
Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar debido á diminución indebida
de unha risga e ao retraso dun recurso

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
á diminución indebida dunha Risga e ao retraso do recurso contra ela.

No seu escrito indícanos que é perceptora de RISGA. Durante este ano realizou formación,
tal e como se lle require dentro do seu proxecto de inserción. A dita formación que inclúe
prácticas e leva unha axuda ao transporte de 350 €, que cobrou completa desde setembro. A
RISGA pasou a descontarlle esa contía desde o xuño, cando cobrou contías inferiores ás que
lle descontan. Todo iso dio nun recurso de alzada que presentou o 23/09/14. Foi a
interesarse polo estado dese recurso á delegación territorial e indícanlle que se resolverá en
Santiago de Compostela, pero alí din que a delegación non enviou o recurso.

Ante iso requirimos información a esa consellería, que xa nola remitiu. Nesta sinálase que
“respecto ao recurso de alzada interposto pola interesada, con data do 23/09/2014, unha
vez elaborado o correspondente informe do órgano xestor, foi remitido xunto co
expediente, e tivo entrada no rexistro do órgano competente para resolver o 19/12/2014.
Actualmente atópase pendente de resolución, por existir outros recursos anteriores que,
conforme á súa orde de entrada, deben resolverse con antelación. En todo caso, de
transcorrer o prazo de resolución do recurso interposto, sen emitirse a correspondente
resolución, a interesada poderá entender desestimado o seu recurso, por aplicación do
silencio administrativo desestimatorio, e acudir á xurisdición contencioso-administrativa”.

Expediente: G.6.Q/24048/14



Unha vez avaliado o contido da queixa e do informe dedúcese que con este confírmase o
expresado na queixa; a consellería procedeu da forma que se menciona, isto é, a diminuír a
contía da Risga pola percepción dunha axuda ao transporte relativa ao proxecto de
formación realizado (non se menciona que non fora así, a pesar de constar na queixa e no
requirimento de informe), e despois de que se interpuxera o recurso contra esa diminución
este non se resolveu en prazo nin se anuncia a súa pronta resolución.

Os recursos deben resolverse en 3 meses, de acordo co previsto no art. 115.2 da Lei
30/1992, polo que o prazo para resolver venceu. O transcurso do prazo e as previsións
respecto das consecuencias do silencio só pode entenderse como unha garantía para o
cidadán afectado polo atraso, que nese caso escollerá entre acudir á xurisdición contenciosa-
administrativa en contra da resolución presunta ou esperar o cumprimento da obriga da
administración de resolver. Polo tanto, a administración non pode alegar esa circunstancia
como escusa ou atenuante da súa abstención, ao permanecer a súa obriga de resolución
(art. 42.1 da Lei 30/1992).

A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de intereses
especialmente protexidos na Constitución Española, que ampara os dereitos á asistencia e
prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade (art. 41). Como consecuencia
do anterior, os poderes públicos, entre eles a administración autonómica, teñen a obrigación
principal de protexer os dereitos mencionados, segundo o establecido no artigo 53 do Texto
Fundamental.

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de Traballo e Benestar
a seguinte recomendación:

Que con urxencia se resolva o recurso de alzada pendente, que afecta as circunstancias
económicas da reclamante, e que nese recurso se resolva sobre o fondo do asunto.

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

Saúdoa atentamente.



José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


