
    

 
 
 
 

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Valga   para que na tramitación dos 
expedientes actúe dacordo cos  principios de eficacia, economía e celeridade establecidos 
eno 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 a lexislación específica oo, no seu  defecto, nos prazos  previstos na Lei 39/2015, 
de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2021 

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

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 12 de marzo de 2021, don , presenta escrito de queixa ante a 
Valedora do Pobo, no que fai constar o seguinte: 

“ :A LA VALEDORA DO POBO DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 65, 15700, Santiago de Compostela (A Coruña) 

D. , al amparo del artículo 53.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) 
adjuntándose como documento núm. 1, escritura poder general para pleitos, y con domicilio, 
a efectos de notificaciones, en C/ xxxxxxxxx y número de teléfono xxxxxx, ante la Valedora do 
pobo comparezco y, como mejor proceda, DIGO: 
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Que, por medio del presente escrito, vengo a formular QUEJA CONTRA EL AYUNTAMIENTO 
DE VALGA con domicilio en Av. Coruña, 14, 36.645 de Valga, (Pontevedra) con motivo de la 
retención injustificada de determinados bienes que son propiedad de la entidad  

., en base a los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- La entidad ., es dueña de los siguientes bienes: 

Camión- grúa gancho. Marca: Volvo FM 12 360, Matrícula: xxxxx  equipado con Grúa Fasi 
130.22, gancho Palvi PCG 2550/ Pulpo rotativo, sistema abre contenedores selectrica y caja 
de 25 m3. 

Pala-Excavadora "Caterpillar". Modelo: 3DJ y matrícula: xxxxxxxxxx. 

Le pertenecen en virtud de sendos contratos de compraventa suscritos los días 17 de 
septiembre y 8 de octubre de 2018 con la entidad , S.L., con C.I.F.  y domicilio 
en Calle xxxxxxxxxxx . Se acompaña copia de los referidos contratos como documentos núm. 
2 y 3. 

Asimismo, se acompañan como documentos núm. 4 y 5, las cartas de titularidad de los 
bienes. 

SEGUNDO.- Con motivo de la existencia de una presunta deuda ostentada por parte de  
, S.L., a favor de ese Ayuntamiento, el mismo procedió a retener en el punto limpio 

la Pala-Excavadora "Caterpillar". Modelo: 3DJ y matrícula: xxxxxxxxx y los siguientes 
elementos que forman parte del Camión- grúa gancho. Marca: Volvo FM 12 360 y Matrícula: 
xxxxxxx: Gancho Palvi PCG 2550/ Pulpo rotativo. - Caja de 25 m3. 

Tal actuación no se encuentra legitimada en título administrativo o competencial de ninguna 
índole, o, en su caso, sin que se haya tramitado procedimiento administrativo alguno que la 
ampare, por lo que incurre en una manifiesta vía de hecho. 

No es responsabilidad  la deuda que la anterior titular de estos elementos 
mantiene con su Ayuntamiento, pudiendo ellos proceder de manera procedente en derecho 
para reclamarla, pero lo que no es procedente es que se apropien de bienes ya vendidos en 
compensación de dicha deuda toda vez que no existe reserva de dominio inscrita a su favor 
que impida la venta efectiva de dichos bienes. 



TERCERO.- Ante esta situación se remitieron diversos escritos al Ayuntamiento, a saber: 

Escrito de tercería de dominio de fecha 26 de marzo de 2018 (documento núm. 6) 

 Escrito de 1 de julio de 2020 solicitando el acceso al expediente (documento núm. 7) 

Escrito 9 de octubre de 2020 en el que se vuelve solicita el acceso al expediente 

(documento núm. 8) 

Por su parte, el Ayuntamiento de Valga únicamente respondió al escrito de fecha 1 de julio 
(respuesta que se adjunta como documento núm. 9), en la que dice que los bienes son de su 
titularidad respaldándose en un contrato de licitación con el Ayuntamiento firmado en el año 
2015, antes de la fecha de los contratos que adjuntamos con la presente. 

En contestación a ello no es posible que dichos bienes sean titularidad del Ayuntamiento en 
el momento en que se formalizó el contrato de compraventa, pues se pudieron traspasar a 
nombre de  sin ningún tipo de problema en el registro y, como tampoco 
permiten el acceso al expediente, esta parte no puede ver el documento de licitación que 
permita al Ayuntamiento a quedarse con esos bienes. 

En virtud de lo expuesto, 

SUPLICO A LA VALEDORA DO POBO que, teniendo por presentado este escrito junto con los 
documentos que lo acompañan, se sirva admitirlos y, en su mérito, medie para resolver el 
asunto de manera correcta, acordando lo que estime a los efectos oportunos”. 

