
 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oza-Cesuras sobre a obriga de remitir 
a tódolos concelleiros,   as actas das sesións da Xunta  de Gobierno Local  no prazo de dez  
días , remisión que deberá facerse polos medios previstos para a práctica de notificacións na 
la Ley 39/2015, de 1 de outubro do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. 
 
     
   
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 10  de novembro  de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por Dª  

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- No escrito de queixa, a Sra. fai constar que: 

“ Dna. , con DNI xxxxxxe con enderezo a efectos de notificacións 
Tr/ xxxxxxxxx, en calidade concelleira e Portavoz Municipal do  no Concello de OZA-
CESURAS, comparece e DI: 

Que por medio do presente escrito, ao abeiro do artigo 14 e seguintes da Lei 6/1984, de 5 de 
xuño, da Valedora do Pobo, formula a presente QUEIXA, en relación co funcionamento 
ordinario do Concello no que ten a ver acceso á información, coa entrega das Actas das 
reunións da Xunta de Goberno Local así como sobre a celebración periódica dos Plenos 
ordinarios no Concello, todo iso con bases nas seguintes 

ALEGACIÓNS 

Expediente: N.9.Q/ 733/21 



Primeiro.- O funcionamento ordinario do Concello de Oza-Cesuras é totalmente contrario aos 
dereitos dos concelleiros, obstruíndo e dificultando coa súa aptitude as funcións de 
fiscalización e control encomendadas aos concelleiros da oposición por parte da lexislación 
local básica. 

Así, a modo de exemplo, podemos dicir que regularmente non se entregan as actas das 
reunións das Xuntas de Goberno, malia reunirse de xeito semanal, as actas entréganse en 
man e en “lotes” de varios meses, o que dificulta realizar o noso labor, posto que non 
podemos actuar coa inmediatez que esixen algúns asuntos. Esta práctica xa se ven 
arrastrando dende a pasada lexislatura. 

O artigo 113.1 b) do ROF sinala que “Las sesiones de la Comisión de Gobierno no serán 
públicas, sin perjuicio de la publicidad y comunicación a las Administraciones Estatal y 
Autonómica de los acuerdos adoptados. 

Además, en el plazo de diez días deberá enviarse a todos los miembros de la Corporación 
copia del acta.” 

Este extremo legal é flagrantemente incumprido por parte do goberno local. 

De outra parte, vense incumprindo sistematicamente a disposición legal relativa á 
publicidade das sesións do Concello-Pleno. Neste sentido o artigo 70 da Lei de Bases do 
Réxime Local é moi claro ao establecer que “As sesións do Pleno das corporacións locais son 
públicas. Con todo, poderán ser secretos o debate e votación daqueles asuntos que poidan 
afectar ao dereito fundamental dos cidadáns a que se refire o artigo 18.1 da Constitución, 
cando así se acorde por maioría absoluta”. Unha disposición que prevé tamén a Lei de 
Administración Local de Galiza e que acrecenta no seu artigo 252 ao fixar tamén a obriga de 
que “en todo caso, as convocatorias das sesións plenarias remitiranse aos medios 
informativos”, non sendo a primeira vez que este grupo municipal ten indicado a estes 
medios a celebración das sesións plenarias. 

A este respecto, debemos engadir que o concello de Oza-Cesuras fai norma da excepción, e 
continuamente trasladan as datas das sesións ordinarias e o goberno local recorre á 
convocatoria de sesións extraordinarias para asuntos de trámites ordinarios, sirva como 
exemplo que no que vai de ano e en menos dun mes tivemos tres plenos para aprobar o POS 
e a Conta Xeral. 

Pero é que dende que se declarou a situación de pandemia actual, as sesións, que se celebran 
de xeito telemático, xa nin sequera cumpren coa formalidade mínima de se celebrar nun local 
aberto ao público. Os plenos celébranse nunha plataforma online e, nin se retransmiten en 



directo nin se publican posteriormente na páxina web do concello nin en ningún outro 
soporte, vulnerando así o dereito da veciñanza ao seu acceso. 

Non pode pretextar a Alcaldía falta de medios técnicos, pois segundo as súas propias 
palabras, o soporte técnico é o que puxo a disposición dos concellos a Deputación da Coruña- 
cuxos plenos si que se poden seguir online en tempo real. 

