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Recomendación dirixida ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Boiro para que se Grupo
Municipal dispoña dun despacho na planta segunda do edificio destinado a casa consistorial

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2015

Sr. alcalde:

Acusamos recibo do seu escrito do 1 de decembro de 2015 (r. saída 10012) en relación co
expediente de queixa referenciado, iniciado nesta Institución a instancias de Don xxxxx, na
súa condición de Portavoz de Iniciativa Cidadá de Boiro (ICBOIRO), e se lle transcribe a
resolución que con esta data se lle remite ao interesado.

“Iniciouse este expediente de queixa a solicitude de vostede, na súa condición de concelleiro
e representante do Partido político Iniciativa Cidadá de Boiro (ICBoiro), na corporación
municipal do citado concello.

No seu desenvolvemento tivéronse en conta os seguintes

ANTECEDENTES

1) Coa data do 27 de novembro (R. saída nº 12631/15) admitiuse a trámite a iniciativa
presentada ante esta Institución e promoveuse ante o Concello de Boiro unha
investigación, sumaria e informal, coa finalidade de esclarecer os motivos de non

Expediente: N.7.Q/23564/15
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Grupos políticos Euros/sesión
C o m p o ñ e n t e  f i x a :

Compoñente variable:
5 0 , 0 0  e u r o s  x  G r u p o  x  M e s
50,00 euros x Concelleiro x Mes

2.- A asignación por cota fixa establécese para os seguintes grupos políticos:

poñer a disposición do grupo municipal ICBOIRO dun local ou despacho na planta
segunda do edificio destinado á Casa Consistorial.

2) Coa data do 9 de decembro, tivo entrada no rexistro desta Institución (nº 39824/15)
a información requirida e que se transcribe:

Primeiro. A corporación municipal actual está conformada por 5 grupos
municipais (PP, PSOE, BNG, ICBOIRO e o Grupo Mixto que acolle a 2 concelleiros
máis).

Segundo. Actualmente na Casa Consistorial do Concello de Boiro non contamos
con locais axeitados para atende-la reivindicación formulada polo Sr. xxxx no
senso de contar cun despacho ou local para realiza-la súa xestión como
concelleiro do grupo municipal do partido Iniciativa Cidadá de Boiro.

Os rótulos indicativos existentes derivan da época de construción do edificio, sen
que nunca os grupos municipais tiveran locais na casa consistorial.

Terceiro. Por este motivo, desde fai xa uns anos, acordouse, co consenso de
tódolos grupos da corporación, establecer nas Bases de Execución dos
orzamentos municipais unha subvención que contribuíra a sufraga-los custos de
funcionamento dos grupos políticos municipais, de acordo co seguinte detalle:

1.- Cota fixa e cota variable.- En aplicación do disposto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
modificado pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do Goberno
Local, asígnase ós distintos grupos políticos da Corporación unha dotación económica que
constará de:

2.- A asignación por cota fixa establécese para os seguintes grupos políticos:

 Grupo político do PP.
 Grupo do PSdeG.
 Grupo político do BNG
 Grupo político Mixto (Boironovo e Cidadáns)

3.- A contía anual para o 2015 queda establecida do seguinte xeito:

N° concelleiros Fixo anual Variable anual Total anual
PP 9 600,00 5.400,00 6.000,00
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BNG 2 600,00 1.200,00 1.800,00
PSdeG-PSOE 2 600,00 1.200,00 1.800,00
ICBOIRO 2 600,00 1.200,00 1.800,00
Grupo mixto 2 600,00 1.200,00 1.800,00
TOTAIS 17 3.000,00 10.200,00 13.200,00

Sendo as asignacións mensuais as seguintes:

PSdeG-PSOE 150,00
ICBOIRO 150,00

Grupo mixto 150,00
TOTAIS 1.100,00

4.- Limitacións.- A contía que perciban os distintos grupos políticos non poderá adicarse
ao pagamento de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da corporación ou
a adquisición de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial.

5.- Obrigas.- Establécese a obriga de que cada grupo deberá levar unha
contabilidade específica da dotación económica descrita, que porá a disposición do
Pleno da Corporación sempre que este o solicite.

6.- Xustificacións.- As subvencións a grupos políticos deberán xustificarse mediante a
presentación de facturas do gasto realizado ou mediante declaración xurada do voceiro do
grupo municipal relativa á aplicación dos fondos recibidos.

7.- Liberación de fondos.-

a). As asignacións aos grupos políticos aprobaranse mensualmente (mes vencido) pola
Xunta de Goberno Local, realizando a fase O contable correspondente.

b). Os fondos anticiparanse mensualmente (unha vez aprobados) debendo
xustificarse a aplicación dos fondos recibidos por exercicio vencido e sempre con
anterioridade ao libramento dos fondos correspondentes ao primeiro mes do exercicio
seguinte.

c). O prazo de xustificación dos fondos recibidos no último exercicio rematará o último día
do primeiro trimestre natural seguinte. A non xustificación en prazo implicará o reintegro
dos fondos recibidos, previa notificación ó interesado concedendo un prazo de 10 días para
a xustificación."

Cuarto. Deste xeito, ó grupo municipal de ICBOIRO correspóndelle unha
asignación anual de 1.800,00 €, cantidade que, a falla de locais para os grupos
na casa consistorial, pode utilizarse para sufraga-los gastos que se deriven da
súa actividade política (algún grupo ten xustificado en anos anteriores esta
subvención con facturas correspondentes ó aluguer dun local).
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Quinto. Por último, lembrar que o dereito previsto no artigo 27 do ROFRXEL
non ten un carácter absoluto, senón que o seu disfrute está condicionado á
dispoñibilidade funcional da organización administrativa da entidade local,
dispoñibilidade que, neste caso, entendemos que non permite atende-la
petición feita polo Sr. xxxxx.