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 25 de maio de 2021, recíbese nesta institución  informe remitido polo 
Concello de Valga no que se fai constar o seguinte:  

“ Á VALEDORA DO POBO DE GALICIA 
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ASUNTO: CONTESTACIÓN AO REQUIRIMENTO EN RELACIÓN CUNHA QUEIXA 

, Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Valga, Provincia de 
Pontevedra, con enderezo a efectos de notificacións na Avda. de A Coruña núm. 14 – Ponte 
Valga, en virtude da atribución xenérica que me confire o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, perante á Valedora do Pobo 
respectuosamente comparece, e como mellor proceda en Dereito, DÍ : 

En data 27/04/2021 tivo lugar a entrada no Rexistro do Concello de Valga de requirimento de 
data 26 de abril, con Rexistro de Saída 6720/21, ao fin de facilitar información sobre o 
problema que motiva a queixa presentada perante a Valedora do Pobo mediante escrito 
datado no 12 de marzo de 2021, por D. , en representación de , S.L. É 
polo que, en forma e prazo, na indicada representación, paso a realizar as seguintes 
CONSIDERACIÓNS : 

Primeira .- Extemporaneidade do motivo da queixa. 

Previamente a entrar a informar sobre os feitos expostos na queixa interposta perante a 
Valedora, temos que facer mención a que a queixa, e a súa tramitación, infrinxe o artigo 18 
da Lei da Valedora do Pobo. O indicado artigo di: 

“Las quejas al Valedor del Pueblo se deberán presentar en el plazo de un año cumplido a 
partir del conocimiento de los hechos”. 

Se tal e coma se fai constar no requirimento a queixa versa sobre que a sociedade asistida 
polo presentante da queixa presentou un escrito en data 26 de marzo de 2018 do que non 
recibiu resposta (cabe dicir asemade que a referida data é errónea, posto que o escrito de 
tercería foi presentado no ano 2019), resulta que é evidente que datando o escrito de queixa 
de 12 de marzo, transcorreu polo tanto o prazo dun ano estipulado en dito artigo, o que 
implica que a queixa non cumpre co requisito temporal para a súa tramitación. 

Non obstante, sendo incerto que non se dera oportuna resposta ao instado polo solicitante, 
pasaremos a relatar sobre a cuestión de fondo. 

Segunda .-Sucintos motivos de fondo sobre a procedencia de rexeitamento da queixa. 

Tal e coma se fai constar na queixa que motiva o presente informe por petición da Valedora 
do Pobo, presuntamente . subscribiu dous contratos privados de 
compravenda coa entidade L. sobre bens mobles que no momento da 



indicada venda constaban depositados no punto limpo do Concello de Valga, por mor do 
contrato de data 25 de febreiro de 2015, asinado coa entidade .  

 resultou adxudicataria por Resolución de Alcaldía de 29 de xaneiro de 2015, 
previa presentación da oferta na cal ofertou a posta a disposición do servizo de Xestión do 
Punto Limpo do Concello dunha serie de bens e melloras, entre as que constan os bens 
reclamados polo interesado. Asemade, conforme consta na referida oferta, ditos bens 
pasarían a reverter a favor de Administración á finalización do contrato. 

En data 7 de agosto de 2018 (previa á suposta subscrición dos contratos indicados polo 
reclamante), pola empresa . comunícase a insolvencia da compañía, 
sendo dita circunstancia comunicada á Xulgado do Mercantil de Madrid ao abeiro do artigo 5 
bis da Lei Concursal, a cal foi admitida polo Xulgado Mercantil núm. 8 de Madrid o 13 de 
xullo dese ano. Compre destacar que no devandito escrito, a contratista sinala que en data 7 
de setembro de 2018, non podería seguir ca xestión do Punto Limpo, e polo tanto, anuncia o 
incumprimento do contrato.  

Incoado expediente de resolución contractual por causa imputable ao contratista, en data 12 
de agosto de 2019, procedeuse a resolver o devandito contrato por causas imputables á 
contratista cos efectos dos artigos 213 y 295 da LCSP (coincidentes cos artigos 255 e 288 do 
R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro). 

En todo caso, a reclamación exposta na queixa é infundada, posto que a ditos requirimentos 
déuselle oportuna resposta mediante escrito de data 8 de xullo de 2020, no que se expón: 

“Que en relación ao escrito recibido neste Concello, de data 03 de xullo de 2020, polo que 
interesan o acceso ao expediente administrativo de embargo incoado por esta 
Administración relativo a unha pala escavadora, un gancho/ pulpo rotativo e unha caixa de 
25 m3, comunícaselle que non é posible a exhibición do mesmo por canto non existe nin 
existiu en este Concello dito procedemento de embargo, pertencendo os bens reclamados a 
esta Administración por mor do contrato de licitación formalizado con  no 
ano 2015, data anterior a de formalización dos contratos de compravenda aportados ca 
citada solicitude”. 

Acompañamos o escrito referido coma documento nº 1 e o acuse de recibo do mesmo como 
documento nº 2. 

Polo tanto, procede o rexeitamento da queixa, pola manifesta carencia de fundamento da 
mesma (artigo 21 da Lei da Valedora do Pobo). 

Polo exposto, 



SUPLICO A V.I., que tendo por presentado en tempo e forma este escrito coa documentación 
unida ao mesmo, sírvase admitilo, teña por realizadas as anteriores consideración e por 
cumprido o requirimento dirixido ao Concello de Valga, para, previos os oportunos trámites, 
proceda a rexeitar a queixa formulada contra o actuar deste Concello”. 

Tendo en conta o exposto, cómpre facer as seguintes      

     CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- No presente caso e sin entrar no fondo do asunto, a queixa céntrase na falta de 
resposta por parte dese concello a un escrito  presentado polo reclamante  o 26 de marzo de 
2019  .  

SEGUNDA.- No informe remitido polo concello faise referencia: 

1º Á extemporaneidade do motivo da queixa por infración do artigo 18 da Lei da 
Valedora do Pobo.  

2º.-Á carencia de fundamento da queixa segundo o artiigo 21 da Lei da Valedora do 
Pobo. 

1º.- Respecto da extemporaneidade do motivo da queixa por infración do artigo 18 da Lei da 
Valedora do Pobo hai que ter en conta o segunte. 

O  artigo 21 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. segundo o cal:  

“1. A Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en todos os 
procedementos, calquera que for a súa forma de iniciación. 

Nos casos de prescrición, renuncia do dereito, caducidade do procedemento ou desistimento 
da solicitude, así como de desaparición sobrevida do obxecto do procedemento, a resolución 
consistirá na declaración da circunstancia que concorra en cada caso, con indicación dos 
feitos producidos e das normas aplicables. 

Exceptúanse da obriga a que se refire o parágrafo primeiro os supostos de terminación do 
procedemento por pacto ou convenio, así como os procedementos relativos ao exercicio de 
dereitos sometidos unicamente ao deber de declaración responsable ou comunicación á 
Administración. 



2. O prazo máximo en que se debe notificar a resolución expresa será o fixado pola norma 
reguladora do correspondente procedemento. 

Este prazo non poderá exceder seis meses, salvo que unha norma con rango de lei estableza 
un maior ou así veña previsto no dereito da Unión Europea. 

3. Cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo, este será de 
tres meses. Este prazo e os previstos no número anterior contaranse: 

a) Nos procedementos iniciados de oficio, dende a data do acordo de iniciación. 

b) Nos iniciados por solicitude do interesado, dende a data en que a solicitude tivese entrada 
no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa  tramitación. 

4. As administracións públicas deben publicar e manter actualizadas no portal web, para 
efectos informativos, as relacións de procedementos da súa competencia, con indicación dos 
seus prazos máximos de duración, así como dos efectos que produza o silencio 
administrativo. 

En todo caso, as administracións públicas informarán aos interesados do prazo máximo 
establecido para a resolución dos procedementos e para a notificación dos actos que lles 
poñan termo, así como dos efectos que poida producir o silencio administrativo. A dita 
mención incluirase na notificación ou publicación do acordo de iniciación de oficio, ou na 
comunicación que se dirixirá para o efecto ao interesado dentro dos dez días seguintes ao da 
recepción da solicitude iniciadora do procedemento no rexistro electrónico da Administración 
ou organismo competente para a súa tramitación. Neste último caso, a comunicación 
indicará, ademais, a data en que a solicitude foi recibida polo órgano competente. 

5. Cando o número das solicitudes formuladas ou das persoas afectadas poida supor un 
incumprimento do prazo máximo de resolución, o órgano competente para resolver, por 
proposta razoada do órgano instrutor, ou o superior xerárquico do órgano competente para 
resolver, por proposta deste, poderán habilitar os medios persoais e materiais para cumprir 
co despacho adecuado e en prazo. 

6. O persoal ao servizo das administracións públicas que teña ao seu cargo o despacho dos 
asuntos, así como os titulares dos órganos administrativos competentes para instruír e 
resolver son directamente responsables, no ámbito das súas competencias, do 
cumprimento da obriga legal de ditar resolución expresa en prazo. 



O incumprimento da dita obriga dará lugar á exixencia de responsabilidade disciplinaria, 
sen prexuízo daquela que proceda de acordo coa normativa aplicable”. 