Finalmente tamén denunciamos a obstrución na solicitude de acceso á información de 
expedientes que obran en poder do Concello, que moitas veces deben ser sometidos á 
votación do Pleno, e que legalmente debe estar a disposición dos membros da Corporación 
para poder facer efectivos e reais as funcións de control e fiscalización da labor do goberno 
que ostentan os concelleiros da oposición. 

Isto que xa foi previamente denunciado vese agravado na actual situación, dende o concello 
piden á veciñanza realizar os seus trámites de forma telemática ou telefónica, de mesmo 
xeito, durante o último ano a maioría das sesións foron realizadas de xeito telemático, mais 
negan o envío da documentación relativa a asuntos do pleno ou comisión vía correo 
electrónico. 

 Consta a esta Valeduría sobre este particular escritos de queixa por este motivo por parte de 
quen subscribe, polo que a ela nos remitimos para argumentar este asunto. 

Sinala o artigo 14.2 do ROF, en caso de que no prazo de 5 días non se dite resolución 
denegatoria debidamente xustificada, a petición de acceso a información entenderase 
concedida por silencio administrativo. No entanto non se permite exercer o dereito de acceso 
á devandita información a pesar da disposición legal que así o establece nin os funcionarios 
municipais nos facilitan o acceso a esta documentación, pretextando non ter orde da alcaldía 
ou secretario municipal, argumentando imposibilidade material de achegarnos copia dos 
documentos electrónicos que integran o expediente 

Adicionalmente, cómpre indicar que, mais dunha vez, o Concello de Oza-Cesuras incumpre a 
normativa ao non ofrecer no seu web de transparencia a información que se obriga a ofrecer 
á veciñanza nin tampouco cumpre, entre outros, cos requisitos de publicidade dos contratos 
celebrados pola Administración e a súa publicación no Perfil do Contratante segundo 
establece a lexislación de contratos do sector público en vigor, o que contribúe, á súa vez, a 
que non poidamos acceder a dita información nin como integrantes da Corporación nin como 
calquera cidadán podería facer. 

Segundo.- De acordo co dereito fundamental dos cidadáns a participar nos asuntos públicos 
(artigo 23 da Constitución), as normas de réxime local regulan o aceso á documentación, 



datos e informacións municipais por parte dos membros da Corporación Local, así como a un 
correcto do funcionamento, baseado nas normas de organización da corporación, que tamén 
se establecen polo pleno como órgano colexiado no pleno de organización das corporacións. 

Terceiro.- Todo o exposto, constitúe unha actuación de competencia municipal, exercida por 
parte dos órganos de goberno local, tamén é función de calquera membro da corporación 
local realizar as actividades de fiscalización e control, sendo a labor de fiscalización esencial 
para o funcionamento democrático da corporación, e tendo en conta ademais que unha 
información adecuada é presuposto ineludíbel para ese correcto labor de fiscalización e 
control, así como a celebración dos plenos en tempo e forma establecidos ao inicio do 
mandato da nova corporación local. 

Polo exposto 

SOLICITA, que se teña por presentado este escrito, e por formulada a presente QUEIXA, e na 
súa virtude dite Resolución na que se recomende ao Goberno do Concello de Oza Cesuras: 

1. Cesar na súa actitude de restrición de acceso á información e documentación aos 
Concelleiros. 

2. Enviar as actas das Xuntas de Goberno Local no tempo establecido na lei. 

3. Cumprir cos requisitos de publicidade das sesións plenarias, actualmente substituídos pola 
publicación, semanas despois, do video ou audio, segundo sexan telemáticas ou presenciais, 
das mesmas.”. 

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.-  No informe remitido polo Concello de Oza-Cesuras e recibido nesta institución, 
o Alcalde fai constar o seguinte: 

“ En contestación aos seus escritos de datas 24 de marzo e 27 de abril do ano en curso, 
relativos ao expediente arriba mencionado, paso a manifestarlle o seguinte: 

1.-0 funcionamento ordinario do concello que Oza-Cesuras axústase á legalidade vixente, sen 
que iso queira dicir que non existan cuestións puntuais que poidan e deban ser melloradas. 
Concretamente, inciden diversas circunstancias nesta concreta tarefa da entrega das actas 



das sesións da Xunta de Goberno Local, que non se está a levar a cabo de forma totalmente 
satisfactoria. Hai xa unhas datas por esta Alcaldía díronse as oportunas instruccións para que 
se axilice a dita entrega de xeito que, en menos de tres meses, fique normalizada e sen 
demoras. 

2.-Polo que atinxe á publicidade das sesións, o estado de alarma e a situación de grave risco 
sanitario ocasionada pola actual pandemia de COVID-19, que actualmente estamos aínda a 
padecer e que limitan ou desaconsellan as reunións presenciais, motivan que as sesións do 
pleno da corporación e demais órganos municipais pluripersonais se realicen 
telemáticamente a través de videoconferencia, con base ao disposto no apartado 3 do art 46 
da Leí 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, engadido pola 
disposición segunda do Real Decreto Lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoitan 
medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao 
COVID-19. Hai que suliñar que a escasa infraestructura en materia de comunicación que 
padece este municipio fai que non sexa tarefa sinxela o desenvolvemento das 
videoconferencias. Non obstante, se a evolución da pandemia o permite, preténdese voltar 
proximamente ás sesións presenciais, para o cal estase buscando un local idóneo, 
suficientemente ventilado e que permita gardar as distancias persoais e a presencia -aínda 
que limitada -de público, para que as sesións plenarias poidan celebrarse con suficientes 
garantías sanitarias para os membros da corporación, o persoal do concello e o público 
asistente. 

3.-Polo que se refire ao suposto traslado das datas de celebración das sesións ordinarias do 
pleno da corporación, debe salientarse que o propio pleno acordou certa flexibilidade no 
tocante á data das mesmas, establecendo un período de adelantamento ou atraso do seu día 
de celebración, e o certo é que todas as sesións teñen lugar dentro dese período flexible, 
aínda que se intenta que a variación sexo a mínima posible respecto á data inicialmente 
prevista. En calquera caso esa flexibilización, que como xa ficou dito foi acordada polo propio 
pleno corporativo, non se exerce de xeito discrecional por esta Alcaldía xa que baséase na 
carga do traballo administrativo existente nese momento que é a que realmente determina 
se un expediente está completamente tramitado para que a súa resolución, previo dictame 
da Comisión Informativa, se poida levar a sesión nunha ou outra data dentro das permitidas. 
Por outra parte, rexéitase a queixa certamente sorprendente de que o goberno local recorre 
á convocatoria de sesións extraordinarias "para asuntos de trámite ordinario", toda vez que, 
desde o punto de vista estrictamente legal, e agás o tema dos rogos e preguntas e as 
mocións, non hai asuntos propios de sesións ordinarias e outros atribuídos ás sesións 
extraordinarias. Os asuntos sométense a consideración do pleno corporativo, unha vez seus 
expedientes atópanse completos - isto é, totalmente tramitados-, segundo a importancia e 
urxencia que teña a súa resolución; de xeito que, se for necesario ou conveniente para os 
intereses municipais, non se espera á próxima sesión ordinaria e se convoca unha sesión 



extraordinaria para tratar sobre os mesmos. Para iso precisamente se regulan as sesións 
extraordinarias e urxentes na Lei. 

4.-Respecto á suposta obstrucción de acceso á información dos expediente incluídos na orde 
do día da sesión, dicir que esta queixa non se axusta á realidade. Esta Alcaldía lonxe de 
obstruir concede aos membros da corporación máis dereitos dos recoñecidos polo propia Lei. 
Por suposto, todos os expedientes e documentación dos asuntos a tratar están a disposición 
dos concelleiros dende o momento en que se convoca a sesión. Dende ese día poden acudir 
ao concello, acceder a toda a documentación e obter copia dos documentos que estimen 
necesarios. Ata aquí o que prevé a Lei, concretamente, os Art. 77 da Lei 7/1985 e 14, 15 e 16 
do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, de Organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades locais (en adiante, ROF). Ademais diso, os concelleiros receben xa -sen 
que a pidan - fotocopia en formato papel de todos os documentos que conforman cada 
expediente dos asuntos incluídos na orde do día, agás, claro está, daqueles cuxo volume o 
impida. Suposto no que a correspondente documentación envíaselles vía email, ás veces, 
outras entrégaselles un DVD ou unha selección en formato papel dos principais documentos 
ou partes do documento (por exemplo, no caso dos proxectos das obras). Resulta un tanto 
sorprendente ademais esta queixa desde o momento en que, tal e como establece a lei, a 
maior parte dos asuntos plenarios lévanse previamente a díctame da Comisión Informativa - 
que se celebra alomenos 3 días hábiles antes das sesións plenarias - polo que xa dende o 
momento da convocatoria da mesma, a sra. , integrante da Comisión Informativa, ten 
acceso a toda a información sobre os asuntos a tratar e a recabar as copias que desexe. 

