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Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar para que
se retrotraia o procedemento de solicitude de cheque infantil co fin de
non producir indefensión na solicitante ao verse privada da posibilidade
legalmente recoñecida de corrixir as faltas ou defectos da solicitude.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2015

Sra. conselleira:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención XXXXXXX.

ANTECEDENTES

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que en data 19 de marzo de 2014 presentou
debidamente en forma e prazo solicitude de inscrición da súa filla na escola infantil A Galiña
Azul do Burgo. Xunto coa dita solicitude presentou tamén conformada a solicitude para que
a incluíran no programa do cheque infantil para o caso de non obter praza na citada
gardería.

Unha vez publicada a lista de admitidos e espera da gardería comprobaron que non lles foi
adxudicada praza no devandito centro e que están na lista de espera en postos bastante
inferiores. Así pois se ven obrigados a matricular á súa filla noutro centro privado quedando
á espera da resolución estimatoria do cheque infantil.
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Tras longo período de espera sen obter resposta algunha polo organismo competente nin
pola escola infantil do Burgo, solicitaron explicacións na delegación territorial da Consellería
de Traballo e Benestar da Coruña, en Elviña, onde lles indicaron que o seu expediente de
solicitude inicialmente referenciado non aparecía por ningunha parte.

Postos en contacto de novo coa escola infantil do Burgo, indicáronlles que era posible que
houbese un erro e que non se enviara completo o expediente, pero non lles ofreceron
solución algunha respecto diso, simplemente verificando o expediente cuxa copia selada lles
mostrou á persoa promotora da queixa, confírmanlle que, efectivamente, sería candidata a
recibir a axuda de cheque infantil. A persoa promotora da queixa indica que nin por parte da
consellería nin por parte da escola infantil do Burgo se lles ofreceu ningún tipo de solución.

A queixa foi admitida a trámite e promoveuse a investigación sumaria e informal que prevé a
lei reguladora desta institución. Na data do 17 de abril foi recibido o informe, remitido desde
a Xerencia adxunta de escolas infantís.

ANÁLISE

En síntese, o informe salienta que a persoa promotora da queixa non marcou axeitadamente
a casiña do anexo 1 sobre se era ou non candidata ao cheque infantil.

Do exame da copia da solicitude que se achega co informe compróbase que, en efecto, non
aparece marcada esa casiña. Trátase dun erro material, máis ben dunha omisión, que, sen
embargo, non parece suficiente para que a Administración puidera entender que a
solicitante non desexaba ser incluída no programa, xa que entregou debidamente
cumprimentados os anexos III e IV, que unicamente deben ser cubertos e entregados na
escola no caso de optar á axuda do cheque infantil. Polo tanto, do conxunto da
documentación aportada coa solicitude desprendíase claramente a inequívoca vontade da
solicitante de participar no programa. Esta vontade constaba mesmo no anexo I pois, malia
que non se marcou a casiña de ser candidato ou non ao cheque infantil (nin na opción
afirmativa nin na negativa), na relación da documentación que obraba en poder da
administración figuraban cubertos e entregados os anexos III e IV.

Por outra banda, cómpre distinguir a actuación dos órganos, servizos ou unidades
administrativas neste expediente. A responsabilidade inicial na xestión das solicitudes de
praza e de optar á axuda de cheque infantil correspóndelle á escola infantil na que entregou
os impresos. O propio informe relata polo miúdo esta tramitación ao indicar que antes de
enviar a "táboa de cheque" cos datos á Consellería, no Departamento de Sistemas do
Consorcio aplícase un filtro informático para asegurarse de que se relacionan todas e cada
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unha das crianzas participantes da convocatoria de cheque e que así o teñen sinalado no
anexo I no momento da solicitude de praza.

Segundo consta no Departamento de Sistemas do Consorcio, o 13 de xuño de 2014, fíxose o
envío da "táboa de cheque" de cada escola ao enderezo electrónico habilitado pola
consellería. Ao mesmo tempo que se levan a cabo estes trámites administrativos desde o
Departamento de Sistemas nos servizos centrais do Consorcio, un día antes, o 12 de xuño de
2014, a dirección da escola do Burgo, por indicación concreta da persoa responsable de
trámite de cheque na Delegación Territorial da Coruña, entregou no rexistro da dita
delegación, xunto cun oficio, a táboa dos candidatos/as a cheque e os orixinais dos anexos III
e IV de cada neno/a. Tras a reclamación verbal da nai, revisouse o rexistro do envío deste
correo electrónico, e comprobouse que xxxxxxx non aparece na relación de candidatos/as a
cheque enviada á consellería.

Polo tanto, é a dirección da escola do Burgo, que non ten que manexar un número
desproporcionado de solicitudes, a que tiña que reparar na omisión da opción a seren
candidato a cheque, xa que é a entidade que entrega no rexistro da delegación territorial
xunto cun oficio, a táboa dos candidatos/as a cheque e os orixinais dos anexos III e IV de
cada neno/a, o que implica un proceso previo de revisión das solicitudes e dos anexos
cubertos e entregados. Malia que, en efecto, esa casiña non se marcou, nin en sentido
afirmativo nin en sentido negativo, cómpre insistir en que xunto co impreso de solicitude se
achegaron cubertos os anexos III e IV, exclusivos do programa de cheque infantil. Unha vez
revisada pola escola infantil a totalidade da documentación, debería terse feito un
requirimento de subsanación, xa que era doado inferir a vontade de participar no programa
do cheque infantil, xa que tampouco estaba marcada a casiña negativa e se achegaba a
documentación preceptiva.

As solicitudes que presentan os cidadáns ante a Administración Pública han de reunir unha
serie de requisitos. Cando estas solicitudes non cumpran algún dos devanditos requisitos, a
Administración ha de requirir ao interesado para que emende as faltas ou achegue a
documentación preceptiva. A Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei
4/1999, de 13 de xaneiro, nos seus artigos 70 e 71, refírese ao requirimento de corrección de
defectos na solicitude , outorgando o prazo de dez días e con indicación dos efectos da non
corrección no prazo mencionado, entendéndose que desistiu da súa petición e procedendo
ao seu arquivo sen máis trámite, previa resolución en tal sentido.

Esta notificación pode facerse mesmo a través de impresos normalizados, engadindo os
datos de identificación. Os mecanismos de comunicación actuais non xustifican que a escola
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infantil non tentara dalgún xeito aclarar as dúbidas que puideran ter xurdido ao revisar a
solicitude ao constatarse a omisión da casiña xunto coa documentación para seren
candidato ao cheque. Esa é a principal utilidade e sentido de solicitar datos de contacto no
anexo 1 como son o teléfono móbil, o teléfono fixo, o correo electrónico ou o medio de
comunicación preferente, posto que a comunicación da admisión ou non admisión ten que
facerse por listaxes públicas e conta con medios de notificación e publicidade específicos.

Esta institución é coñecedora da dificultade de tramitar e xestionar procedementos tan
numerosos, pero cómpre salientar a doutrina reiterada polo Tribunal Supremo neste tipo de
incidentes que se asenta sobre o criterio do “razoable”. A Sentencia do TS de 14 de
Setembro de 2004 responde a unha xurisprudencia consolidada nestas cuestións:

“(…) conviene subrayar que ciertamente los participantes en procesos selectivos están
obligados a cumplir con las bases de la convocatoria y recae sobre ellos la carga de aportar
la documentación en los términos que establezcan dichas bases, ya que así resulta
conveniente para que el funcionamiento de esos procesos sea igual para todos los
participantes y se desarrolle con la normal regularidad que exige el principio constitucional
de eficacia administrativa (artículo 103 CE ).

Pero debe destacarse también que esos criterios de racionalidad y proporcionalidad, que
antes se han apuntado, no permiten valorar como incumplimiento de las repetidas bases
aquellos comportamientos de los aspirantes que no respondan a una resistencia a
observarlas, sino a una razonable duda sobre su significado o alcance. Cuando esto último
suceda lo procedente será permitir subsanar el error inicial en que se pueda haber
incurrido.».

O trámite de subsanación de defectos nos procedementos selectivos, que non se aplica só
respecto das omisións na solicitude inicial, debe observarse sempre que concorran,
necesariamente, circunstancias que evidencien a “razonabilidade” de aclarar o alcance da
solicitude, como sucede no presente caso de discordancia entre os documentos e
xustificantes achegados e a mención expresa do solicitado.

Por este motivo, e sen prexuízo de que a persoa promotora da queixa cumpra ou non os
requisitos para obter as axudas do programa de cheque infantil, compre retrotraer o
procedemento administrativo ao momento no que se omitiu o trámite de requirir a
subsanación.

CONCLUSIÓN
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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:

De conformidade co previsto no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada
pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, se se advertisen defectos formais ou omisións na solicitude
ou na información que debe acompañala, comunicarase ao interesado, quen disporá dun
prazo máximo de 10 días naturais para emendar a falta ou acompañar os documentos
preceptivos, indicándose que, se así non o fixese, teráselle por desistido da súa petición
arquivándose a mesma previa resolución para ese efecto, de acordo co artigo 42.1 da citada
Lei. Este trámite foi omitido na revisión da solicitude de participar no programa do cheque
infantil por parte da persoa promotora da queixa, sen permitirlle subsanar o erro inicial de
omitir a marca dunha casiña, malia que do conxunto da documentación achegada se deducía
a súa vontade de participar no programa. Por este motivo, cómpre que se retrotraia o
procedemento a esa fase co fin de non producir indefensión na solicitante ao verse privada
da posibilidade legalmente recoñecida de corrixir as faltas ou defectos da solicitude.

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.

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.