ANALISE DA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Dúas cuestións semellan ser consideradas ao noso xuízo, logo dun exame detido do
expediente referenciado.

Primeira. Dispoñibilidade de despachos para os grupos municipais na Casa Consistorial de
Boiro.

O artigo 27 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
regulamento de organización funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF),
establece:

“En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la
entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho
o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente
o el miembro de la Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su
disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales.”

O citado precepto responde á necesidade de garantir que os grupos municipais dispoñan dos
medios necesarios para desenvolver eficazmente o seu labor, en relación con asuntos
sometidos á competencia municipal. Nesta liña a devandita previsión normativa, que se
desenvolve tamén no artigo 28 do ROF, constitúen instrumentos ao servizo do dereito
fundamental de participación en asuntos públicos (artigo 23.2 da Constitución), os cales
deben ser interpretados no sentido mais favorable para a efectividade do dereito
fundamental citado (STC 67/1984, de 7 de xuño).

Na súa interpretación e aplicación, a xurisprudencia ten adoptado un criterio que se reflicte
na Sentencia do Tribunal Supremo de 19 de decembro de 2001, no seu fundamento xurídico
1 ...parte la Sala de instancia del régimen jurídico del derecho al uso por los grupos políticos
municipales de los locales de la corporación, regulado en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el que se establece una
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distinción, según dichos locales estén situados en la propia sede consistorial o en otros
puntos, ya que mientras el artículo 27 utiliza el imperativo para establecer que los grupos
políticos dispondrán en la sede consistorial de un despacho o local, en cambio el artículo 28
establece una mera posibilidad, al disponer que podrán hacer uso de los locales de la
corporación, siendo distinto –entiende la Sala- el valor y autoridad de una y otro facultad.

Así mesmo no fundamento xurídico segundo reiterase a doutrina xurisprudencial ao
salientar que:

“La lectura de ambos preceptos permite subrayar, como lo hace la sentencia impugnada, el
distinto nivel de intensidad de uno y otro, pues mientras en el primero se establece una
obligación imperativa de proporcionar locales a los concejales en la sede consistorial, solo
subordinada a las posibilidades funcionales de la organización administrativa propia de la
entidad local, en cambio en el segundo se regula una facultad de uso de los locales de la
corporación en el marco de la normativa de régimen interior que regule el uso de esos locales
y teniendo en cuenta la coordinación funcional y la representación propia de cada grupo.”

Segunda. Razóns para non asignar un local na Casa Consistorial.

O informe municipal recolle dúas en concreto:

- Non contar con un local axeitado actualmente para destinalo a despacho dun grupo
municipal.

- Percibir unha subvención que, en parte se xustificase coa posibilidade de arrendar un
local fora da sede municipal.

Respecto á primeira, debemos lembrar o punto segundo do informe, no que se dí
textualmente:

“Actualmente na Casa Consistorial do Concello de Boiro non contamos con locais axeitados
para atender á reivindicación formulada polo Sr. xxxxx ........ Os rótulos indicativos
existentes, derivan da construción do edificio, sen que nunca os grupos municipais tiveran
locais na casa consistorial.”
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Respecto á segunda, reflíctese a posición do concello no punto cuarto, onde se sinala que ao
grupo municipal de ICBOIRO correspóndelle unha asignación anual de 1.800 euros,
cantidade que, a falla de locais para os grupos na casa consistorial, pode utilizarse para
sufragar os gastos que se deriven da súa actividade política (algún grupo ten xustificado en
anos anteriores esta subvención coas facturas correspondentes o aluguer dun local).

Con fundamento na xurisprudencia anteriormente citada, ao noso entender a única razón
aceptable para denegar o uso de locais polos grupos municipais na sede da casa consistorial,
sería que o impediran as posibilidades funcionales da organización administrativa da
entidade local. Neste senso, non podemos esquecer que os edificios, que integran o
patrimonio das entidades locais e que teñen a cualificación de bens de servizo público, están
vencellados ao cumprimento de finalidades públicas, que debe ser obxecto de regulación
expresa para evitar un prexuízo ao interese público xeral. Polo tanto a Corporación e os
Grupos municipais representados no concello, deberían adoptar un acordo sobre a
utilización de espazos na casa consistorial, acordo que debe ser presidido polos principios de
igualdade e de proporcionalidade, evitando supostos de arbitrariedade ou discriminación.

Con fundamento no anteriormente exposto e no exercicio da facultade atribuída a esta
Institución polo artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, formúlase á administración
municipal do Concello de Boiro a seguinte RECOMENDACIÓN:

O artigo 27 do ROF, anteriormente citado, recoñece aos grupos políticos municipais,
representados na corporación, o dereito de dispoñer dun despacho ou local para
reunirse de maneira independente e recibir visitas dos cidadáns.

O devandito dereito instrumental, so pode ser excecpionado no seu cumprimento,
cando as posibilidades funcionais da organización administrativa da entidade local
así o impedisen.

Polo tanto, para denegar este dereito instrumental ao grupo municipal ICBOIRO, os
órganos municipais competentes por razón da materia, deben ditar unha resolución
expresa e motivada, e notificarlla a tódolos grupos municipais con ofrecemento dos
recursos, administrativo e contencioso-administrativo, procedentes.”

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.
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Reciba un atento saúdo.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


