
 
Recomendación dirixida ao Concello de Narón para que dentro do ámbito da autonomía 
local, se valore a procedencia da aprobación polo Pleno da Corporación dunhas normas 
reguladoras do uso dos perfís institucionais do Concello nas redes sociais que velen para que 
as publicacións que se realicen polo Concello teñan por obxecto difundir informacións 
veraces e de servizo público dende o rigor e a neutralidade política, evitando recorrer á 
crítica partidista e ao ensalzamento dos logros de xestión ou dos obxectivos acadados polas 
autoridades e que a xestión que se leve a cabo dos perfís institucionais  que ten o Concello 
nas distintas redes sociais se axuste ás normas reguladoras que, no seu caso, se aproben 
polo Pleno da Corporación 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 31 de maio de 2021 

 
Sra alcaldesa: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D. , referente ao desacordo coa publicación da actividade municipal na web do 
Concello de Narón por uso partidista e tendencioso da información 

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 18 de novembro de 2020 ,D. )presenta escrito de queixa ante 
a Valedora do Pobo, no que fai constar que: 

 “ PRIMEIRO.- O Concello de Narón conta cunha páxina web municipal propia, á que se pode 
acceder a través do enderezo web http://www.naron.es  

SEGUNDO.- A devandita páxina, ao tratarse dunha web municipal, achega diversas 
informacións á veciñanza, como debe ser, realmente, a súa obriga. 

TERCEIRO.- No apartado "Novas", ao que se accede dende a páxina principal, atópanse 
fundamentalmente aspectos da actividade municipal, incluíndose o resumo da actividade 
política (sobre todo, o desenvolvemento dos plenos municipais). 

Expediente: N.9.Q/ 4827/20 



CUARTO.- Polo que se refire á información da actividade política municipal, quero expoñer a 
miña queixa polo uso tendencioso que se fai da información que se publica, posto que os 
responsables municipais omiten calquera iniciativa que proveña dos representantes dos 
grupos municipais da oposición, nomeadamente, o , o que impide que os veciños 
coñezan, a través da páxina web municipal e OFICIAL do Concello, cal é a actividade que este 
grupo leva a cabo. 

QUINTO.- O  é a primeira forza política da oposición e, como tal, debería ter acceso en 
igualdade de condicións (tendo e conta, evidentemente, as normas de proporcionalidade dos 
resultados electorais) á verdadeira divulgación das súas iniciativas e actividades. Pero a súa 
presencia nos resumes da actividade política non se corresponde coa realidade, posto que as 
súas iniciativas son sistematicamente ignoradas polo goberno local e, na grade maioría dos 
casos, a mención a este grupo municipal faise cando rexeita algunha iniciativa que proveña 
do grupo de goberno. 

SEXTO.- Para ilustrar o que se acaba de indicar, achéganse diversos documentos, as 
publicacións referidas ao desenvolvemento dos plenos municipais de xullo a decembro de 
2019 e de xaneiro a outubro de 2020. 

En cada documento figura, en primeiro lugar, a publicación da sección de "Novas" da web 
municipal que resume o desenvolvemento da sesión plenaria e, de seguido, a orde do día da 
devandita sesión así como a acta coa transcrición da sesión (agás no caso de outubro de 
2020 por non dispor aínda da acta transcrita) nas que se sinalan as iniciativas propostas polo 
grupo ao que represento. 

SÉTIMO.- Da mera lectura dos documentos achegados despréndese que o goberno local está 
facendo un uso interesado e partidista dun recurso público, que financian todos os veciños do 
concello a través do pagamento dos seus impostos, e que non permite mostrar, dunha 
banda, a pluralidade de ideas da corporación, posto que as iniciativas do   non son 
sinaladas e, doutra banda, non respecta a proporcionalidade que debe existir na Corporación 
xa que, ao non ter acceso ás diferentes seccións da web, a única maneira de que os veciños 
poidan ter coñecemento da actividade dos seus representantes municipais a través dun 
medio oficial do Concello (porque todos os membros da Corporación representan a todos os 
veciños do Concello) é a sección de "Novas", sección que está distorsionada de xeito 
tendencioso para negarlle a visibilidade ás iniciativas que non proveñan do goberno. 

