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Recomendación ao Concello de Ferrol para que favoreza que as entidades do Rexistro
Municipal de Entidades Cidadás poidan ser declaradas Entidades de Interese Público
Municipal

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2015

Sra. alcalde.:

Como sabe, nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito
de ................................., en calidade de presidenta da Asociación Cultural y Artística Ti e
Máis eu Teatro.

ANTECEDENTES

Esencialmente, a persoa promotora da queixa indicaba no seu escrito que a Asociación
Cultural e Artística Ti e Máis eu Teatro solicitou a declaración de interese público municipal,
conforme ao Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ferrol, o día 7 de febreiro
de 2013, achegando a documentación solicitada para a devandita petición e incluíndo a
memoria de actividades realizadas pola entidade desde a súa data de constitución, así como
un inventario do patrimonio da entidade.

En data do 16 de xullo de 2014 enviaron escrito á Oficina de Suxestións e Reclamacións da
Oficina de Participación Cidadá do Concello de Ferrol, relativa á solicitude de declaración
como entidade de interese público municipal.

Con data de 19 de agosto de 2014, recibiron resposta da concelleira delegada de
Participación Cidadá do Concello de Ferrol, indicándolles que: “dado que neste momento
carecemos dunha norma ou dunhas instrucións aprobadas polo órgano competente que
regulen este procedemento administrativo específico adaptado ás peculiaridades da
administración local, é imposible valorar obxectivamente e con garantías máis de 35
solicitudes presentadas por distintas entidades da cidade, entre as que se atopa a súa, para
conceder a declaración de interese público municipal".
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Manifestaba a interesada no seu escrito que o Regulamento de Participación Cidadá do
Concello de Ferrol, no seu capítulo III, artigos 51 e 52 indica claramente o procedemento
para a obtención da devandita declaración.

Ante iso requirimos informe a ese concello que xa o remitiu con data do 6 de abril. No
escrito achegado, que asina a concelleira delegada da Área de Participación, Comunicación,
Novas Tecnoloxías e Atención ao cidadán e aos barrios infórmase que o Concello de Ferrol
aprobou un Regulamento de Participación Cidadá no que recolle a figura de "Declaración de
interese público municipal". Non obstante o anterior, esta figura está pendente de
desenvolvemento posterior polo Pleno da Corporación para fixar os criterios de avaliación.
Esta fase do proceso, na que poden participar as asociacións do municipio, está aínda
pendente da súa formulación e posterior acordo do Pleno municipal.

O informe manifesta literalmente que “A día de hoxe e mentres este desenvolvemento
normativo non sexa levado a efecto, é imposible para esta Concellería acceder ao solicitado
pola peticionaria. Esta contestación xa foi enviada con anterioridade á peticionaria”.

ANALISE

O Regulamento de Participación Cidadá foi aprobado inicialmente, por unanimidade do
Pleno do Concello, na sesión ordinaria do 9 de xullo de 2009, tras un proceso participativo da
cidadanía e os trámites oportunos, e sen que se recibiran achegas e suxestións ao mesmo
durante o período de exposición pública dende o 26 de agosto de 2009 ate o 29 de setembro
de 2009; publicouse o texto íntegro para a súa entrada en vigor no Boletín Oficial da
provincia da Coruña nº 256, do 2 de decembro, e entrou en vigor ao día seguinte.

O informe achegado non fai referencia algunha ao feito de que o regulamento leva máis de
cinco anos en vigor. Neste tempo, non se ten acometido o seu desenvolvemento posterior
polo Pleno da Corporación para fixar os criterios de avaliación desta figura de participación
cidadá malia que o propio informe recoñece que hai alomenos 35 entidades pendentes do
seu recoñecemento como de Interese Público Municipal.

Consta no expediente que fai oito meses que se lle comunicou á persoa reclamante que xa
no mes de agosto de 2014 o concello estaba á espera dun informe técnico que aclarase cal é
o procedemento a seguir para completar a escasa regulación que contén o vixente
Regulamento de Participación Cidadá no relativo a este asunto.

É certo que os artigos 51 e 52 do regulamento non se refiren ao procedemento que debe
seguirse senón só aos apectos relativos aos requisitos que deben cumprir as entidades
solicitantes así como á documentación que deben achegar.
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Cómpre, xa que logo, elaborar unha instrucción que desenvolva o procedemento de
declaración de Interese Público Municipal das entidades cidadás, federacións e unións
inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás do Concello de Ferrol que o soliciten,
así como o mantemento, a prórroga, e no seu caso, a revogación das entidades declaradas
de Interese Público Municipal. Na resposta remitida desde a Concellería de Participación,
Comunicación, Novas Tecnoloxías e Atención ao cidadán e aos barrios á persoa promotora
da queixa con data do 19 de agosto de 2014 sinálase que, en efecto, é preciso dispor dun
procedemento regulado que determine o órgano competente para instruir a solicitude de
declaración, os datos e informes xustificativos que deban achegarse, os prazos de
tramitación, así como o mantemento, a prórroga, e no seu caso, a revogación das entidades
declaradas de Interese Público Municipal, e os seus dereitos e obrigas.

Na resposta da Concellería indícase que no momento que se dispoña desa ferramenta se
informará a todas as entidades que xa teñen solicitada esta declaración, para proceder a
tramitar con garantías a concesión da dita distinción.

Hai que ter en conta que a obtención da declaración de Interese Público Municipal non é
unha distinción meramente honorífica senón que ten consecuencias moi relevantes na vida
e no desenvolvemento das entidades así declaradas, en atención á relevancia cívica das súa
actividades. Por unha banda, o Regulamento vixente manifesta que gozarán de dereitos de
discriminación positiva á hora de acceder a convenios de colaboración e na baremación en
procesos de concesión de subvencións. Por outra parte, promoverase dende o Concello o
desenvolvemento de actividades conxuntas en colaboración con outras entidades sociais.

Por esta razón, este recoñecemento é un importante medio de impulsar a participación
cidadá na xestión e control das políticas públicas municipais xa que favorece á aquelas
entidades que teñen un fin educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción
dos valores constitucionais, de promoción dos dereitos humanos, de asistencia social, de
cooperación para o desenvolvemento, de promoción da muller, de promoción e protección
da familia, de protección da infancia, de fomento da igualdade de oportunidades e da
tolerancia, de defensa do medio ambiente, de fomento da economía social ou da
investigación, de promoción do voluntariado social, de defensa de consumidores e usuarios,
de promoción e atención ás persoas en risco de exclusión por razóns físicas, sociais,
económicas ou culturais, e calquera outros de similar natureza. Así se recolle na meirande
parte das normativas reguladoras desta figura nos concellos nos que xa se ten desenvolvido.

O feito de non contar aínda co mecanismo administrativo necesario para este
recoñecemento está a afectar a un amplo número de entidades, posto que á data de hoxe
non existe na cidade de Ferrol ningunha entidade que teña concedida a declaración de
Interese Público Municipal.
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CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese concello a seguinte
recomendación:

Que o Concello de Ferrol acometa do xeito o máis urxente posible a redacción da
instrucción que desenvolva o procedemento para que as entidades inscritas no
Rexistro Municipal de Entidades Cidadás que así o soliciten poidan ser declaradas
“Entidades de Interese Público Municipal”, tendo en conta que dela se derivan
efectos positivos para estas entidades que contribúen a promover os seus fines
estatutarios a prol do interese xeral.


