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Recomendación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para que se
reforcen os medios persoais e materiais na sección de bolsas da Xefatura Territorial da
Coruña, como apoio extraordinario do servizo nas datas previstas para tramitar as
solicitudes para evitar ou eliminar os obstáculos que impidan, dificulten ou atrasen o
exercicio pleno dos dereitos dos interesados ou o respecto aos seus intereses lexítimos
nestes procedementos.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de ..........
referente á desatención que sufrira na Sección de Becas da Xefatura Territorial da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en A Coruña, no edificio
administrativo de Monelos.

ANTECEDENTES

A persoa promotora da queixa daba conta dunha situación de falta de atención aos cidadáns
que parecía derivarse da insuficiencia dos medios asignados, xunto coa queixa por atopar
descolgados todos os teléfonos no momento en que tivo que persoarse nas dependencias da
Sección de Bolsas da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria na Coruña, ao non poder comunicar por teléfono cos funcionarios responsables
da tramitación das bolsas convocadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Expediente: D.3.Q/22548/14
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No informe achegado pola consellería respecto da comprobación da situación denunciada
sinálase que a Sección de Bolsas tramita as aproximadamente 17.000 solicitudes que se
presentan anualmente na provincia da Coruña para participar nesa convocatoria. A ese
departamento están adscritas tres persoas que, ademais de atender ao público
(persoalmente, por teléfono ou por correo electrónico), se ocupan de depurar, codificar e
gravar as solicitudes na aplicación informática habilitada polo MECD para estes efectos.

Existen tres liñas telefónicas e unha liña individual de apoio que corresponde á persoa que
ocupa a xefatura do servizo, quen ademais de exercer as súas propias funcións, atende
persoalmente un gran número de consultas, aclarando dúbidas ou tomando nota do
teléfono das persoas interesadas para que cando un funcionario ou funcionaria da Sección
de Bolsas quede libre poida devolverlle a chamada.

Sen prexuízo de que esta organización da sección sexa suficiente para atender a carga
ordinaria de traballo, o propio informe recoñece que nos días críticos de final de prazo de
solicitudes, a recepción masiva de consultas, tanto telefónicas, como do público que se
achega ao mostrador, dificultan en gran medida que o persoal alcance a atender todas as
consultas que se reciben. E recoñece tamén que resulta difícil contactar coa unidade de
bolsas nos dous teléfonos que a interesada menciona, dada a desproporción existente entre
os efectivos persoais dispoñibles e o número de persoas que desexan resolver dúbidas ou
tramitar unha solicitude nun corto período de tempo.

O mesmo informe indica que os servizos da consellería son sabedores das circunstancias que
rodean cada ano o remate do prazo para presentar as solicitudes. Malia os reforzos
establecidos, a consellería recoñece expresamente a desproporción existente entre os
efectivos persoais dispoñibles e o número de persoas que desexan resolver dúbidas ou
tramitar unha solicitude nun corto período de tempo polo que os apoios extraordinarios
previstos resultan notoriamente insuficientes. Os simples datos facilitados son elocuentes.
Non parece posible que tres funcionarios poidan depurar, codificar e gravar na aplicación
informática do MECD 17.000 solicitudes, atender consultas telefónicas, contestar en prazo
correos electrónicos ou atender persoalmente aos cidadáns que se presentan nas
dependencias, e todo iso nos prazos establecidos pola convocatoria do ministerio.

É evidente que desta situación non é responsable o cidadán que vese obrigado a facer un
trámite administrativo no prazo que se lle sinala na convocatoria; que pode ter dúbidas ou
consultas que realizar; que pode ter dificultades ou mesmo imposibilidade de adiantar os
trámites e que non é o responsable de asignar os recursos ás necesidades do servizo. Por
este motivo, a queixa aparece claramente fundada e a propia administración recoñece
abertamente o problema.
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A cuestión, sen embargo, é complexa xa que trátase dunha función delegada e non dunha
competencia propia da consellería polo que queda dentro da súa potestade de auto
organización a asignación dos medios persoais cos que conta a determinadas tarefas. A
eficacia no resultado da actuación desa realidade plural e complexa que son as
Administracións Públicas, fai que a cooperación entre elas resulte un principio activo, non só
desexable, senón indispensable ao seu funcionamento. A cooperación é un deber xeral, a
esencia do modelo de organización territorial do Estado autonómico, que se configura como
un deber recíproco de apoio e mutua lealdade que non é preciso que se xustifique en
preceptos concretos porque non pode impoñerse, senón acordarse, conformarse ou
concertarse, sendo o principio que, como tal, debe presidir o exercicio de competencias
compartidas ou das que se exercen sobre un mesmo espazo físico, tal como expresamente
indica a LRJAPPAC. Aínda así, se a consellería asume a competencia, ten a obriga de
xestionar o servizo de forma satisfactoria.

Dada a evidente desproporción entre as tarefas a realizar e os medios asignados, debe
corrixirse este desfase xa que o artigo 41 da Lei de Réxime Xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común establece claramente a responsabilidade
da tramitación dos procedementos e sinala que os titulares das unidades administrativas e o
persoal ao servizo das Administracións Públicas que tivesen ao seu cargo a resolución ou o
despacho dos asuntos, serán responsables directos da súa tramitación e adoptarán as
medidas oportunas para remover os obstáculos que impidan, dificulten ou atrasen o
exercicio pleno dos dereitos dos interesados ou o respecto aos seus intereses lexítimos,
dispoñendo o necesario para evitar e eliminar toda anormalidade na tramitación de
procedementos. Os interesados poderán solicitar a esixencia desa responsabilidade á
Administración Pública que corresponda.

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 esa consellería a
seguinte recomendación:

Tendo en conta que a propia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
recoñece que nos días críticos de final de prazo de solicitudes de bolsas, a recepción masiva
de consultas, tanto telefónicas, como do público que se achega á Sección de Bolsas, dificultan
en gran medida que o persoal poda atender todas as consultas que se reciben, e que resulta
difícil contactar coa unidade de bolsas nas liñas telefónicas dispoñibles, cómpre estudar o
número de efectivos persoais e os recursos materiais que deberían asignarse como apoio
extraordinario do servizo nesas datas, á vista da inxente cantidade de solicitudes que deben
ser tramitadas, de xeito que en adiante se eviten ou eliminen os obstáculos que impidan,
dificulten ou atrasen o exercicio pleno dos dereitos dos interesados ou o respecto aos seus
intereses lexítimos nestes procedementos.
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Estas medidas deberían adoptarse en todas as unidades administrativas nas que se produza
unha situación similar á da Sección de Bolsas da Xefatura Territorial da consellería en A
Coruña, de selo caso.

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), de 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.

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