Polo exposto, SOLICITO 

I.Que se admita este escrito e os documentos que se achegan con el. 



II.Que a Valedora do Pobo inicie unha investigación para aclarar os feitos que se sinalan 
neste documento. 

III.Que, logo dos trámites legalmente establecidos, acorde requirir ao Concello para que 
manteña un comportamento de neutralidade no uso da páxina web municipal, de xeito que 
se dea visibilidade a todas as iniciativas que os grupos políticos municipais presenten e, no 
caso de apreciar algún tipo de infracción, o poña en coñecemento das institucións 
pertinentes para que se adopten as medidas oportunas”. 

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, 
requirindo o preceptivo informe a ese concello. 

TERCEIRO.- Na data do 29 de decembro de 2020, foi recibido nesta institución o documento 
elaborado cos datos facilitados polo Gabinete de Comunicación do Concello de Narón no 
que fai constar o seguinte: 

“Comunicación Concello de Narón 

O Concello de Narón dispón, tal e como se indica no escrito presentado polo , da páxina 
web www.naron.es na que se informa de toda a actualidade municipal. Esta páxina 
concíbese como unha ferramenta útil para que a veciñanza dispoña de información do seu 
interele e en ningún momento, tal e como se pode apreciar, nun espazo de difusión de 
iniciativas de grupos políticos da corporación local. 

·No apartado terceiro do escrito indicase que se atopan "fundamentalmente aspectos de 
actividade Municipal, incluíndose o resumo da actividade política (sobre todo, o 
desenvolvemento dos plenos municipais)". En canto a este dato, cabe sinalar que sobre o 
desenvolvemento dos plenos municipais infórmase atendendo á súa periodicidade, unha vez 
ao mes no caso dos ordinarios (excepto no mes de agosto que non se convocan) e, a maiores, 
as convocatorias con carácter extraordinario. Os plenos constitúen tamén parte do traballo 
municipal e forman parte da actividade política ao igual que as comisións informativas e as 
xuntas de goberno, nas que tamén se abordan asuntos que se comunican, en caso de 
consideralo oportuno, a través do Gabinete de Comunicación do Concello e se difunden tanto 
na web como nas canles municipais (Facebook e listas de difusión do Whatshapp "Novas 
Narón"). 

·No apartado cuarto, onde se alude a un "uso tendencioso que se fai da información que se 
publica" respecto a iniciativas de representantes dos grupos municipais da oposición, cabe 
sinalar que a finalidade do Gabinete de Comunicación non é en ningún momento trasladar 





En canto ás "mencións" que realiza o goberno municipal sobre o , que se fan cando "se 
rexeita algunha iniciativa que proveña do goberno", indicar que non se axusta á realidade. 
En canto a rexeitar iniciativas municipais, entendendo que alude ás mocións que se debaten 
nos plenos, infórmase atendendo aos criterios de obxectividade cando a moción se aproba da 
postura que manteñen os grupos da Corporación local. Esa información responde á realidade 
duns feitos, neste caso unha votación, e como tal, trasládase aos medios de comunicación, 
pero en todo momento atendendo a un feito obxectivo e imparcial, totalmente axustado á 
postura que mantén cada grupo e pública ao manifestala no citado pleno. 

-No punto sexto cabe sinalar que, como calquera profesional da comunicación sabe, unha 
nota de prensa ten que responder a un espazo limitado. Polo tanto, a información que contén 
a acta dun pleno en ningún momento se pode trasladar como tal dende o gabinete a modo 
nota de prensa e, como acta pública, calquera veciña ou veciño pode consultala no apartado 
da web específico para ese fin ou a través da sede electrónica do Concello 
(sedeelectronica.naron.es). Aí recóllense todas as intervencións realizadas nos plenos 
municipais, mentres que nas notas de prensa se envían aqueles puntos que dende o Gabinete 
de Comunicación se consideran prioritarios para a veciñanza, quedando varios puntos da 
orde do día e mocións que non se aproban sen desenvolver nas propias notas. 

