
RECOMENDACIÓN AO CONCELLO DE CULLEREDO PARA QUE GARANTA AS SUBSTITUCIÓNS
DE PERSOAL NO CONSERVATORIO DE MÚSICA

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª
..................., presidenta da ANPA do Conservatorio Profesional de Música, relativo ao
sistema de cobertura do profesorado nese centro.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que no Conservatorio Profesional de Música de Culleredo
víñanse rexistrándose serios problemas na cobertura de baixas ou permisos dos seus
profesores titulares, problemas que se incrementaron trala aprobación da Lei 17/2012 de
orzamentos xerais do estado. Así, déronse casos de baixas do profesorado (reducións de
xornadas por coidado de fillos, incapacidades laborais temporais por enfermidade) que non
foron cubertas con substitutos ou tempo de tramitación de tales substitucións supuxo deixar
sen clase aos alumnos durante máis de dous meses.

2. Ante iso requirimos información a Concello de Culleredo, que xa nola remitiu. No informe,
a entidade local sinala que aos problemas de tipo económico, o concello debe engadir os
problemas de tipo legal que impiden unha prestación adecuada dos servizos ofrecidos,
fundamentalmente o da cobertura temporal de baixas dos profesores titulares, mediante a
contratación temporal de profesores substitutos.

3. O concello pon de manifesto que ten aprobadas unhas bases xerais para a selección de
funcionarios interinos e persoal laboral temporal, mediante listas de substitución, que
establecen o procedemento de substitución dos profesores en caso de baixa.

4. O argumento esgrimido polo concello, e que lle impide proceder á cobertura das baixas,
atópase no disposto nas normas de carácter legal estatal (leis de orzamentos xerais do
Estado) xa que limitan a contratación de persoal laboral temporal excepto en casos
excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que se restrinxirán a aqueles
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sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten ao
funcionamento dos servizos públicos esenciais.

5. Tanto a secretaria xeral como a interventora do Concello, informan en contra da
contratación de profesores substitutos (persoal laboral temporal) por entender que o
Conservatorio de Música non está entre os casos sinalados pola Lei de Orzamentos do
Estado (casos mencionados no parágrafo anterior). Ademais indican que esta postura
aparece reforzada pola publicación da Lei 27/2013 de racionalización e sostenibilidade da
administración local (LRSAL), na que se sinalan as competencias propias dos concellos, entre
as que non está incluída a das ensinanzas ofrecidas polo conservatorio de música. Con
respecto a este tema e a outras competencias que viñan prestando os concello, o
responsables municipais sinalan que, unha vez aprobada a Lei 27/2013, parece ser que non
se poden exercer esas competencias, agás que a Xunta considere que non hai duplicidade e
non se pon en risco a sostenibilidade económica do Concello.

6. O informe da administración finaliza indicando que, non obstante o anterior, o concello
segue cubrindo as baixas do profesorado de conformidade co procedemento legal
establecido que a veces non permite cubrilas coa prontitude esixida polos pais e alumnos.

ANÁLISE

1. Son dous os puntos de análise que debemos afrontar neste expediente de queixa, por
unha parte as implicacións da Lei 27/2013 nas competencias municipais en materia de
ensinanzas artísticas trala súa entrada en vigor, e por outra banda, as limitacións para a
contratación de persoal laboral temporal a raíz da Lei 17/2012 de orzamentos xerais do
Estado.

2. Con respecto ás consecuencias da aprobación da Lei 27/2013 (en adiante LRSAL), é preciso
traer a colación un informe específico sobre esta materia publicado pola Federación
Española de Municipios y Provincias, que tras analizar a LRSAL e a redaccións dos artigos
afectados da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, conclúe que en relación ás escolas
municipais de música e/ou danza, la LRSAL nin atribúe nin quita competencias aos
municipios. Ademais, o informe da Dirección General de Coordinación de Competencias con
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales do Ministerio de Hacienda sinala que as
competencias que os municipios ponde ter en relación coas ensinanzas artísticas en xeral e
coas escolas de música e/ou danza en particular, virán determinadas pola lexislación
sectorial, tanto estatal como autonómica en materia de educación.



3. Dito o anterior, é preciso concretar agora que o caso que nos atinxe correspóndese cun
Conservatorio Profesional de Música creado xa con anterioridade á entrada en vigor da
LRSAL, e atendendo a esta circunstancia e ao disposto na normativa de aplicación, tales
escolas non se atopan afectadas pola LRSAL, sempre e cando a comunidade autónoma
respectiva tivera atribuídas competencias propias o delegadas aos concellos para a súa
creación e xestión. Tan só no caso de non contar con competencias (nin propias nin
delegadas) nin ter subscrito ningún convenio de colaboración, deberase promover o
expediente para o exercicio de competencias distintas das propias e das delegadas nos
termos previstos no artigo 7.4 da LRBRL para seguir impartindo as correspondentes
ensinanzas artísticas a través de ditas escolas (non poñer en risco a sostenibilidade
financeira do conxunto da facenda municipal e non incorrer nun suposto de execución
simultánea do mesmo servizo público con outra administración).

4. Así as cousas, na Comunidade Autónoma de Galicia, o Decreto 223/2010 do regulamento
orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e danza galegos recoñece
no seu artigo 3.2 ás corporacións locais a competencia para promover a creación de
conservatorios de música e danza, de xeito que seguirán exercendo con total normalidade os
servizos de ensinanzas musicais existentes.

5. Dito o anterior, agora debemos analizar se, trala publicación da Lei 17/2012 xa
mencionada pódese proceder á cobertura das baixas do profesorado titular do
conservatorio. Neste punto, debemos atender ás excepcionalidades que a propia norma
recolle, sinalando que os servizos docentes contémplase como prestacións esenciais que
permite a contratación de persoal laboral temporal, considerando que a súa cobertura
resulta urxente e inaprazable e que  no puideran ser atendida mediante unha redistribución
de funciones dos efectivos existentes, tal e como é caso que nos ocupa.

6. Da lexislación existente e da nosa xurisprudencia, resulta que por servizo esencial inclúese
a educación. Dicir aquí que, non debe confundirse servizo esencial con servizo obrigatorio,
sendo estes últimos os recollidos no artigo 26 da LRBL e en tanto que obrigatorios poderían
considerarse esenciais, pero non son os únicos esenciais.

7. Non queremos rematar as nosas valoracións sen aludir tamén ao feito de que debe terse
presente que unha educación de calidade require unha cobertura o máis áxil posible das
ausencias dos profesionais docentes, evitando un baleiro temporal na formación dos
alumnos, co fin de acadar a finalidade das ensinanzas profesionais de música, como é a de
proporcionar ao alumnado unha formación artística de calidade e garantir a cualificación dos
futuros profesionais da música, tal e como recolle a nosa normativa. Por tal motivo, a pronta
substitución dos mestres en situación de baixa resulta fundamental para a calidade do
servizo, debendo buscarse a axilidade dos procedementos como o de acudir a listas de
contratación preexistentes.



CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Concello de Culleredo a
seguinte Recomendación:

“Que se adopten as medidas necesarias polo Concello de Culleredo a fin de garantir a
substitución mediante contratacións temporais do xeito máis áxil posible, nos casos de
baixas ou ausencias do profesorado titular do Conservatorio Profesional de Música,
minimizando o impacto negativo na formación dos alumnos que con tales situacións se
xeran.”

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Saúdaa atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


