guzmán 
 