O  en ocasións traslada aos medios de comunicación notas de prensa das mocións e 
iniciativas que posteriormente aborda no pleno, non sendo responsabilidade do Concello que 
finalmente esas iniciativas se publiquen ou non, ao valorar ese feito os propios profesionais 
dos medios de comunicación. 

Tanto a web municipal como a sede electrónica publican integramente e con antelación as 
ordes do día dos plenos, que tamén se envían con antelación nas previsións informativas aos 
medios de comunicación, que no caso de consideralo oportuno teñen a posibilidade de 
contactar cos responsables dos partidos das propostas que figuran na orde do día. 

·Sobre o punto sétimo, aclarar que precisamente para evitar un uso partidista dun recurso 
público o Gabinete de Comunicación de Narón non publica información de grupos políticos 
como tal. Calquera publicación nesa liña si que distorsionaría de forma tendenciosa a función 
propia do Gabinete de Comunicación dunha Administración pública. A sección de "Novas" é a 
que informa da actividade do goberno municipal, non de grupos políticos, que tal e como 
indicamos con anterioridade, dispoñen todos eles de diferentes canles de comunicación para 
transmitir ás veciñas e veciños a información que consideren oportuna. 

A vontade informativa e imparcial realizada é tal que nos actos aos que acoden os 
representantes do xxxxx se publican as imaxes con todos os asistentes. O pasado 23 de 
novembro, Día de Narón, o portavoz do  acudiu ao acto de plantación da camelia Cidade 



de Narón no parque de Freixeiro e da entrega de premios do "XII Concurso de Pintura Cidade 
de Narón" especificando que acudiron representantes da corporación municipal e enviando a 
información coas imaxes aos medios (que se poden ver na web municipal e no Facebook do 
Concello) nas que se pode ver ao portavoz do , o que constata que en ningún momento 
hai vontade de ocultar ou omitir a súa presenza nos actos nos que participa tanto el como os 
edís de calquera grupo político da Corporación local. 

(Documentación gráfica anexo 1) 

Reiterar que o Gabinete de Prensa do Concello de Narón non publica en ningún momento 
iniciativas dos grupos municipais de TEGA nin do PSOE, senón accións do goberno. Neste 
apartado cabe subliñar que incluso as respostas que dende o Goberno local se dan a notas de 
prensa enviadas polo  debido ao contido destas (crítico co Goberno local e sen axustarse 
á realidade) en ningún momento se publican na web municipal nin nas canles oficiais, só se 
envían aos medios de comunicación ofrecendo as explicacións ou documentación oportunas 
co fin de que eles mesmos valoren os datos e poidan actuar con obxectividade dispoñendo de 
toda a información que precisen ao respecto para trasladala á cidadanía manexando as 
versión das partes implicadas. 

(Documentación gráfica anexo 11) 

Finalmente, cabe sinalar que hai tan só unhas semanas o  enviou unha nota aos medios 
de comunicación cunha información sobre o Club Cidade de Narón publicado nun medio 
dixital (El Boletín de Piñeiros) e no que acusaba ao Goberno local duns feitos que desmentiu o 
propio club local, sen pronunciarse ao respecto o Concello a través das súas canles e aínda 
sabendo da falsidade desa información. O propio club fixo público un comunicado no que 
aludiu que os datos proporcionados polo  respondían a unha "confrontación política" e 
asegurando a entidade deportiva tras os feitos que "non permitiremos que ninguén intente 
aproveitarse deste club para sacar réditos políticos"; "non permitiremos que ninguén nos use 
como arma arroxadiza e moito menos difundindo informacións inexactas ou incorrectas". 
(Documentación gráfica anexo III) 

Á vista destes datos, moi resumidos, consideramos que queda patente a finalidade e os 
obxectivos do xx de Narón. Dende o Concello de Narón está moi definida a función do 
Gabinete de Comunicación. A obxectividade, imparcialidade e as boas prácticas son 
fundamentais para poder trasladar democraticamente á cidadanía a información. A páxina 
web municipal cobre o dereito á información e realiza un claro exercicio de transparencia 
alleo ao traslado de fins ou intereses de partidos políticos e difundindo a imaxe corporativa 
do Concello por medio mecanismos obxectivos. A comunicación, tanto interna como externa, 



debe utilizarse para trasladar a realidade, evitando posibles disfuncións impropias dos 
gabinetes de comunicación. 

Os partidos políticos, no caso de consideralo oportuno, poden contar cos seus propios 
gabinetes de comunicación, a través dos que se deben trasladar as súas iniciativas, 
actividades e valoracións como partido e non utilizar con eses fins os gabinetes de 
comunicación e/ou as páxinas webs municipais. 

Sen máis, enviamos unha mostra gráfica dos casos mencionados como exemplos máis 
recentes para que poidan valorar por si mesmos os feitos e quedamos á súa disposición para 
cantas consultas ou aclaracións considere oportunas ao respecto”. 

CUARTO.-  Con data de 4 de marzo de 2021 , a información transcrita foi remitida ao Sr. 
 para o seu coñecemento, e se fora o seu desexo formulara as alegacións que tivera por 

convinte. 

QUINTO.- Con data 15 de marzo de 2021, recíbese nesta institución  escrito de D. , no 
que expón o seguinte:  

“Logo de ter recibida a comunicación desa Institución trasladando a resposta dada dende o 
Concello de Narón, quixera facer una serie de precisións. 

Penso que a resposta emitida confunde interesadamente o contido da queixa remitida por 
min, en representación do grupo municipal do que son voceiro, ante esa Institución. O 
funcionamento incorrecto que eu denunciei no nome do grupo político ao que represento foi 
o uso interesado da información publicada DO RESUMO DOS PLENOS MUNICIPAIS. A 
resposta emitida dende o Concello fai referencia a cuestións alleas e mestura 
interesadamente órganos doutras administracións. Por exemplo, e para aclarar conceptos, 
dicir que a Xunta de Galicia NON é o equivalente ao Pleno do Concello de Narón. En todo 
caso, o máis semellante sería o Parlamento de Galicia, que é onde teñen representación os 
diferentes grupos políticos que foron elixidos polos cidadáns, como acontece no caso do 
Pleno do Concello. 

Dise dende o Concello que "cabe sinalar que a finalidade do Gabinete de comunicación non é 
en ningún momento trasladar iniciativas de grupos políticos senón acción de goberno. Ao 
igual que en ningún momento se publican Iniciativas o actividades de Terra Galega ou do 
PSOE (...)". 



Isto queda contradito pola nova publicada na propia web do Concello referida ao 
desenvolvemento do pleno correspondente ao 26 de setembro, onde se di nun dos 
parágrafos o seguinte: No apartado de mocións se aprobaron --sen o respaldo do xx-- dúas 
mocións do BNG. Unha delas en relación coa emerxencia climática e a mobilización do 27 de 
setembro polo clima na que se apoia a mobilización mundial programada para mañá e na 
que se contempla a organización (...). Outra a favor da loita contra a violencia de xénero (...). 
Que este portavoz saiba, o BNG non forma parte do grupo de goberno e a presentación de 
dúas mocións son iniciativas dun grupo político. Isto acontece en máis novas publicadas 
sobre o resumo dos plenos. Para non reiterarnos, posto que xa achegamos unha escolma 
delas co noso escrito inicial, sirva esta como exemplo. 

