
Recomendación ao Concello de Culleredo sobre un incidente coa policía local e o acceso á
información.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2015

Sr. alcalde.:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D. .....,
relativo á actuación dun membro da policía local de Culleredo.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito, o interesado relatábanos o incidente acontecido cun axente da policía
local o 1 de decembro de 2014 cando levaba ó seu fillo ao colexio. No relato dos feitos, o
autor da queixa incidía no feito de que tratou de comunicarlle ao axente os problemas que
estaba detectando cos vehículos na zona escolar sempre con respecto e boa educación. Sen
embargo, a actitude do policía non resultou axeitada e tampouco quixo identificarse cando
llo pediu. Tamén afirma que, tralo incidente, sentiuse intimidado polos axentes participantes
no altercado. Posteriormente, notificóuselle que fora denunciado ante a Subdelegación do
Goberno. O interesado solicitou ao concello información sobre a identificación dos axentes,
copia da denuncia presentada polos axentes e entrevista persoal coas persoas competentes
no asunto, información sobre posibles denuncias ou incidentes aos axentes implicados. Non
obtivo resposta.

3. Ante isto, requirimos información ao Concello de Culleredo, o cal remitiunos un primeiro
informe no que se recollía literalmente que “todas las situaciones descritas, las cuales
forman parte de las alegaciones formuladas por D. ……, con DNI ……., faltan a la verdad, y
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todo ello viene a raíz de la denuncia formulada en su día (01-12-2014) por el agente 094013
y el oficial 094003 cursada a la Subdelegación del Gobierno por Infracción a la Ley 1/1992 en
su art. 26, concretamente por desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, y
alterar la seguridad colectiva u originar desordenes. Que esta denuncia fue ratificada con
fecha 09-03-2015”.

Con ese contido, consideramos insuficiente a información recibida, polo que requirimos
novamente á entidade local que se nos concretara as actuacións levadas a cabo ante esa
denuncia. De feito, o interesado solicitaba unha serie de informes y consideracións ao fío do
incidente descrito, non constando no documento remitido ao Valedor do Pobo indicación
algunha sobre os mesmos.

4. En xaneiro de 2016, recibimos un novo escrito do Concello de Culleredo no que se pon de
manifesto que o interesado pedía os informes “única y exclusivamente” aos efectos de que
obren no poder da Administración para futuras actuacións dos axentes denunciados contra a
súa persoa. Neste sentido, o concello afirma que obrará en consonancia coas disposicións
legais vixentes en cada caso, non tendo obriga de dispoñen de informes previos ante
posibles futuras denuncias.

Recóllese tamén no documento da alcaldía que no expediente consta informe do Inspector
Principal da Policía Local, no que se fai referencia a informe remitido polos axentes
denunciados e que foi posto en coñecemento desta institución mediante escrito do citado
Inspector de data 9 de abril de 2015. No expediente consta así mesmo, denuncia dos
axentes da Policía Local de data 1/12/2014 contra D. ...., ante a Subdelegación do Goberno
por desobedecer os mandatos da autoridade ou dos seus axentes; solicitude da Instrutora –
Xefa dos Servizos de Asuntos Xurídicos da Subdelegación do Goberno de informe sobre
alegacións presentadas polo denunciado; e informe dos axentes da Policía Local en relación
a estas alegacións.

Remata o informe da administración sinalando que “por todo o exposto, enténdese que os
axentes da Policía Local actuaron en todo momento con respecto ao ordenamento xurídico”.

ANÁLISE

O análise deste expediente debe iniciarse partindo do feito de que o autor da queixa
presentou no concello un escrito no que reivindicaba unha serie de información concreta
sobre o incidente no que se viu involucrado, concretamente pedía datos sobre a
identificación dos axentes, copia da denuncia e unha entrevista persoal.



Ao final do escrito, facíase referencia a outro tipo de documentación como é a da
elaboración de informes sobre posibles denuncias, infraccións ou incidencias tanto sobre a
súa persoa como sobre o axente implicado, e, efectivamente, estes últimos documentos
requiríanse “única e exclusivamente” coa finalidade de obter unha visión obxectivo sobre o
acontecido.

Sen embargo, o concello non facilitou resposta algunha á solicitude do interesado datada en
marzo de 2015 nin se lle facilitou acceso a datos nin ao expediente de denuncia
referenciado, nin contestación á petición de entrevista, extremos todos eles alleos á
referencia expresa de efectos meramente internos da alcaldía.

Sobre este punto, debemos realizar dúas consideracións fundamentais:

1. A primeira delas versa sobre omisión de contestación por parte do Concello ás solicitudes
presentadas polo autor da queixa. Cómpre resaltar que as administracións públicas, nas
relacións cos cidadás, deben encauzar o exercicio das súas funcións mediante o
procedemento administrativo. A razón de ser deste modo de actuación administrativa
responde a unha dobre finalidade: servir de garantía aos dereitos dos administrados e,
doutro modo, ao propio interese público. A garantía da existencia de trámites
administrativos e dunha resposta efectiva ao cidadán deriva da propia Constitución
Española.

