
 
 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de  Pontedeume para que na tramitación 
dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade 
establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar e notificar a resolución 
expresa nos prazos legalmente previstos. 

 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por Dª XXXXXXXX en relación á falta de actuación do Concello de Pontedeume nunha 
reclamación por accidente na vía pública.     

     ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 2 de febreiro de 2021, Dª XXXXXXXXXX presenta escrito de queixa ante 
a Valedora do Pobo, no que, esencialmente,  fai constar : 

“EL DÍA 23/11/19 

AL PISAR LA ACERA DESPUÉS DE PASAR POR UN PASO DE CEBRA LA ACERA SE HUNDIÓ Y ME 
HUNDI EN EL AGUJERO GOLPEANDO LA RODILLA Y UNA MANO(TODO EL LADO DERECHO) 
FUI ATENDIDA POR EL 061 Y LLEVADA AL HOSPITAL ARQUITECTO MARCIDE DESPUÉS DE QUE 
UN AGENTE MUNICIPAL LLAMARA A LA AMBULANCIA. ESTUVE VARIOS DIAS EN REPOSO Y 
CON DOLOR EN LA RODILLA ASÍ COMO EN EL BRAZO. 

EL 11/02/2020 PUSE UNA RECLAMACIÓN EN EL PROPIO AYUNATAMIENTO A LA QUE 
TODAVÍA NO ME CONTESTARON DESPUÉS DE CASÍ UN AÑO. 

Expediente: N.9.Q/388/21 



EN EL MES DE AGOSTO FUI A PREGUNTAR AL AYUNTAMIENTO PARA SABER COMO IBA EL 
PROCESO Y ME DIJERON QUE ESTOS CASOS TARDABAN Y QUE YA SE ME AVISARÍA. PERO NO 
TENGO MÁS NOTICIAS HASTA QUE VOLVÍ HACE UNA SEMANA PARA PRENGUNTAR Y LA 
CONTESTACIÓN QUE OBTENGO ES QUE NO TIENEN A NINGUNA PERSONA EN ESE PUESTO DE 
TRABAJO PARA SOLUCIONARLO” 

SEGUNDO.- 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 a ese concello . 

TERCEIRO.- Con  data 15 de febreiro de 2021, foi recibido o informe requirido no que a 
administración fai constar o seguinte: 

"Asunto: remisión información expediente N.9.Q/388/21 Ng Expediente municipal: 
2020/P001/000004. 

Visto o escrito presentado pola Valedora do Pobo, con data de entrada neste concello de oito 
de febreiro de 2021 e número de rexistro 202100000000201, onde solicita información sobre 
a queixa presentada por xxxx, formulando reclamación de responsabilidade patrimonial ante 
o concello, por mor dos danos físicos sufridos como consecuencia dunha caída acontecida o 
día 23 de novembro de 2019. 

Remítolle a documentación obrante no expediente (solicitude da interesada e informe de 
policía ), e indicarlle que segundo establece o artigo 71.2 da Lei 39/2015 do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas, seguirase o arden rigoroso de incoación 
en asuntos de homoxénea natureza". 

CUARTO.- Con todo, coa información transcrita non era posible facer unha valoración 
definitiva do obxecto da  queixa, polo que, en data 19 de abril de 2021, de novo dirixímonos 
a ese concello co fin de solicitar con urxencia información sobre cales son as previsións 
respecto da data de incoación do correspondente procedemento . 

Con data 21 de abril de 2021, o recíbese nesta institución novo informe remitido polo 
Concello de Pontedeume , no que se fai constar o seguinte: 

“ Asunto: remisión información expediente N.9.Q/388/21 N° Expediente municipal: 
2020/P001/000004. 



Visto o escrito presentado pola Valedora do Pobo, con data de entrada neste concello de 
vinte de abril de 2021 e número de rexistro 202100000000750, onde solicita información 
sobre cales son as previsións respecto da data de incoación do procedemento de queixa 
presentada por XXXXXXXX, na que formula reclamación de responsabilidade patrimonial ante 
o concello, por mor dos danos físicos sufridos como consecuencia dunha caída acontecida o 
día 23 de novembro de 2019. 