Posteriormente dende o Concello, na resposta dada á Valedora, se di o seguinte: 'A función 
que se realiza dende o Gabinete de Comunicación do Concello de Narón é a mesma que a 
doutras administración públicas (...J'. Como parece que non quedou claro dende o principio, 
xa que se insiste en mesturar temas, reitero o xa dito varias veces: este grupo municipal non 
está denunciando o uso dos gabinetes de comunicación da Xunta, das deputacións ou 
doutros concellos. Se o grupo de goberno se sente discriminado polos devanditos gabinetes 
de comunicación, pode presentar as probas que considere oportunas e denunciar o feito ante 
esa Institución ou ante quen considere oportuno. A nosa queixa deriva do uso partidista, na 
opinión do grupo municipal ao que represento, do apartado de "Novas" da web municipal, 
concretamente no que se refire aos plenos municipais. 

Continúa a resposta do Concello dicindo: "Indicar que o  dispón no Cancello de medios e 
recursos necesarios (...) As condicións nas que se atopan son, polo tanto, iguais ás dos outros 
tres grupos políticos (..)" De novo nos atopamos cunha cortina de fume xa que, EN NINGÚN 
MOMENTO foi ese o motivo do escrito remitido á Valedora. Excusatio non petita... 

Tamén se di que "en ningún momento se publican resumes da actividade política,' o que de 
novo é falso, posto que o resumo do desenvolvemento dun pleno municipal é, 
evidentemente, actividade política municipal, xa que é o Pleno do Concello o órgano 
"soberano" para a toma de decisións, onde se da voz e voto aos representantes dos cidadáns. 
Dicir que o resumo dun pleno non é un resumo da actividade política é, por non ser mal 
pensado, propio de persoas que non coñecen a realidade e a lexislación municipais. 

Dise, posteriormente, que: "como calquera profesional da comunicación sabe, unha nota de 
prensa ten que responder a un espazo limitado. Polo tanto, a información que contén (..)" . 
De novo, trátase de desviar a atención sobre o motivo da queixa ante a Valedora. Unha nota 
de prensa non é o mesmo que a publicación na páxina web municipal. Ademais, COMO 
CALQUERA PROFESIONAL DA COMUNICACIÓN TAMÉN SABE, os medios non teñen un espazo 
preestablecido para as notas de prensa que reciben xa que, en función do interese que a 



nova que se Iles envía poida ter para os lectores, publican máis ou menos do seu 
contido.Respecto do que se di de que unha nota de prensa ten que responder a un espazo 
limitado, que un profesional da comunicación diga iso é sorprendente. A finalidade dunha 
nota de prensa é dar a coñecer a un colectivo unha determinada actividade. Para iso cómpre 
explicala, empregando o espazo que sexa mester, de xeito que os medios de comunicación 
telar) unha idea da actividade para poder publicala. 

Pero, aínda non considerando o que se acaba de dicir, se tomamos como referencia a nova 
publicada na web do Concello o día 26 de setembro de 2019 e a de 30 de xullo de 2020, 
comprobamos que o espazo que ocupan ambas é moi diferente. A primeira ocupa máis do 
dobre que a segunda, co que igual o que se di dende o Concello de que o espazo é limitado 
non é tal, e que se pode dispoñer del segundo conveña, co que se debería empregar para dar 
a coñecer con maior exactitude e sen un uso tendencioso, o que acontece nos plenos que, 
cómpre non esquecelo, son órgano de participación dos representantes dos veciños. 

Máis adiante, na resposta do Concello se di: "Finalmente cabe sinalar que hai tan só unas 
semanas o    enviou una nota de prensa sobre o Club Cidade de Narón (..)". E, 
outra vez máis, nos atopamos cunha nova desviación do tema que motivou a queixa do noso 
grupo xa que, EN NINGÚN MOMENTO fixemos mención ás notas de prensa que o equipo de 
goberno remite aos medios coa súa particular posición política. O que criticamos é o uso 
partidista da web do Concello para dar a coñecer o desenvolvemento dos plenos municipais 
e, ao mesmo tempo, é curioso que a persoa encargada de elaborar o resumo do pleno para 
subilo á páxina web sexa a mesma que elabora as notas de prensa do partido da actual 
alcaldesa. 