5.-No tocante ao incumprimento da normativa en materia de transparencia, dicir que cada 
día mellórase e amplíase a información na páxina web do concello, aínda que é certo que fica 
aínda un camiño por percorrer que se intentará realizar á maior brevidade posible. Por 
último, resulta absolutamente allea á realidade a afirmación de que este concello non 
cumpre os requisitos de publicidade dos contratos e a súa publicación no Perfil do 
Contratante. Esta queixa trátase dunha imputación xeral, onde non se concreta a que 
contrato ou contratos en concreto se refire, o cal xa de seu desvirtúa a mesma. Pero é que 
ademais unha simple bíusqueda no Perfil do Contratante do Concello, que se aloxa na 
Plataforma de Contratación do Sector Público, sirve para desmentir esta inxusta imputación: 
o concello de Oza-Cesuras cumpre con escrupuloso respecto toda a normativa en materia de 
contratación pública." 

CUARTO.- A información transcrita no punto anterior foille trasladada á reclamante  para o 
seu coñecemento, e se fose o  seu desexo formulara, as alegacións que tivera por convinte, 
si ben a data de hoxe non constan nesta institución alegación algunha ao efecto. . 



QUINTO.- Tras a investigación realizada, na que se avaliou o contido da  queixa e o exposto 
na información remitida polo Concello de Oza-Cesuras, dedúcese que: 

1º Respecto da celebración das sesións dos plenos  preténdese voltar proximamente, 
cando as condicións da pandemia o permitan,  ás sesións presenciais, para o cal estase 
buscando un local idóneo, suficientemente ventilado e que permita gardar as distancias 
persoais e a presencia -aínda que limitada -de público, para que as sesións plenarias poidan 
celebrarse con suficientes garantías sanitarias para os membros da corporación, o persoal do 
concello e o público asistente. 

2.-Polo que respecta  ao suposto traslado das datas de celebración das sesións ordinarias 
do pleno da corporación, no informe consta que foi o propio pleno o que acordou certa 
flexibilidade na  data das mesmas, establecendo un período de adiantamento ou  atraso 
do seu día de celebración. 

3º.-Respecto ao acceso á información dos expediente incluídos na orde do día da sesión, a 
Alcaldía manifesta : 

-Que tódolos expedientes e documentación dos asuntos a tratar están a disposición dos 
concelleiros dende o momento en que se convoca a sesión e dende ese día poden acudir ao 
concello, acceder a toda a documentación e obter copia dos documentos que estimen 
necesarios.  

-Que os concelleiros reciben  fotocopia en formato papel de tódolos documentos que 
conforman cada expediente dos asuntos incluídos na orde do día, agás, daqueles cuxo 
volume o impida.  Nestes casos a correspondente documentación é remitida por  email ou  
entrégada nun DVD ou unha selección en formato papel dos principais documentos ou 
partes do documento. 

4º.-Polo que respecta ao incumprimento da normativa en materia de transparencia, por 
parte do concello recoñécese que fica aínda un camiño por percorrer que se intentará 
realizar á maior brevidade posible si ben cada día mellórase e amplíase a información na 
páxina web do concello. 

5º.-Polo que respecta ao incumprimento dos requisitos de publicidade dos contratos e a 
súa publicación no Perfil do Contratante, a Alcaldía pon de manifesto que o Concello de 
Oza-Cesuras cumpre con escrupuloso respecto toda a normativa en materia de 
contratación pública, podéndose comprobar unha búsqueda no Perfil do Contratante do 
Concello, que se aloxa na Plataforma de Contratación do Sector Público. 



 

 

SEXTO.-   Respecto a entrega das actas das sesións da Xunta de Goberno Local , segundo 
manifesta o propio alcalde  “non se está a levar a cabo de forma totalmente satisfactoria” . 

Tendo en conta que as sesións da Xunta de Goberno Local non son públicas e que os 
concelleiros da oposición non son membros de dito órgano, cobra  gran relevancia a obriga 
de remisión destas actas a tódolos concelleiros nun prazo breve, co fin de que coñezan os 
termos dos seus acordos  e realicen as súas funcións de control da xestión municipal, polo 
que  cómpre facer as seguintes      

      CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA O artigo 113.1 b) do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Corporacións Localis, establece que:  

“ As sesións da Comisión de Goberno non serán públicas, sen prexuízo da publicidade e 
comunicación ás Administracións Estatal e Autonómica dos acordos adoitados.  

Ademáis, no prazo de diez días deberá enviarse a tódolos membros da Corporación copia 
da acta” . 

Este precepto non se cumpre coa posta a disposición dos concelleiros da acta na oficina 
municipal, senón que esixe o seu envío aos mesmos.  

SEGUNDA.- Neste sentido cómpre reseñar a sentenza do Tribunal Supremo  de 17 de 
novembro de 1997 que declara: 

  “que neste precepto se impoña con carácter imperativo o envío das actas das sesións da 
Comsisión de Goberno, é perfectamente compatible co máis amplo dereito de información 
regulado no artigo 14, cuxa disposición se deixa ao arbitrio do membro da Corporación que o 
necesite “ . 

Así, a correspondente acta debe ser enviada aos concelleiros dentro do prazo dos dez días 
seguintes, non sendo suficiente que as actas se atopen a disposición dos concelleiros que 
desexen consultalas, que é expresión dun dereito distinto, nin esa remisión pode relegarse 



ao último lugar dos traballos administrativos pendentes , pois é a propia norma a que 
establece un límite temporal para levala a cabo. 

TERCEIRA.- Unha vulneración reiterada da obriga de entrega das actas ou o retraso no 
envío das mesmas, pode incidir sobre o núcleo esencial do dereito de participación dos 
concelleiros que non poderán proceder ao normal examen , análise, comprobación e estudo 
do acadado en cada sesión, cunha clara perturbación das súas facultades de control da 
xestión municipal. 

Tamén neste punto  se pronunciou o Tribunal Supremo  en sentencia de data 17 de 
decembro de 2001, segundo a cal:  

“ si, como dá por probada a sentenza recurrida, se cumpría esa obriga de envío con grave 
retraso  , que vendría a facer inútil a posibilidade de utilizar a tempo a información que se 
recibía, a efectos do control periódico , sesión por sesión, da xestión municipal “...” o dereito 
de participación nas funcións públicas e ao seu desempeño en condicións legais , tamén 
comprende o normal desenvolvemento no seu momento, da función administrativa de 
destión e control dos servizos e actividades municipais , competencia da comisión de 
Goberno que, polo reiterado e persistente do retraso , trascendía dunha cuestión burocrática 
ou de legalidade ordinaria , para adquirir, neste singular caso, carácter de vulneración do 
dereito fundamental de participación , que podía ser protexido  a través do cauce da Lei 
62/78 elexido polos concelleiros interesados “.   

CUARTA.- Tendo en conta todo o exposto,  os concellos, e este en particular, debe cumprir a 
súa obriga legal de remitir a tódolos concelleiros  as actas das sesións da Xunta de Goberno 
Local e facelo no prazo legalmente establecido estando en condicións de acreditar o 
cumprimento deste deber no caso de xurdir calquera controversia ao respecto.  

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 Oza-Cesuras,  a 
seguinte 

   RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS  

“ Recordámoslle que o concello está obrigado a remitir a tódolos concelleiros  as actas das 
sesións da Xunta de Goberno Local  no prazo de dez días , remisión que deberá facerse polos 
medios previstos para a práctica de notificacións na Lei 39/2015, de 1 de outubro do 
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 da resolución 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) 
 

 
 