Comunícolle que temos pendentes de resolver trinta e sete expedientes de responsabilidade 
patrimonial correspondentes aos anos 2016, 2017, 2018 e 2019, anteriores ao de XXXX. 
Indicarlle que segundo establece o artigo 71.2 da Lei 39/2015 do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas, seguirase o orden rigoroso de incoación 
en asuntos de homoxénea natureza.” 

Á vista do contido do escrito de queixa e do que se manifesta no informe da Administración, 
cómpre facer as seguintes      

      CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- A Lei 39/2015, de 1 de octubre, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas establece: 

Artigo 54 :  

“ Os procedementos  poderán  iniciarse de oficio ou a solicitude do interesado”. 

Artigo 91.3: 

3. Transcurridos seis meses desde que se iniciou o procedemento sen que 
recaira e se notifica resolución expresa ou, no seu caso, se formalizara o acordo, 
poderá entenderse que a resolución é contraria á indemnización do particular”. 

É dicir que o prazo para resolver un expediente de responsabilidade patrimomial é de tres 
meses dende o seu inicio.  

SEGUNDA.- O artigo 21 da referida Lei establece que o persoal ao servizo das 
Administracións Públicas que teñan ao seu cargo o despacho dos asuntos, así coma os 
titulares dos órganos administrativos competentes para instruir e resolver son directamente 
responsables, no ámbito das súas competencias, do cumprimento da obriga legal de ditar 
resolución expresa en prazo.  



O incumprimento de dita obriga dará lugar á esixencia de responsabilidade disciplinaria , sen 
perxuizo da que houbera lugar dacordo coa normativa aplicable.  

TERCEIRA.- Pola súa banda o artigo 29 da xa citada Lei 39/2015, de 1 de outubro, establece 
que  os termos e prazos establecidos nesa e noutras leís obrigan ás autoridades e persoal ao 
servizo das Administracións Públicas competentes para a tramitación dos asuntos . 

CUARTA.-  Destacar tamén que tanto o artigo 103 da Constitución Española como o artigo 3 
da Lei 40/2015, o 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público establecen que a 
Administración Pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa con 
sometemento pleno á Lei e ao Dereito.  

QUINTA.-Recordámoslle que aínda tendo en conta  as dificultades técnicas e prácticas ás 
que poida enfrontarse unha administración local para facer fronte ao exercicio das súas 
competencias, iso non pode ser óbice para a inobservancia das normas básicas que o rexen, 
nin pode explicar que un expediente non se tramite nos prazos legalmente  esteblecidos. 

SEXTA.- Si ben é certo que o artigo o artigo 71.2 da Lei 39/2015 do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas, establece que “no despacho dos 
expedientes gardarase a orde rigurosa de incoación en asuntos de homoxénea natureza, 
salvo que plo titular da unidade  administrativa se dé orde motivada en contrario, da que 
quede constancia”, dita circunstancia non pode ser alegada como causa do incumprimento 
dos prazos establecidos pola lei para a resolución dos expedientes.  

No presente caso, o procedemento iniciose co escrito  presentado por dona xxxxxxx, en data 
11 de febreiro de 2020, estando a data do último informe remitido por ese concello , 20 de 
abril de 2021, sin resolver e , entendendo que o silencio negativo ( poderá entenderse que a 
resolución é contraria á indemnización do particular) non é tampouco causa para non 
proceder á resolución expresa do expediente.  

Por todo o exposto ata agora considérase necesario , en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, da Valedora do Pobo, facer chegar a ese  Concello de Pontedeume o 
seguinte :  

   RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámoslle que na tramitación dos expedientes deberá actuar dacordo cos principios de 
eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado 
a ditar e notificar a resolución expresa nos prazos legalmente previstos.   



Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora 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, a Valedora 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 a  Valedora 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 
 

 


