
 
 
 
 

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Fisterra   para que na tramitación dos 
expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no 
artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito,  nos termos que estime 
oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos 
na lexislación específica ou, no seu defecto, nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas . 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D. xxxxxxx en relación á falta de contestación e non entrega de documentación solicitada 
como consecuencia dunha reclamación presentada no Concello de Fisterra.  

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 16 de xuño de 2021, don xxxxxxx,  presenta escrito de queixa ante a 
Valedora do Pobo, no que fai constar como motivo da mesma: 

“FALTA DE CONTESTACIÓN Y NO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA COMO 
CONSECUENCIA DE MI RECLAMACIÓN CONTRA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS QUE DEBERÍA 
PRESENTARSE AL PLENO PARA SU RESOLUCIÓN CON EL FIN DE DETERMINAR SI SE HA 
INFRINGIDO LA LEGALIDAD EN BASE AL CONTENIDO EXPRESADO EN LOS ARCHIVOS QUE SE 
ACOMPAÑAN Y QUE SIN EMBARGO FUE PUBLICADO EL EDICTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
EN EL BOP INCUMPLIENDO LAS NORMAS DEL REGIMEN LOCAL.” 

Refírese ao escrito con nº de rex. 202199900000240 de 25 de marzo de 2021 

Expediente: N.9.Q/6936/21 



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.- Con data 7 de xullo de 2021, recíbese nesta institución, informe remitido polo 
alcalde do Concello de Fisterra no que se fai constar o seguinte: 

“ S/Ref: Expediente: N.9.Q/6936/21 N/Ref: Expediente: 2021/Q001/000007 

Para responder ao seu requirimento de data 21/06/2021 en relación a queixa formulada 
ante esa institución por don xxxxxxx, teño que comunicarlle o seguinte: 

Que co decreto 2020/G003/000286 de 15/10/2020, resolvo desestimar a solicitude de 
permanencia no servizo activo como xxxxxxx desta corporación, formulada por don 
xxxxxxxxxx en data 29/06/2020. (achego copia). 

As posteriores resolucións que de seguido se indican, desestiman os recursos presentados por 
xxxxxx sobre este asunto. 

2020/G003/000316 
2020/G003/000336 
2020/G003/000337 
 
Rematado o prazo para acudir á xurisdición contencioso-administrativa, esta corporación 
non ten constancia de que o interesado acudirá a esta vía. 

Posteriormente, co número 2021/999/00000014 do Rexistro Telemático de Entrada de 
Documentos deste concello de data 15/01/2021, don xxxxxxxx, solicita COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA en importe dunha mensualidade por cada ano de vacacións non disfrutadas 
referidas aos anos 2018 e 2019 con cargo ao orzamento ordinario desta corporación que se 
confeccione para o ano 2021 e como recoñecemento dese dereito. 

Esta solicitude dou lugar a resolución número 2021/G003/000059 de 11/03/2021, na que 
resolvo desestimar a devandita solicitude polos motivos que no devandito decreto constan 
(achego copia). 

Ao mesmo tempo, no apartado SEGUNDO desta resolución indicase: 



"Polo que fai as outras dúas solicitudes presentadas en relación a este asunto, xa non se 
entra a resolver as mesmas, xa que versan sobre o mesmo tema. 

Se por parte de don xxxxxxxx recorre esta resolución de carácter desestimatorio, e se Ile 
recoñece o dereito á compensación económica pola correspondente xurisdición, xa se 
habilitará crédito no orzamento correspondente". 

A partir deste momento don xxxxxxxx, comeza a presentar unha serie de escritos que de 
seguido se relacionan, sobre dúas modificacións de créditos, na modalidade de crédito 
extraordinario (3/2021) e de suplemento de crédito (4/2021), publicadas no BOP por este 
concello: 

2021/999/00000172 de 19/02/2021 2021/999/00000193 de 09/03/2021 
2021/999/00000211 de 16/03/2021 2021/999/00000240 de 25/03/2021 
2021/999/00000306 de 21/04/2021 2021/999/00000320 de 01/05/2021 
2021/999/00000323 de 04/05/2021 2021/999/00000342 de 14/05/2021 
2021/999/00000343 de 14/05/2021 2021/999/00000381 de 02/06/2021 
2021/999/00000382 de 03/06/2021 

Tendo en conta que o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, trata no seu artigo 169 sobre a 
Publicidade, aprobación definitiva e entrada en vigor do orzamento xeral. 

