
 
 
 

Suxestión dirixida ao Concello de Paderne  para que proceda a ditar e notificar á  reclamante  
unha resolución expresa con indicación dos recursos que procedan contra dita resolución. 
 
    
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2021. 

 
Sr.  alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por Dª xxxxxxx no que expón como motivo da queixa : “ solución escrito nº 20200000000409 
entrada rexistro da luz con data 03/07/2020”.  

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 8 de setembro de 2021,  Dª XXXXX, presenta escrito de queixa ante a 
Valedora do Pobo, no que fai constar que: 

“ solución escrito nº 20200000000409 entrada rexistro da luz con data 03/07/2020. 

Solicitude punto do alumeado público. con data 03/07/2020 notificase por parte do concello 
de Paderne que no próximo plan de iluminación pública terase en conta. Pideselle ao concello 
o día 08/09/2021 a data do último plan (para saber se é posterior á data de solicitude) e 
neganse. Solicito solución xa que o alumeado público fóra dunha vivienda é unha necesidade. 

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. 

Expediente: N.9.Q/8779/21 



TERCEIRO.- Con data 25 de outubro de 2021, recíbese nesta institución, informe remitido 
por ese concello, no que se pon de manifesto o seguinte: 

“ Expediente n.9. Q/8779/21 

En relación ao expediente indicado, comunícase o seguinte: 

Por Dª XXXXXXX preséntase escrito solicitando punto de luz ao que se Ile contesta que se terá 
en conta nun próximo plan de iluminación pública, o cal ata o día da data non se elaborou 
ningún novo plan de ampliación de iluminación pública no concello. 

Polo exposto, cómpre facer as seguintes:      

      CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, no seu artigo 
25 establece , no apartado 1, que:  

“1. O Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas  competencias, pode 
promover actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as 
necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos neste artigo”. 

SEGUNDA.- O artigo 26 .1.a) do mesmo texto legal, establece que:  

 “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”. 

TERCEIRA.- Para o cumprimento dos fins encomendados á Administración local, o 
ordeamento xurídico atribúelle unha serie de facultades que son as potestades 
administrativas . 

Asi, as entidades locais, como administracións territoriais  sobre as que se organiza o Estado 
( art. 137 de la Constitución ), necesitan da atribución dunhas  facultades (potestades) para 
poder cumprir coas competencias que se lles atribúen. 



CUARTA.- Tendo en conta o exposto no punto anterior, cómpre destacar que, é unha 
potestade discrecional do concello decidir o lugar onde se ubican os puntos de iluminación e 
precisamente por esa discrecionalidade, trátase dun acto que debe motivarse debidamente, 
e máis  no caso de oposición por parte dos cidadáns. Elo  significa que non é  suficiente 
cunha xustificación xenérica, senón que é preciso xustificar ante o ciudadán por que é esa 
ubicación e non outra a que a corporación municipal considera correcta, e cales son as 
razóns para elo, polos motivos que a Administración local considere. 

Esa resposta na que se ten que xustificar o motivo polo que se procede á instalación de 
puntos de iluminación nun lugar e non noutro , ten que ser unha resolución administrativa, 
con indicación da competencia, e  os recursos que procedan contra a mesma, dacordo co 
disposto na lexislación en materia de procedimento administrativo, de forma que o cidadán 
se poda opoñer, polos cauces adecuados, á actuación municipal se considera que esta non é  
correcta. 

CUARTA.- No caso concreto que nos ocupa, da queixa presentada pola reclamante e o 
informe emitido pola Administración,   dedúcese que : 

1º.- Non se deu solución ao problema do punto de luz solicitado pola reclamante. 

2º.- A reclamante non recbiu ningunha contestación por escrito á súa solicitude 
sobre a data do último plan de iluminación pública. 

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

     SUXESTIÓN 

Que se proceda a dictar e notificar á reclamante  unha resolución expresa con indicación dos 
recursos que procedan contra dita resolución. 

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 suxerencia, 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 ditaron as presentes resoluciósn, 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 
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	Sr.  alcalde:

