
 
 
Recomendación dirixida  ao concello de San Cibrao das Viñas para que se leven a cabo , con 
urXencia, Tódalas actuacións que sexan necesarias a fin de ubicar a farola obxecto da queixa  
e que a mesma cumpra a súa función de alumear o camiño.  
 
 
 

 
 

 
Relacionado co Expte. N.9.Q/2497/20      

   

     Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 

Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por  Dª   en relación á  inactividade do Concelo de San Cibrao das Viñas no 
mantemento do alumeado público. 

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 10 de xuño de 2021, recíbese nesta institución escrito presentado por 
Dª x  , no que expón  :  

"Que o 5 de maio de 2020 ese organismo admitiu a trámite a queixa no número de 
expediente N.9.0/2497/20, da cal se enviaba resposta en data 23 de xuño de 2020, 
engadindo: "se no prazo de tres meses o concello de San Cibrao das Viñas non da unha 
solución ao problema plantexado por vostede no seu escrito de queixa, poderá solicitar de 
novo a intervención desta institución". 

Pois ben, esperei 1 ano e nin hai resposta nin se vai a facer nada ao respecto, porque esa é a 
verdadeira intención dende o principio dada a traxectoria do concello, polo que solicito a 
intervención dese organismo ao respecto, esperando que se dea unha solución favorable 

Expediente: N.9.Q/6881/21 



para todos á mencionada queixa e agradecendo de antemán todo o traballo levado a cabo 
por ese organismo". 

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 que xa nola remitiu e da que se deduce que aínda non 
se procedeu a dar solución ao problema plantexado no escrito de queixa N.9.Q/6881/21 , 
que xa fora plantexado no expediente N.9.Q/2497/20. 

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

     CONSIDERACIÓNS 

1º.- O problema plantexado no escrito de queixa , non é un problema recente senón que xa 
leva un tempo sendo denunciado por parte da Sra.  sin que se lle dé unha solución. 

Así: 

-  Ante esta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do  
escrito presentado pola Sra  en data 29 de abril de 2021,  referente á 
negativa do Concello de San Cibrán das Viñas, ao mantemento dunha farola 
cando se leva facendo DURANTE 22 ANOS, tempo que leva instalada. 

- Ante iso requirimos, solicitamos  información a ese concello que, 
esencialmente, informou o seguinte: 

“(...) que dita farola efectivamente foi colocada en dito lugar fai máis de 22 
anos por outra Corporación distinta e mantívose en dito lugar ata a data en 
que deixou de funcionar. 

Nestes momentos e debido a esta situación esta Corporación entende que 
dado que a luz pública non é adecuada para alumear a vía pública, segundo se 
sinala no informe subscrito polo técnico municipal, non procede a reparación 
da mesma, xa que só serve para alumear o interior dunha propiedade privada, 
motivo polo cal non se procedeu á súa reparación e estase á espera de buscar 
algunha outra solución para ubicar a farola e que a mesma cumpra a súa 
función que é a de alumear o camiño e non a da propiedade privada na que se 
ubica” . 



- Tras a investigación realizada, na que se avaliou o contido da queixa 
(N.9.Q/2497/20)  e o exposto no informe emitido polo concello de San Cibrán 
das Viñas, dedúcese que si ben o punto de luz ao que se refire a sra. 
x  no seu escrito de queixa foi colocado nese lugar fai máis de 22 
anos, o concello, tendo en conta o informe do técnico municipal, considera 
que a luz non é adecuada para alumear a vía pública, motivo polo cal non se 
procedeu á súa reparación e estase á espera de buscar algunha outra 
solución. 

-  Con data 23 de abril de 2020, tendo en conta que se estaba á espera  de 
buscar algunha outra solución para ubicar a farola e que a mesma cumpra a 
súa función que é a de alumear ocamiño, procedeuse a conclusión do 
expediente N.9.Q/2497/20, facendo a seguinte observación: 

“ Se no prazo de tres meses o concello de San Cibrán das Viñas non da unha 
solución ao problema plantexado por vostede no seu escrito de queixa, 
poderá solicitar de novo a intervención desta institución”. 

2º.- Con data 16 de xuño de 2021, Dª , como xa quedou exposto no antecedente 
primeiro desta resolución , presenta novo escrito no que pon de manifesto a inactividade do 
concello de San Cibrao das Viñas en relación ao antemento do alumeado público.  

3º.- A tal efecto debemos destacar o disposto no artigo 26.1 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, segundo o cal:  

1. Os Municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos seguientes: 

a) En tódolos Municipios: alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza 
viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, aceso aos núcleos 
de poboación e pavimentación das vías públicas”. 

Por todo o exposto ata agora, tendo en conta as competencias municipais, o tempo 
transcorrido dende a primeira queixa presentada por Dª  x , sobre este asunto e o 
informe remitido por ese concello  en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, da 
Valedora do Pobo, facer chegar a ese  Concello de San Cibrao das Viñas   a seguinte 

     RECOMENDACIÓN 



Que por parte do concello se levean a cabo , con urxencia, tódalas actuacións que sexan 
necesarias a fin de ubicar a farola obxecto da queixa  e que a mesma cumpra a súa función 
de alumear o camiño . 

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 suxestión 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. 

Saúdoo atentamente. 

 
 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
( Asinado dixitalmente) 
 



 