Así, a obriga administrativa de cumprir escrupulosamente coas normas que rexen os
procedementos, coidando ao máximo de todos os trámites que constitúen o expediente,
dimana directamente do mandato constitucional do artigo 103 dunha Administración eficaz
que serve con obxectividade aos intereses xerais e que actúa con sometemento pleno á Lei e
ao Dereito, sometemento que se articula mediante á suxeición da actuación pública ao
procedemento administrativo establecido pola Lei. Debe recordarse que o principio de
eficacia do xa mencionado artigo 103.1 da Constitución Española esixe das Administracións
Públicas que cumpran razoablemente as expectativas que a sociedade lexitimamente lle
demanda, entre elas, o deber da Administración de resolver con prontitude as peticións e
reclamacións que lle presenten os particulares, xa que o coñecemento cabal polo
administrado da fundamentación das resolucións administrativas, constitúe un presuposto
inexcusable para a axeitada defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos.

Dito o anterior, é precisamente a Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común a encargada de dar
efectividade ao descrito nos parágrafos anteriores ao concretar no artigo 42 que “a
Administración está obrigada a ditar resolución expresa en todos os procedementos e a
notificalos, calquera que sexa a súa forma de iniciación.”



A institución do silencio administrativo negativo recoñecida no artigo 43 da mesma
disposición –a diferencia do silencio administrativo positivo, que ten a consideración de
verdadeiro acto administrativo finalizador do procedemento- configúrase pola lei
exclusivamente como unha garantía para a defensa xudicial dos seus dereitos por parte dos
interesados. Polo tanto, a Administración non queda eximida da súa obriga de resolver, e de
feito, no caso de desestimación por falta de resolución expresa, non estará vinculada ao
sentido do silencio, tal e como sinala expresamente o mesmo artigo 43.

Non hai que esquecer que o silencio administrativo é unha práctica que xera nos cidadás
unha auténtica inseguridade xurídica e indefensión material que obriga aos cidadás a acudir
á vía xurisdicional para a resolución dos seus conflitos, convertendo por elo, en inoperante, a
vía administrativa. Por esta razón, é urxente e necesaria a supresión desta práctica polos
órganos da administración pública en todos os niveis.

2. A segunda consideración versa sobre o acceso á información por parte do interesado.
Neste caso debemos traer a colación tanto a recente Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de
transparencia e bo goberno de Galicia, regula expresamente o procedemento para o
exercicio do dereito de acceso á información pública, como a Lei 30/1992 de réxime xurídico
e procedemento administrativo común, a cal no seu artigo 35 recolle o dereito de todo
cidadá, nas súas relacións coas administración públicas, a coñecer, en calquera momento, o
estado da tramitación dos procedementos nos que teña a condición de interesados, e obter
copias de documentos contidos en eles.

3. Por último, é preciso recalcar o feito de que, aínda que neste caso nos atopemos ante
dúas declaracións contraditorias sobre uns mesmos feitos por parte dun cidadán e dun
axente do corpo de policía local (feitos que non cuestionamos en tanto non presenciamos o
incidente nin temos acceso a probas que corroboren algunha das versións), pode entrar en
cuestión a presunta maior credibilidade en función do principio de veracidade que se lle
outorga ao axente da autoridade no exercicio das súas funcións. Sen embargo, isto non
exime á Administración do seu deber de motivar a denuncia dirixida contra o interesado, xa
que a presunción de veracidade non pode supoñer unha vulneración da presunción de
inocencia do artigo 24 da CE e un ataque ao dereito de defensa recollido no mesmo
precepto constitucional. Isto é doutrina do Tribunal Supremo, recollida na sentenza
5702/1999, que establece que: “Es (…) erróneo pretender fundar una decisión sancionatoria
en la inversión de la carga de la prueba que significa la llamada presunción de veracidad”.

Non deixa de chamar a atención que nos dous informes remitidos polo concello a
contestación institución se limite a facer referencia unicamente da ratificación do axente
implicado sen facilitar máis información sobre o asunto, obviando calquera tipo de



información que implique unha actividade investigadora do acontecido ou acerca da debida
resposta á solicitudes de interesado tanto de obter información como da entrevista persoal.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Concello de Culleredo a
seguinte Recomendación:

“Que se adopten as medidas necesarias polo Concello para dar cumprimento ao deberes
legais que se extraen do artigo. 42 da Lei 30/1992, de 26 de decembro, de Réximen Xurídico e
Procedemento Administrativo Común, dando resposta aos escritos e solicitudes presentados
polo interesado, así como facilitar a información á que ten dereito toda persoa
lexitimamente interesada.”

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un 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.

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


