
 
 

Recordatorio de deberes legais ao Concello de Sobrado dos Monxes  da súa obriga de 
resolver expresamente sobre a solicitude de mellora do alumeado solicitada e  dar aceso á 
interesada á información referente as obras realizadas na parcela colindante coa súa. 

 
 

 

  
 

 
 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2021 

 
Sr. Alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
con data do 21 de xaneiro de 2021, por Dª , pola falla de contestación aos seus escritos 
do 26 e 27 de agosto de 2020 nos que solicitaba dotar dun brazo de luz a un predio propiedade 
dos seus pais que entende deficientemente iluminado, e información sobre si unha obra 
pegada á súa vivenda conta con autorización municipal e cumpre coa lexislación urbanística, 
xa que a está moi próxima á súa vivenda e o recolleaguas do pendello que se construíu, 
provoca o apozamento da auga de chuvia diante do enreixado da finca e éntralle directamente 
no seu predio.  

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- A queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución unha 
investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, 
solicitando información do Concello de Sobrado dos Monxes con data do 16 de febreiro de 
2021.   

SEGUNDO.- Con data do 24 de marzo de 2021, o Concello remite oficio no que en relación coa 
solicitude de instalación doutro brazo de alumbrado no poste existente para completar a 
iluminación na parcela da vivenda , parroquia de Porta, entende que o servizo 
de alumbrado público co que conta a vivenda é suficiente.  

Expediente: B.10.Q/256/21 



En relación coa información solicitada  sobre a obra realizada na vivenda colindante, comunica 
que recopilará a información necesaria para dar contestación á solicitude de información 
presentada pola Sra. . 

CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- Da documentación e remitida pola interesada e do informe remitido polo 
Concello, constátase que:  

 O Concello considera que a parcela dos pais da Sra.  ten iluminación suficiente, 
non sendo necesario dotar o brazo de luz solicitado, sen que conste que polo Concello 
se informase do mesmo á interesada.  

 Respecto da información sobre a obra realizada na parcela colindate á propiedade da 
interesada, o Concello non realizou actuación algunha, manifestando a súa 
disposición a recopilar a información necesaria para darlle resposta. 

SEGUNDA.- De conformidade co disposto no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a Administración está 
obrigada a pronunciar resolución expresa e a notificala en todos os procedementos calquera 
que sexa a súa forma de iniciación. 

O prazo máximo no que debe notificarse a resolución expresa será o fixado pola norma 
reguladora do correspondente procedemento e nos casos nos que a norma reguladora dos 
procedementos non fixen o prazo máximo, este será de tres meses. 

No presente caso, o Concello non resolveu de forma expresa a solicitude de mellora do 
alumeado, polo que debe remitir á interesada a correspondente contestación na que 
comunique á interesada os motivos en base aos cales considera que a iluminación é a 
adecuada.  

CUARTA.- Con respecto á información sobre as obras realizadas na parcela colindante, débese 
ter en conta que cando a interesada presenta un escrito solicitando que se lle facilite unha 
determinada información municipal que figura nos arquivos ou rexistros dese Concello, está 
a exercer o dereito contemplado no artigo 13.d) da citada Lei 39/2015, así como nos artigos 
12 e seguintes da Lei 19/2013, de 9 decembro, de transparencia, acceso á información pública 
e bo goberno, 24 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de Transparencia e Bo Goberno e nos artigos 
207 e 231 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento 
de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.  



Por tanto, debe dárselle acceso, á maior brevedade posible, á información solicitada.   

De acordo co anterior, considérase necesario , en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 
6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de Sobrado dos Monxes o seguinte :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámosle que de conformidade co disposto na normativa de réxime local, de 
procedemento administrativo e de transparencia e acceso á información pública citada, o 
Concello debe resolver expresamente sobre a solicitude de mellora do alumeado solicitada e  
dar aceso á interesada á información referente as obras realizadas na parcela colindante coa 
súa.  

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 do recordatorio de deberes legais formulado, de ser o caso, e das medidas 
adoptadas para darlle efectividade, tamén se é o 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.  

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 prevé 
que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo razoable, 
non se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo poderá poñer os 
antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do conselleiro do 
departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas 
causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación 
das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública galega. 



Saúdoo atentamente. 

 
 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 




