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RECOMENDACION DIRIXIDA AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA PARA
QUE SE PROMOVA POLO CONCELLO UNHA ACCIÓN COORDINADA EN MATERIA DE
CAMPAMENTOS MUNICIPAIS, DE XEITO QUE SE POIDAN ORGANIZAR OS RECURSOS
NECESARIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO PARA OS MENORES
USUARIOS QUE PRESENTEN DIVERSIDADE FUNCIONAL, CO OBXECTIVO DE QUE POIDAN
ACCEDER EN IGUALDADE DE CONDICIÓNS COS DEMAIS NENOS E NENAS ÁS ACTIVIDADES
FORMATIVAS E DE LECER.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2015

Sr. alcalde:

Como sabe, nesta institución iniciouse expediente de queixa por mor do escrito presentado
por dona xxxxxxxxxx.

ANTECEDENTES

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que presentaba a súa queixa polo trato
discriminatorio que o Concello da Coruña, e en especial a súa Concellería de Cultura, da aos
menores con diversidade funcional. Dinnos que ese concello non respondeu en ningún
momento as súas reclamacións, incorrendo en silencio administrativo. A promotora da
queixa indicaba o seguinte:

A Concellaría de Cultura do Concello da Coruña ven, desde hai xa un par de anos, excluíndo a
nenas e nenos con diversidade funcional das actividades dirixidas ás crianzas, como os
campamentos de verán e as actividades de lecer de Outono e Primavera. Estas actividades
levan sempre a coletilla (*) “Estas actividades no cuentan con profesionales de apoyo para
niños con necesidades educativas específicas”.
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No pasado verán (2014) inscribín a unha filla de 4 anos nun campamento que se celebraba
no mes de agosto no Ágora (dependente da Concellaría de Cultura da Coruña). Informei da
necesidade de algún tipo de apoio para a súa asistencia e/ou, como mínimo, de valoración
do seu caso, por se tratar dunha menor con diversidade funcional e dificultades no ámbito da
comunicación. Solicitei unha entrevista coa Concelleira de Cultura, Ana Fernández, que se me
concedeu unhas semanas máis tarde e na que se comprometeu a buscar algún tipo de
solución para posibilitar a asistencia da miña filla a esta actividade. Lonxe de cumprir a súa
promesa, a Concellaría de Cultura non volveu a poñerse en contacto comigo e fun eu quen
tivo que reclamar explicacións un mes e medio despois desta entrevista. Despois de
chamadas e correos electrónicos, a responsable do centro Ágora indicoume que non tiña
noticia de que existisen avances de ningún tipo na resolución desta situación; é máis,
indicoume que, ata onde ela sabía, a Concellaría só se puxera en contacto cunha asociación
na busca da súa colaboración e que, ante o silencio desta asociación, non se realizou
ningunha outra xestión.

A conclusión foi que despois de dous meses e medio de teóricas xestións nada se solucionou
porque o 12 día do campamento non se lle permitiu o acceso ao mesmo á miña pequena.
Diferentes iniciativas por parte do Bloque Nacionalista Galego e Esquerda Unida levaron ao
Pleno este problema rogando que se puxera fin a unha exclusión claramente ilegal. Mais
cando chegaron as actividades de lecer de Primavera vemos con profundo desgusto que se
segue mantendo esa exclusión de nenas e nenos con diversidade funcional que xa se
perpetrara tamén nas actividades de lecer de Inverno do centro Ágora.

A promotora da queixa manifestaba que non poden existir razóns, nin culturais nin
pedagóxicas mais tampouco legais que expliquen esta restrición que impide o gozo dunha
actividade social e cultural por parte de nenas e nenos que presentan algún tipo de
discapacidade e solicitaba que se instara ao Concello da Coruña para que reconsiderase esta
decisión que exclúe a nenas e nenos con diversidade funcional e vulnera dereitos recollidos
na nosa lexislación.

A queixa foi admitida a trámite e requirimos dese concello que nos facilitase información
sobre o problema. O informe foi recibido nesta institución o 17 de abril.

ANALISE

O informe achegado polo concello pon de manifesto varias circunstancias que cómpre
analizar. A expresión “nenos con necesidades educativas específicas”, empregada neste
ámbito é desapropiada xa que non estamos a falar de necesidades de apoio educativo que
poden xurdir no ámbito escolar para acadar os obxectivos pedagóxicos das diferentes etapas
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en alumnado con necesidades moi distintas, senón na inclusión e na accesibilidade universal
ao goce dos dereitos. A expresión empregada nas convocatorias de actividades de lecer que
fai o IMCE constitúe unha exclusión especificamente vedada aos poderes públicos.

Por este motivo, e malia que poida considerarse un cambio meramente formal e aparente, a
non utilización desta fórmula na convocatoria dos campamentos de verán que o IMCE ven
de facer pública nestas datas constitúe unha evidente rectificación que, por outra parte, era
imprescindible, e identifícase como un primeiro paso na liña da inclusión e da non
discriminación dos nenos e nenas usuarios dos campamentos por mor da necesidade de
apoios específicos.

Por outra banda, o informe manifesta que nas convocatorias do IMCE participan nenos e
nenas con diversidade funcional que son atendidos por persoal especializado en educación
infantil ou animación e dinamización social, pero que os campamentos non contan con
determinados recursos especializados que poden ser precisos segundo as características
persoais dos nenos e nenas usuarios. O motivo alegado é que o Concello oferta prazas con
profesionais especializados en campamentos urbanos nos distintos centros cívicos,
repartidos por toda a cidade. É neste punto no que cómpre facer unha análise máis rigorosa.