Pola súa banda, o artigo 24 do mesmo texto legal establece que:  

“1. Nos procedementos iniciados por solicitude do interesado, sen prexuízo da resolución que 
a Administración debe ditar na forma prevista no número 3 deste artigo, o vencemento do 
prazo máximo sen terse notificado resolución expresa lexitima ao interesado ou interesados 
para entendela estimada por silencio administrativo, excepto nos supostos en que unha 
norma con rango de lei ou unha norma de dereito da Unión Europea ou de dereito 
internacional aplicable en España establezan o contrario. Cando o procedemento teña por 
obxecto o aceso a actividades ou ao seu exercizo, a lei que dispoña o carácter desestimatorio 
do silencio deberá fundarse na concorrencia de razóns imperiosas de interese xeral. 

O silencio terá efecto desestimatorio nos procedementos relativos ao exercizo do dereito de 
petición a que se refire o artigo 29 da Constitución, aqueles cuxa estimación tería como 
consecuencia que se transferisen ao solicitante ou a terceiros facultades relativas ao dominio 
público ou ao servizo público, impliquen o exercizo de actividades que poidan danar o 
ambiente e nos procedementos de responsabilidade patrimonial das administracións 
públicas. 

O sentido do silencio tamén será desestimatorio nos procedementos de impugnación de 
actos e disposicións e nos de revisión de oficio iniciados por solicitude dos interesados. 

Non obstante, cando o recurso de alzada se interpuxese contra a desestimación por silencio 
administrativo dunha solicitude polo transcurso do prazo, entenderase estimado este se, 
chegado o prazo de resolución, o órgano administrativo competente non ditou e notificou 
resolución expresa, sempre que non se refira ás materias enumeradas no parágrafo anterior 
deste número. 

2. A estimación por silencio administrativo ten para todos os efectos a consideración de acto 
administrativo finalizador do procedemento. A desestimación por silencio administrativo ten 
os únicos efectos de permitir aos interesados a interposición do recurso administrativo ou 
contencioso-administrativo que resulte procedente. 

3. A obriga de ditar resolución expresa a que se refire o número primeiro do artigo 21 
suxeitarase ao seguinte réxime: 



a) Nos casos de estimación por silencio administrativo, a resolución expresa posterior á 
produción do acto só se poderá ditar se for confirmatoria deste. 

b) Nos casos de desestimación por silencio administrativo, a resolución expresa posterior ao 
vencemento do prazo será adoptada pola Administración sen vinculación ningunha ao 
sentido do silencio. 

4. Os actos administrativos producidos por silencio administrativo poderanse facer valer 
tanto ante a Administración como ante calquera persoa física ou xurídica, pública ou 
privada. Estes actos producen efectos dende o vencemento do prazo máximo en que se debe 
ditar e notificar a resolución expresa sen que esta se expedise, e a súa existencia pode ser 
acreditada por calquera medio de proba admitido en dereito, incluído o certificado 
acreditativo do silencio producido. Este certificado será expedido de oficio polo órgano 
competente para resolver, no prazo de quince días desde que expire o prazo máximo para 
resolver o procedemento. Sen prexuízo do anterior, o interesado poderá pedilo en calquera 
momento e o prazo indicado anteriormente computarase desde o día seguinte a aquel en 
que a petición tivera entrada no rexistro electrónico da Administración ou organismo 
competente para resolver” . 

O silencio administrativo concíbese como un mecanismo que protexe aos ciudadáns frente 
aos incumprimentos da Administración Pública na resolución dos seus procedimentos 
administrativos producíndose cando a Administración non contesta ou resolve.  

No presente caso, a situación de silencio administrativo beneficia ao reclamante , pois 
segue a ter o dereito a que a Administración cumpra coa súa obriga de respostar, non 
podendo alegar o concello, a efectos da extemporaneidade da queixa, que transcurríu 
máis dun ano dende o coñecemento dos feitos por parte do reclamante, pois tratándose 
dunha actividade continuada por parte do concello ( non respostar ao escrito de marzo de 
2019 )  segue á espera de contestación estando en situación de non resolución.  

2º.-Respecto da carencia de fundamento da queixa segundo o artigo 21 da Lei da Valedora 
do Pobo e sen prexuizo do exposto no punto anterior, 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 regla 
xeral, as 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. 

 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. 

No presente caso e segundo se desprende da información remitida polo concello, o escrito 
presentado polo reclamante en data 26 de marzo de 2019 non foi respostado por ese 
concello, polo que esiste fundamento para a admisión da queixa.  

Por todo o exposto considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 
6/1984, da Valedora do Pobo, facer chegar a ese  Concello de Valga   o seguinte :  

  RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámoslle que na tramitación dos expedientes 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 
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) 
 

 
 