Tendo en conta o "Artigo 170. Reclamación administrativa: lexitimación e causas 

1. Aos efectos do disposto no apartado 1 do artigo anterior, terán a consideración de 
interesados: 

a) Os habitantes no territorio da respectiva entidade local. 

b) Os que resulten directamente afectados, aínda que non habiten no territorio 
da entidade local. 

c) Os colexios oficiais, cámaras oficiais, sindicatos, asociación e demais entidades 
legalmente constituídas para velar por intereses profesionais ou económicos e 
veciñais, cando actúen en defensa dos que Ile son propios. 

2. Unicamente poderán entablarse reclamacións contra o orzamento: 



a) Por non se ter axustado a súa elaboración e aprobación aos trámites 
establecidos nesta lei. 

b) Por omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigas esixibles a 
entidade local, en virtude de precepto legal ou de calquera outro titulo lexitimo. 

c) Por ser de manifesta insuficiencia os ingresos en relación aos gastos 
orzamentados ou ben destes respecto as necesidades para as que estea previsto. 

Considerando que o artigo 177. Créditos extraordinarios e Suplementos de crédito do 
devandito Real Decreto Lexislativo, establece que: 

2. 0 expediente, que terá que ser previamente informado pola intervención, someterase á 
aprobación do Pleno da corporación, con suxeición aos mesmos trámites e requisitos que os 
orzamentos. Serán así mesmo, de aplicación as normas sobre información, reclamación e 
publicidade dos orzamentos a que se refire o artigo 169 desta lei. 

Dito iso, don xxxxxxx, non pode entablar reclamacións contra as modificacións orzamentarias 
aprobadas por esta corporación, toda vez que: 

1.Esta corporación axustou a súa elaboración e aprobación aos tramites establecidos nesa 
lei. 

2.Non existe precepto legal ou de calquera outro titulo lexítimo na que basear a 
compensación económica solicitada . 

Por todo iso, e como se desprende da resolución de 11/03/2021, se a don xxxxxxxxxx se Ile 
recoñece o dereito á compensación económica pola correspondente xurdisción contencioso - 
administrativa, habilitarase crédito no orzamento corresponde”. 

 Tendo en conta o exposto, cómpre facer as seguintes      

     CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- Cómpre destacar que o marxo xurídico vixente configura un sistema de 
garantías do cidadán na súa relación coa Administración que descansa sobre mecanismos de 
participación dos cidadáns, cuxa finalidade responde a facer compatible a actuación eficaz 
da Administración co exercizo  dos dereitos dos ciudadáns  e, en consecuencia, ese sistema 
debe responder á súa propia natureza garantista, o que conleva a necesidade de resolver 



expresamente, como regra xeral, ás solicitudes e recursos que se formulen e que esa 
resolución estea motivada e notificada aos interesados con indicación de si é ou non 
definitiva na vía administrativa e recursos e prazos que procedan para interpoñelos. 

SEGUNDA.- Si a persoa interesada utiliza o dereito de petición ante o concello, este ten a 
obriga de acusar recibo de cada petición que presente comunicándollo ao interesado dentro 
dos dez días seguintes á súa recepción. 

No caso de que proceda a declaración de inadmisibilidade do pedido, tal decisión será 
sempre motivada e deberá acordarse e notificarse ao peticionario nos coarenta e cinco días 
hábiles seguintes ao de presentación do escrito de petición.  

Si o concello considera que o contido dalgún escrito presentado non atopa encaixe no 
dereito de petición , entón a declaración de inadmisión da petición deberá indicar 
expresamente as disposicións a cuxo amparo deba sustanciarse. Nestes casos os escritos 
serán tramitados , en principio e con carácter xeral, conforme ao previsto na Lei 39/2015, de 
1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, na que 
tamén se establece a obriga de contestar expresamente ( artigo 21 da citada Lei 972015 ). 

Destacar tamén que cando o interesado presente un escrito solicitando que se lle facilite 
unha determinada  información municipal que obra nos arquivos ou rexistros do concello , 
está exercendo o dereito contemplado no artigo 13 d) da xa referida Lei 39/2015, así como 
nos artigos 12 e seguintes da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á 
información pública e bo goberno  e nos artigos 207 e 231 do Reglamento de organización , 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo Real Decreto 
2568/1986,de 28 de novembro.  

TERCEIRA.- En calquera caso a  Administración está obrigada a responder ao cidadán que 
acude a ela debendo ofrecerlle unha resposta por escrito que ademais sexa unha reposta 
directa, rápida, exacta e legal, fundada en tempo e forma adecuada ao procedemento que 
corresponda e congruente coas pretensións expresadas, todo elo con prontitude e sin 
demoras inxustificadas. 

CUARTA.-  Centrándonos no expediente que nos ocupa hai que ter en conta que o motivo 
da queixa presentada por don xxxxxxxx concrétase na falta de contestación e non entrega 
de documentación solicitada como consecuencia dunha reclamacion contra modificacion 
de creditos. 

Nesta reclamación, de data 25 de marzo de 2021, o Sr. xxxxx, segundo a documentación 
aportada ,  



“EXPÓN: 

Que el día 23 de Marzo de 2021 aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 54, EDICTO de ese Ayuntamiento con el siguiente contenido: 

SUMARIO 

Acordo do Pleno do Concello de Fisterra polo que se aproba o expediente de odificación 
orzamentaria nº 2/2021 do orzamento en vigor, na modalidade de transferencia de crédito 
estre a aplicación de distintas áreas de gasto. 

Aprobaddo definitivamente o expediente de transferencia  créditos entre aplicación de 
gastos de distintas áreas de gasto, publícase aos efectos do artigo 169.1, por remisión do 
179.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobada por Real decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo... 

En dito EDICTO no se menciona el día de la sesión plenria en que el expediente de 
modificación de créditos número 2/2021 quedó aprobadp definitivamente “ 

 e 

“ SOLICITA 

Que previos los trámites pertinentes se me expida la siguiente documentación: 

-Certificación de Secretaría acreditativa del Orden del día de la Convocatoria que en 
su caso haya efectuado la Alcaldía para someter al Pleno la aprobación definitiva de 
este expediente de modificación de créditos y si dentro de dicha documentación 
estaba incluida mi reclamación y Recurso de Reposición para examen de los miembros 
Corporativos. 

En caso de no poder ser expedida, las razones justificativas. 

-Certificación expedida por Secretaría acreditativa de la sesión Plenaria en la que se 
dio cuenta de mi RECLAMACIÓN Y RECURSO DE REPOSICIÓN . 

En caso de no haberse hecho así, certificación negativa. 



Todo ello con el fin de comprobar si se ha cumplido esta obligación legal impuesta por 
la normativa jurídica del Régimen Local o fueron asumidas competencias por la 
Alcaldía que no entran dentro de su ámbito al pertenecer a otros órganos locales de 
jerarquía superior, en el presente caso COMPETENCIA DEL PLENO”. 

QUINTA.- Da información remitida polo acalde do Concello de Fisterra dedúcese que o 
escrito presentado polo Sr. xxxx en data 25 de marzo de 2021 con  nº de rex. 
202199900000240, non foi contestado.  

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 Fisterra  o seguinte  

   RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámosle que na tramitación dos expedientes e neste caso en concreto,  deberá actuar 
dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da 
Constitución, contestando expresamente e por escrito,  nos termos que estime oportunos, ás 
solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación 
específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.   
  

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 
adoitadas 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) 
 

 
 


	Sr. alcalde:

