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RECOMENDACIÓNS AO CONCELLO DE NOIA SOBRE PROBLEMAS NUN PROCESO SELECTIVO

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2015

Sr. Alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D. Marcos
Carracedo Rama, relativo a un proceso selectivo no Concello de Noia.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que participou no proceso selectivo convocado polo Concello
de Noia por Resolución da alcaldía nº 1302/2014 mediante sistema de concurso oposición
para un posto de traballo de ordenanza conservatorio en réxime de dereito laboral
temporal. Solicitou a anulación de varias preguntas, sendo anulada tan só unha delas. Con
data de 11-09-14 presentou recurso de reposición sen que a data de hoxe obtivera resposta.

2. Ante iso requirimos información ao Concello de Noia, que xa nola remitiu. No informe, a
entidade local sinala que vostede solicituou a anulación das preguntas número 5, 7, 10, 18, 26,
35 e 40 do test de oposición. O Tribunal na súa reunión de data 11 de xullo de 2014 desestima a
anulación das preguntas número 5, 7, 10, 18, 35 e 40 e procede a estimación da anulación da
pregunta número 26. O concello afirma que nesa sesión faise unha análise dos motivos
esgrimidos por vostede na súa reclamación e que desestima anulación das preguntas
mencionadas fundamentando obxectivamente os motivos para tal. Ademais de remitirnos copia
da acta, que tamén se lle enviou a vostede, o concello faise eco da "discrecionalidade técnica"
que posúen todos os tribunais de selección tal e como a xurisprudencia se encargou de atribuír e
concretar para este tipo de órganos.

3. O concello continúa o seu informe sinalando que tras a publicación da resolución da
alcaldía núm. 2111/2014 na que se desestiman as alegacións presentadas por vostede ás
preguntas números 5, 7, 10, 18, 35 e 40 do test da oposición e na que se estiman as alegacións
presentadas á pregunta número 26, apróbase a plantilla definitiva de respostas. Posteriormente,
se publica no taboleiro de edictos do Concello (25/08/2014) e na páxina web (26/08/2014) a
resolución de alcaldía núm. 2160/2014 na que se procede a aprobar o baremo de méritos dos
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aspirantes, a outorgar a puntuación obtida no exame tipo test correspondente a fase de
oposición, e a nomear do candidato que obtivo a maior puntuación global no proceso selectivo
convocado para a provisión do posto de referencia, aprobándose tamén a bolsa de emprego.

ANÁLISE

1. Como punto de partida deste análise, debemos concretar que son dous os aspectos que
debemos afrontar neste expediente de queixa, unha primeira cuestión de fondo relativa a
revisión da decisión adoptada polo concello sobre a reclamación de anulación de certas
preguntas da proba tipo test, e unha segunda cuestión formal referente á falta de resposta
ante o recurso de reposición presentado polo interesado.

2. Iniciamos o noso análise valorando a cuestión sobre a nulidade de certas preguntas do
exercicio test da oposición. Aquí, temos que recoñecer que efectivamente, a nosa
xurisprudencia ten implantada unha clara liña argumentativa sobre a discrecionalidade
técnica ao entender que os órganos xudiciais, e por extensión cabería aplicalo á nosa
institución, non poden substituír aos tribunais cualificadores na cualificación dos exercicios
dos procesos selectivos. É certo que a xurisprudencia refire esa discrecionalidade técnica a
aquelas constatacións de cualidades ou datos que han de realizarse mediante valoracións
guiadas polos parámetros ou criterios que son propios dun saber especializado,
recoñecéndose a improcedencia da revisión externa (xurisdicional) dos xuízos ou ditames
técnicos que estean situados dentro do marxe de polémica sobre a solución correcta que se
estima tolerable polos expertos do correspondente sector dese saber especializado. Pero
esa discrecionalidade técnica non é absoluta, e a nosa xurisprudencia ten establecidos
límites que evolucionaron nos últimos tempos. Así, o erro evidente e a arbitrariedade son
controlables polos órganos xudiciais de xeito que non se inclúen na discrecrionalidade
técnica, sendo por tanto revisables as apreciacións que, ao estar referidas a erros
constatables con simples comprobacións sensoriais ou con criterios de lóxica elemental ou
común, non requiren de saberes especializados.

3. Como dicíamos, a liña evolutiva en materia de discrecionalidade técnica é tendente a
ampliar os marxes de actuación dos xuíces ao írense acotando aqueles espazos nos que cabe
a revisión das probas selectivas. Así, por exemplo, destaca recentemente a inclusión como
obxecto de supervisión aquelas materias nas que o obxecto da pericia sexa unha cuestión
xurídica. Pero xa antes de chegar a este punto, a xustiza viña esixindo que as resolucións dos
tribunais cualificadores foran motivadas de forma que, cando así o solicite un aspirante o
cando sexa obxecto de impugnación, o xuízo técnico debe estar suficientemente motivado.
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O contido desta motivación para que sexa acorde aos nosos principios de acceso á función
pública debe cumprir coas seguintes esixencias: (a) expresar o material o fontes de
información sobre as que vai a operar o xuízo técnico; (b) consignar os criterios de valoración
cualitativa que se utilizarán para emitir o xuízo técnico; e (c) expresar por qué a aplicación
deses criterios conduce ao resultado individualizado que outorga a preferencia a un
candidato fronte aos demais.

4. Xunto co anterior, está totalmente aceptada a posibilidade de control xudicial das
esixencias que deben rexer na modalidade de probas de coñecementos tipo test nas probas
tipo test, e isto ao marxe da específica materia ou disciplina sobre a que poidan versar,
sendo lícito requirir en ditas probas unha cota máxima de precisión para a formulación tanto
das cuestións como das respostas alternativas que sexan ofrecidas respecto de cada unha de
esas cuestións. Tal valoración pode efectuarse con pautas de racionalidade común e,
conseguintemente, sen necesidade de servirse de coñecementos especializados. O criterio
de racionalidade consiste en ponderar un dato, unha meta e unha esixencia que dificilmente
son obxectables con parámetros dunha lóxica elemental. O dato é a específica configuración
que teñen esas tan repetidas probas, consistente en que o único permitido ao examinando é
elixir unha das varias alternativas propostas, sen que lle sexa posible un desenvolvemento
expositivo que manifeste as razóns da súa opción. A meta consiste en evitar situacións nas
que, por ser claramente equívoca o errónea a formulación da pregunta ou das respostas,
existan dúbidas razoables sobre cal pode ser a resposta correcta e, por dita razón, careza de
xustificación racional aceptar a validez soamente dunha delas. E a esixencia ten que ser unha
exactitude e precisión tal na formulación das probas que faga inequívoca cal é a resposta
máis acertada entre as diferentes opcións ofrecidas, para de esta maneira evitar esa
situación de dúbida que acaba de apuntarse. Estes requisitos supoñen que da mesma
maneira que ao aspirante no se lle permite ningún desenvolvemento explicativo das razóns
de súa opción, tamén haberá de existir unha inequívoca correspondencia entre a pregunta
formulada e a resposta que se declare correcta entre as distintas alternativas enunciadas. O
relevante é que a pregunta non poderá incluír ningún elemento que permita razoablemente
dubidar sobre a validez da resposta elixida como correcta polo tribunal cualificador. Por isto,
calquera error de formulación nas preguntas que poida xerar a máis mínima dúbida no
aspirante imporá a súa anulación.

5. Dito todo o anterior, e centrándonos xa no caso concreto obxecto desta queixa,
apreciamos que algunha das preguntas cuestionadas polo reclamante encaixan nos supostos
comentados nos parágrafos anteriores e por tanto, susceptibles de supervisión por órganos
alleos ao tribunal cualificador, e polo tanto non cabe alegar meramente a discrecionalidade
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técnica para desestimar a pretensión do interesado. Por exemplo, na pregunta número 18
consideramos que existe un erro de transcrición tipográfico ao omitirse a expresión “Un”
que implica unha ambigüidade nas respostas ofrecidas. Para determinar a relevancia deste
erro resulta fundamental o feito de que se inclúa como resposta alternativa o definir como
non correcta as restantes, porque aquí calquera omisión, ambigüidade ou erro de
transcrición suxeriría moi razoablemente esa resposta.

6. Nas restantes preguntas, consideramos que as alusións continúas do concello ao manual
recomendado non son motivacións técnicas non parecen suficientes. Non consta o autor do
manual de referencia, polo tanto supoñemos que se refire a unha editorial comercial. As
alegacións do reclamante inclúen múltiples referencias técnicas que deberían ser valoradas e
comentadas ao mesmo nivel técnico para fundamentar a non consideración das mesmas,
cousa que cremo que non acontece neste suposto.

7. Avanzamos ao comezo deste análise que eran dúas as cuestións a dilucidar en este
expediente de queixa, o aspecto de fondo sobre a anulación de certas preguntas do test e o
aspecto formal sobre a falta de resposta ao recurso potestativo de reposición. Centrándonos
agora xa na omisión de contestación por parte do Concello ao recurso presentado polo autor
da queixa, cómpre resaltar que as administracións públicas, nas relacións cos cidadás, deben
encauzar o exercicio das súas funcións mediante o procedemento administrativo. A razón de
ser deste modo de actuación administrativa responde a unha dobre finalidade: servir de
garantía aos dereitos dos administrados e, doutro modo, ao propio interese público. A
garantía da existencia de trámites administrativos e dunha resposta efectiva ao cidadán
deriva da propia Constitución Española. Así, a obriga administrativa de cumprir
escrupulosamente coas normas que rexen os procedementos, coidando ao máximo de todos
os trámites que constitúen o expediente, dimana directamente do mandato constitucional
do artigo 103 dunha Administración eficaz que serve con obxectividade aos intereses xerais
e que actúa con sometemento pleno á Lei e ao Dereito, sometemento que se articula
mediante á suxeción da actuación pública ao procedemento administrativo establecido pola
Lei. Debe recordarse que o principio de eficacia do xa mencionado artigo 103.1 da
Constitución Española esixe das Administracións Públicas que cumpran razoablemente as
expectativas que a sociedade lexitimamente lle demanda, entre elas, o deber da
Administración de resolver con prontitude as peticións e reclamacións que lle presenten os
particulares, xa que o coñecemento cabal polo administrado da fundamentación das
resolucións administrativas, constitúe un presuposto inexcusable para a axeitada defensa
dos seus dereitos e intereses lexítimos. A Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común establece
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concretamente que o prazo máximo para ditar e notificar a resolución do recurso de
reposición é dun mes, transcorrido o cal sen resolución expresa, poderase entender
desestimado quedando aberta a vía contencioso-administrativa.

8. A mesma Lei 30/1992 é a encargada de dar efectividade ao descrito nos parágrafos
anteriores ao concretar no artigo 42 que “a Administración está obrigada a ditar resolución
expresa en todos os procedementos e a notificalos, calquera que sexa a súa forma de
iniciación”. A institución do silencio administrativo negativo recoñecida no artigo 43 da
mesma disposición –a diferencia do silencio administrativo positivo, que ten a consideración
de verdadeiro acto administrativo finalizador do procedemento- configúrase pola lei
exclusivamente como unha garantía para a defensa xudicial dos seus dereitos por parte dos
interesados. Polo tanto, a Administración non queda eximida da súa obriga de resolver, e de
feito, no caso de desestimación por falta de resolución expresa, non estará vinculada ao
sentido do silencio, tal e como sinala expresamente o mesmo artigo 43. Non hai que
esquecer que o silencio administrativo é unha práctica que xera nos cidadás unha auténtica
inseguridade xurídica e indefensión material que obriga aos cidadás a acudir á vía
xurisdicional para a resolución dos seus conflitos, convertendo por elo, en inoperante, a vía
administrativa. Por esta razón, é urxente e necesaria a supresión desta práctica polos
órganos da administración pública en todos os niveis.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facer chegar ao Concello de Noia as seguintes dúas
recomendacións:

“Que se proceda á revisión das alegacións presentadas polo interesado solicitando a
anulación dunha serie de preguntas da proba tipo test, fundamentando con estrito carácter
técnico os motivos polos que consideran necesario mantelas ou anulalas, de ser o caso.

“Que se adopten as medidas necesarias para dar cumprimento ao deberes legais que se
extraen do artigo 42 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo
Común, dando resposta aos escritos e solicitudes presentados polos administrados, neste
caso ao recurso potestativo de reposición.”

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

Un atento saúdo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


