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Recomendación dirixida á Sra. alcaldesa-presidenta do Concello de Sarria (Lugo) para
resolver sobre a mellora dun camiño entre Miralde e Belante

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2015

Sra. alcaldesa:

ANTECEDENTES

1.- Na data do 9 de marzo de 2015, o interesado formulou a súa reclamación ante esta
Institución pola inactividade administrativa do concello para tramitar e resolver a súa
petición, presentada no mes de agosto de 2003 e reiterada o 16 de xullo de 2009.

2.- Por resolución desta Institución de 18 de marzo de 2015 (R. saída 2915/15), admitiuse a
trámite o expediente de queixa iniciado e solicitouse a correspondente información do
Concello de Sarria no prazo de quince días hábiles.

3.- Ante o incumprimento do prazo establecido reiterouse a información os días 28 de abril
(R. saída 4625/15), 5 de xuño (R. saída 6275/15) e o 15 de xullo de 2015 (R. saída 7856/15),
sen recibir unha resposta escrita nin, a lo menos, acusar recibo da petición da información
requirida.

CONSIDERACIÓNS

Ante os antecedentes expostos, formúlanse as seguintes:

Primeira.- Deber legal de colaboración coa institución do Valedor do Pobo.
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O artigo 22.1 da Lei do Valedor do Pobo imponlles a todos os organismos e dependencias
administrativas aos que o Valedor lles solicite datos sobre a tramitación das queixas, a obriga
de remitirlle estes informes “no prazo de quince días..”. Ademais no apartado 2 do mesmo
artigo engade: “A negativa ou neglixencia de calquera organismo, funcionario ou dos seus
superiores responsables ao envío dos informes solicitados poderá ser considerada polo
Valedor do Pobo de Galicia como hostil e entorpecedora das súas funcións, facéndoa pública
de inmediato e destacando tal cualificación no seu informe anual ou especial, se é o caso, ao
Parlamento...” .

Segunda.- Obriga de resolver de xeito expreso e motivado, favorable ou non, á reclamación
formulada.

Esta institución vén pronunciándose de forma reiterada nos seus informes anuais sobre a
obrigación da Administración de contestar debidamente ás reclamacións ou recursos que os
cidadáns lle presenten, e así, o noso texto constitucional no seu artigo 103.1 establece
taxativamente: “A Administración Pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa
de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e
coordinación, con sometemento pleno á lei e ao dereito”. Neste sentido, o principio de
eficacia esixe das administracións públicas que se cumpran razoablemente as expectativas
que a sociedade lexitimamente lle demanda. Precisamente, unha das máis importantes
tradúcese no deber da Administración de resolver expresamente as peticións e recursos que
lle presenten os particulares, xa que o coñecemento cabal polo administrado da
fundamentación das resolucións administrativas, constitúe un presuposto inescusable para
unha adecuada defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos.

A este respecto, hai que subliñar a intención que, en relación coa problemática suscitada
polo silencio administrativo, anima ao lexislador na última reforma do procedemento
administrativo común, pola Lei 25/2009, de 22 de decembro, que modifica integramente o
seu artigo 43. Por outra banda, na exposición de motivos da Lei 30/92, do 26 de novembro,
LRXPAC, sinálase literalmente que "o silencio administrativo, positivo ou negativo, non debe
ser un instituto xurídico normal, senón a garantía que impida que os dereitos dos
particulares queden baleiros de contido cando a súa Administración non atende eficazmente
e coa celeridade debida as funcións para as que se organizou". Así mesmo indícase “o
obxecto da lei non é dar carácter positivo a inactividade da Administración cando os
particulares se dirixen a ela; o carácter positivo da inactividade da Administración é a
garantía que se establece cando non se cumpre o verdadeiro obxectivo da lei, que é que os
cidadáns obteñan resposta expresa da Administración e, sobre todo, que a obteñan no prazo
establecido".



3

Desde esta perspectiva, non se debe esquecer que o primeiro do preceptos da Lei 30/92,
dedicado ao silencio administrativo é o artigo 42, que se titula "obrigación de resolver",
poñéndose de manifesto neste precepto a importancia e primacía que quixo dar o lexislador
ao deber da Administración de ditar resolucións expresas.

Terceira.- Dereito do cidadán a unha boa administración.

O artigo 41 da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea do 7 de decembro de
2000, recoñece a todo cidadán o dereito a unha boa administración. En base a este
precepto, todo veciño dun concello de Galicia ten dereito a que a súa administración local
trate “os seus asuntos imparcial e equitativamente e dentro dun prazo razoable”.

A invocación deste precepto comunitario ten moita relación co comportamento seguido pola
administración municipal na tramitación do expediente de queixa arriba referenciado.

Transcorreron mais de doce anos sen que a administración municipal teña ditado unha
resolución expresa, motivada e notificada con ofrecemento dos recursos procedentes ao
interesado.

RECOMENDACIÓN:

No exercicio das atribucións conferidas a esta Institución polo artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5
de xuño, do Valedor do Pobo, formúlase á Sra. alcaldesa-presidenta do Concello de Sarria a
seguinte RECOMENDACIÓN:

Acreditado o incumprimento do prazo máximo de seis meses prescrito no artigo
42.2 da Lei 30/1992, de Réxime xurídico administrativo das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, recoméndase que se impulse á maior
brevidade posible o expediente municipal en trámite e se dite unha resolución
administrativa, expresa, motivada e notificada aos interesados con ofrecemento
dos recursos procedentes.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.



4

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.

Saúdaa atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