Para ir rematando, ao falar de que: 'Á vista destes datos, moi resumidos (..). Dende o 
Concello de Narón está moi definida a función do Gabinete de Comunicación" debe terse en 
conta que o seu responsable non é un traballador do Concello --funcionario de carreira ou 
persoal laboral--, senón unha persoa contratada como persoal eventual, polo tanto persoal 
de confianza, que pode verse condicionado politicamente xa que a súa designación e 
cesamento son absolutamente discrecionais. 

E respecto do que se di de que 'a páxina web municipal cobre o dereito á información e 
realiza un claro exercicio de transparencia aleo ao traslado de fas ou intereses de partido 
políticos e difundindo a (..)" é o que motivou a nosa queixa, xa que entendemos que falta ese 
exercicio de transparencia. Co noso escrito inicial achegamos unha escolma documental que, 
considero, pon de manifesto que iso non é así. A resposta do Concello, polo que se leva dito 
neste texto, non incidiu no que nós indicamos senón que se referiu ao seguinte:  

-aos gabinetes de comunicación doutras administracións.  



-aos recursos dos grupos políticos para desenvolver o seu labor: medios, espazo, persoal,...  

- espazo dunha nota de prensa e o seu contido. 

- as notas de prensa que o  envía aos medios de comunicación. 

que non ten nada que ver coa queixa que deu lugar ás presentes actuacións. 

O grupo municipal ao que represento, principal grupo da oposición no Concello de Narón, 
presenta para cada pleno ordinario DÚAS (2) mocións para o seu debate. Iso en TODOS os 
plenos ordinarios. Aparte destas propostas, o grupo municipal do  en Narón intervén nas 
réplicas ou no debate dos puntos da orde do día da sesión e nos correspondentes ás 
iniciativas presentadas polos outros grupos. Non se pide que consten as preguntas ou rogos 
que presentamos (e presentan o resto dos grupos), pero si que se reflexe de xeito veraz a 
actuación dos representantes dos veciños, REPITO, nun canal oficial de comunicación do 
Concello, que toda a veciñanza financia cos seus Impostos”. 

Tendo en conta o exposto, cómpre facer as seguintes      

      CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- O artigo  70.bis.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime 
Local, establece que: 

Asimesmo as Entidades Locais e, especialmente, os concellos, deberán impulsar a 
utilización interactiva das tecnoloxías da información e a comunicaciónpara facilitar a 
participación e a comunicación coa veciñanza, para a presentación de documentos e 
para a realización de trámites administrativos, de enquisas e, no seu caso, de 
consultas cidadáns. 

Neste sentido é de destacar tamén a recente entrada en vigor ( 2 de abril de 2021 )  do Real 
Decreto 203/2021, de 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e 
funcionamento do sector público por medios electrónicos, cuxo obxecto é o 
desenvolvemento da Lei 39/2015, de 1 de octubro, do Procedimento Administrativo Común 
das Administracións Públicas, e da Lei 40/2015, de 1 de octubro,  de Réxime Xurídico do 
Sector Público, no referido á actuación ye funcionamento electrónico do sector público. 

SEGUNDA.-  Así, as redes sociais foron creadas como plataformas que permiten compartir 
información, coñecementos e opinións mediante comunidades de persoas que se unen a 



través de internet con intereses comúns . Trátase de aplicacións web que fan posible crear e 
transmitir facilmente contidos de diversa índolle. 

Tendo en conta que a razón de ser dun concello é a prestación dun servizo público de 
calidade, para acadar este obxectivo, as redes sociais posiciónanse como un novo canal de 
comunicación  bidirecciónal, sendo, polo tanto, un medio para interactuar e informar á 
veciñanza que permite ter unha relación cercana e inmediata, complementando a outros 
canais de comunicación da institución ( atención telefónica, presencial ) . 

TERCEIRO.- O uso das redes sociais pola Administración Local  estáse a revelar como un 
potente instrumento de relación entre a administración e a cidadanía, sendo un medio de 
comunicación gratuito, un sistema de escooita e cercanía, unha forma máis de facer 
partícipe á veciñanza da vida do concello, un sistema de información e unha forma de 
fomentar a creatividade do servizo. 

