
Suxestión dirixida ao Instituto de Medicina Legal de Galicia sobre o acceso á información por
parte dos cidadáns

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2015

Sra. directora:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
…………...

ANTECEDENTES

1. No seu escrito de queixa, o cidadán refírenos ao retraso de tres horas na cita que tiña no
xulgado de instrucción nº 3 de Ferrol/médico forense, sen que lle deran información sobre o
motivo do retraso ou a previsión estimada da hora de atención.

2. Ante o exposto no dito escrito, solicitamos o preceptivo informe á administración
competente. No informe remitido pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, a Dirección Xeral de Xustiza informa de que postos en
contacto coa directora do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) para coñecer o
motivo do retraso na súa atención e a posibilidade de que exista algún tipo de disfunción no
sistema de sinalamento de citas para o recoñecemento médico forense, esta informa de que
o retraso na atención do Sr. ………………….. estivo vinculado coa baixa dun médico forense e
coa conseguinte acumulación de consulta derivada de tal circunstancia.

Concretamente, o subdirector do Imelga de Ferrol explica que o médico forense que atende
o Xulgado de Instrución núm. 3 de Ferrol estaba de baixa laboral, polo que debido a isto se
foi atendendo no día sinalado aos citados do dito xulgado conxuntamente cos outros citados
polos diferentes xulgados de Ferrol polo que, pola sobrecarga de traballo, non puido ser
atendido antes.

O retraso na súa atención debeuse a circunstancias puntuais pola baixa laboral do médico
forense ao que lle correspondía atendelo, e co fin de non retrasar para outro día as
consultas e non prexudicar aos cidadáns e cidadás, as persoas que xa estaban citadas foron
atendidas xuntamente coas outras persoas citadas polos diferentes xulgados de Ferrol.

Expediente: K.1.Q/22588/14



ANÁLISE

1. Do informe recibido pola Administración se desprende que efectivamente houbo un
retraso xeralizado na atención ás persoas que tiñan cita para recoñecemento médico
forense, a lo menos o día concreto ao que se refire a queixa obxecto de estudo.

2. No entanto, das argumentacións expostas no informe da administración conclúese que
non se ten producido ningunha actuación contraria á normativa e que se valorou como mais
beneficioso para as persoas que xa estaban citadas manter as citas “co fin de non retrasar
para outro día as consultas e non prexudicar aos cidadáns”.

3. A pesares disto, é evidente que cada vez a sociedade demanda unhas prestacións públicas
de maior calidade e que isto determina unha necesaria transformación da actividade da
Administración, vinculado en moitos casos ao dereito subxectivo de acceso á información. A
actuación da administración en xeral, e a dos seus profesionais en particular, debe ir na
procura de dar satisfacción ás necesidades da cidadanía. Deste xeito, a Lei de Transparencia
recolle expresamente que as entidades comprendidas no seu ámbito de aplicación e o
persoal ao seu servizo, ademais de cumprir co disposto na Constitución, no Estatuto de
autonomía e no resto do ordenamento xurídico, adecuarán as súas actividades, entre outros,
ao principio xeral de potenciar a súa accesibilidade e receptividade ao obxecto de facilitar o
coñecemento por parte da cidadanía das informacións e xestións que resulten do seu
interese (art. 2 c).

4. Ainda que no caso obxecto da queixa semella que non houbo unha negativa á facilitarlle
información ao cidadán, xa que non consta que este a solicitase, parece que na procura desa
excelencia, dese adecuado nivel de calidade na prestación dos servizos públicos que ten
encomendada a Administración, recollido en moitas das cartas de servizos aprobadas, sería
aconsellable establecer un sistema de información mais fluído cara á cidadanía, e que tivese
en consideración o valor do tempo que os cidadáns e cidadás empregan cando acuden a un
servizo público cunha cita previa e se produce un retraso considerable na súa atención,
coma neste caso (3 horas), independentemente de que exista unha causa que o xustifique.

5. Consideramos que valorar o tempo dos cidadáns e cidadás afectados por un retraso de
certa consideración na súa atención, o que evidentemente lles xera un prexuízo ou, alo
menos, un trastorno no organización do seu tempo, pasa indefectiblemente polo asunción
por parte da Administración dunha actitude proactiva á hora de informar ás persoas
afectadas dos motivos causantes de dito retraso e do tempo estimado de espera ata seren
atendidos. É precisamente neste punto onde o Valedor do Pobo quere facer fincapé, no
establecemento dunhas fluidas canles de información á cidadanía nas cuestións que lles



afecten directamente, de xeito que sexa a propia Administración a que asuma a
responsabilidade de informar, por propia iniciativa, ao cidadán ou cidadá afectado.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase convinte, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar á Conselleria de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza a seguinte suxestión:

“Que se establezan os mecanismos necesarios para garantir o efectivo acceso da cidadanía á
información que resulte do seu interese directo, de xeito que se adoiten as medidas
oportunas para proporcionar aos usuarios e usuarias dos servizos públicos unha mellor
información e, nomeadamente, que en casos en que se produza un retraso considerable
nunha atención programada, aínda que estea plenamente xustificado, se lles informe do
motivo que xera o mesmo e do tempo estimado de espera.”

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

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

Saúdao atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