O obxectivo da administración na prestación de servizos (tamén nos culturais, de lecer, de
conciliación ou de contido especificamente social) é garantir a igualdade de oportunidades a
todos os nenos e nenas. A lexislación sobre os dereitos das persoas con discapacidade e a
súa inclusión social establece con claridade que, cando as persoas presentan diversidade
funcional, en maior ou menor medida, precisan dunha protección singularizada no exercicio
dos dereitos humanos e liberdades básicas, debido ás necesidades específicas derivadas da
súa situación de discapacidade e á pervivencia de barreiras que impiden a súa participación
plena e efectiva na sociedade en igualdade de condicións coas demais persoas.

Do informe e das convocatorias dos campamentos do Concello da Coruña non se desprende
nestes intres unha discriminación respecto dos menores con diversidade funcional xa que o
Concello oferta prazas con profesionais especializados en campamentos urbanos nos
distintos centros cívicos, repartidos por toda a cidade, organizados pola concellería de
Servizos Sociais. Tamén nos campamentos organizados polo IMCE, dependentes da
concellería de Cultura, poden participar menores con diversidade funcional pero neste
último caso non se conta con monitores ou profesionais especializados senón con persoal
formado en educación infantil ou animación e dinamización social. Unha axeitada utilización
dos recursos públicos require non ter unha oferta duplicada pero esixe cubrir, na medida do
posible, a demanda de prazas nos campamentos e dar resposta ás necesidades específicas
dos usuarios. Por este motivo, o que resulta esixible non é que todos os campamentos
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oferten prazas con profesionais especializados senón que todos os nenos e nenas con
diversidade funcional poidan acceder a unha praza nun campamento municipal na que
conten cos recursos materiais e persoais necesarios para atender adecuadamente as súas
necesidades específicas e, xa que logo, que todos os menores usuarios poidan acceder nas
mesmas condicións. Cómpre salientar que ningún neno ou nena ten garantida unha praza no
campamento concreto da súa preferencia, pois existe unha demanda concorrente que
moitas veces non pode ser integramente satisfeita polo que se acode ao sorteo. O que
considérase esencial neste ámbito é un elemento que non se está a producir que é unha
estrita coordinación dos servizos municipais nunha oferta formativa, de ocio e de
conciliación substancialmente coincidente.

Hai dúas afirmacións no informe sobre as que cómpre facer unha reflexión. Por unha parte,
maniféstase que o obxecto social do IMCE son as actividades culturais e festivas, pois é un
organismo autónomo creado con ese fin, sen querer inmiscirse noutras áreas de actividade
municipais que si dedican os seus esforzos, orzamentos e persoal especializado a dar cabida
á atención que a nai demanda. Porén, tamén no eido das actividades culturais e festivas
debe garantirse a posibilidade de acceso e goce desas actividades ás persoas con diversidade
funcional. Se o IMCE organiza campamentos, os nenos e nenas que presenten algunha
necesidade específica de apoio deben ter a súa atención cuberta, no caso de obter praza
neses campamentos, agás que polas súas características persoais non teñan a capacidade
física, intelectual ou sensorial que lles permita participar plenamente na actividade.

Por outra parte, o informe manifesta que os distintos servizos municipais contan cunhas
competencias ben diferenciadas e singularizadas para que a súa acción pública sexa efectiva
e perceptible na poboación, sen solaparse nin multiplicar esforzos sen coordinación.
Precisamente neste ámbito é no que se atopa unha posible disfunción. Na práctica, os
campamentos municipais, tanto os organizados polo IMCE como os dependentes da
Concellería de Servizos Sociais funcionan de xeito absolutamente independente e sen
coordinación ata o punto de que o propio informe recoñece que a nai optou aos
campamentos do IMCE antes de que se convocaran os de Servizos Sociais e descoñecendo o
seu contido temático, que foi moi similar.

Non parece lóxico que haxa dous períodos de publicidade, información e solicitude dos
campamentos municipais do concello pois impide aos usuarios un coñecemento completo
da oferta e, polo tanto, planificar as solicitudes de praza en función dos recursos dispoñibles
e das necesidades que deban ser atendidas, e levar a cabo a necesaria organización familiar.
O adecuado sería facer públicas as convocatorias ao mesmo tempo, tratando de coordinar
os recursos de xeito que todos os nenos e nenas con diversidade funcional conten con
prazas debidamente atendidas por profesionais de apoio en todas as quendas, nas
modalidades de campamento de día, tradicional ou urbano, e en todas as temáticas, o que
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non significa que todos os campamentos teñan que contar cos mesmos recursos. Se a oferta
de campamentos está coordinada, as familias poden coñecer con antelación todas as
opcións e solicitar praza no campamento que cubra o horario requirido, a quenda máis
axeitada, a temática máis atractiva, as necesidades de proximidade e conciliación e, por
suposto, a atención de profesional especializado, garantindo en todo caso o acceso
universal. O propio concello, desde esta oferta coordinada, pode planificar as necesidades
de contratación de persoal de apoio ou profesionais especializados en función da demanda.

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 con pleno respecto á autonomía organizativa e funcional e aos procedementos de
contratación normativamente previstos en cada caso, se promova polo concello unha acción
coordinada en materia de campamentos municipais, de xeito que a oferta das prazas do
IMCE e as organizadas polos Servizos Sociais se faga pública ao mesmo tempo para permitir
ás familias planificar adecuadamente as súas opcións, e ao concello organizar os recursos
necesarios para atender as necesidades específicas de apoio para os menores usuarios que
presenten diversidade funcional, co obxectivo de que poidan acceder en igualdade de
condicións cos demais nenos e nenas ás actividades formativas e de lecer.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.