A diferencia dos medios tradicionais onde as mensaxes eran unidireccionais, as redes 
sociais consolídanse como fonte directa de información municipal para o cidadán e os 
medios de comunicación social e, ao mesmo tempo, instrumento de participación da 
veciñanza.  

Nembargantes o gran desplegue da presenza institucional nas redes que se ten producido 
nos últimos anos, son numerosas as entidades locais que veñen utilizando ditas redes sin a 
esistencia de ningunha previsión que dea soporte ao seu uso. 

Dita ausencia de regulación así como a falta de profesionais que xestionen as redes nos 
concellos poden provocar disfuncións na súa xestión e controversia en relación co uso que 
o correspondente equipo de goberno fai das mesmas . 

CUARTO.- Entende esta institución que a fin de evitar esas disfuncións e controversias, 
sería necesario que o concello adopte un regulamento que determine as normas de 
xestión das redes, garantindo que o uso destas teña por obxecto  difundir información veraz 
de servizo público  e non sexa un instrumento partidista que poida vulnerar os dereitos de 
participación política dos membros da corporación. 

Ademais o uso das redes sociais como medio de difusión de ideas e información terá que 
ter en conta os pronunciamentos xurisprudenciais e do Tribunal Constitucional en relación 
coa protección dos dereitos á información, expresión, honor, intimidade e imaxe, debendo 
velar por un uso responsable das redes evitando comentarios inxuriosoas ou que conteñan 
datos persoais ou vulneren dereitos de propiedade intelectual nos termos previstos nas 
normas de uso de cada rede social. 



QUINTO.- A utilización das redes social por parte da Administración Local  en ningún caso 
poden ter como obxecto destacar os logros de xestión ou os obxectivos acadados polo 
equipo de goberno dacordo coa establecido no artigo 4 da Lei  29/2005, de 29 de 
decembro, de Publicidade e Comunicación Institucional , que na súa exposición de motivos  
recolle  que a dualidade entre a natureza política e executiva da acción gubernamental 
debe manterse en esferas comunicativas separadas. A valoración, o xuizo e a información 
de carácter político teñen os seu propios cauces e non deben misturarse coa actividade 
comunicativa que, ordeada e orientada á difusión dunha mensaxe omún, emprende a 
Administración  para dar a coñecer á veciñanza os servizos que presta e as actividades que 
desenvolve.  

Por estes motivos, os concellos deben ser extremadamente escrupulosos nas publicacións 
que realiza nas redes sociais a través do perfil institucional procurando que estas, en caso 
de referirse a actuacións  que se están a levar a cabo, sirvan aos seus destinatarios lexítimos, 
que son os cidadáns e non que as promove.  

A publicidade e a comunicación institucional deben estar ao estricto servizo das 
necesidades e intereses dos cidadáns , facilitar o exercizo dos seus dereitos e promover o 
cumprimento dos seus deberes e non deben perseguir obxectivos inadecuados ao bo uso 
dos fondos públicos.   

Por todo o exposto e en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, da Valedora do 
Pobo, facer chegar a ese  concello  a seguinte :  

    RECOMENDACIÓN 

“Que dentro do ámbito da autonomía local, se valore a procedencia da aprobación polo 
Pleno da Corporación dunhas normas reguladoras do uso dos perfís institucionais do 
Concello nas redes sociais que velen para que as publicacións que se realicen polo Concello 
teñan por obxecto difundir informacións veraces e de servizo público dende o rigor e a 
neutralidade política, evitando recorrer á crítica partidista e ao ensalzamento dos logros de 
xestión ou dos obxectivos acadados polas autoridades e que a xestión que se leve a cabo dos 
perfís institucionais  que ten o Concello nas distintas redes sociais se axuste ás normas 
reguladoras que, no seu caso, se aproben polo Pleno da Corporación “. 

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 da recomendación formulada, 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 a Valedora 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. 

Saúdoa atentamente. 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
( Asinado dixitalmente) 
 

 

 




