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Recomendación  á Deputación de Pontevedra sobre a exclusión da bolsa de emprego
dun aspirante pola titulación esixida

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2015

Sr. presidente.:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
............................., sobre a súa exclusión da bolsa de emprego 2014 para os postos de
técnico arqueólogo de campo e técnico arqueólogo de laboratorio.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que foi excluído do proceso de selección para os postos de
traballo de técnico arqueólogo de campo e técnico arqueólogo de laboratorio da
Deputación de Pontevedra. O motivo da súa exclusión foi non contar coa titulación
esixida segundo a convocatoria publicada no BOP de Pontevedra o 21 de maio de 2014
(licenciado o graduado en Historia, especialidade de Arqueoloxía). Nas dúas alegacións
que presentou ante aquela Administración, argumentou que no plan de estudios do 26
de setembro de 1983 (aprobado polo B.O.E. o 15-XII-1983), non existía a especialidade
de "Arqueoloxía" na Universidade de Salamanca, institución onde cursou os seus
estudos. A especialidade que habilitaba para a profesión de arqueólogo era a de
"Prehistoria".

2. Ademais, o interesado sinalaba que cumpre cos requisitos marcados pola normativa
autonómica para exercer a profesión de arqueólogo, en concreto no artigo 5 do Decreto
199/97 do 10 de xullo polo que se regula a actividade arqueolóxica de Galicia, no que se
especifica que "...poderán solicitar e obter autorización para dirixir e realizar as
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actividades reguladas na presente disposición todas as persoas que posúan o título
superior con estudios de prehistoria e arqueoloxía, con experiencia demostradas na
actividades...". Leva exercendo a súa profesión de arqueólogo en Galicia durante case 20
anos sen que houbera ningún problema ao respecto da súa titulación, participando
incluso nalgunha actuación arqueolóxica promovida pola propia Deputación de
Pontevedra.

2. Ante iso requirimos información á Deputación de Pontevedra, que xa nola remitiu. No
informe, a administración sinala que o aspirante que interpón a queixa presentou na súa
solicitude a titulación de Licenciado en Xeografía e Historia coa especialidade de
Prehistoria, expedida pola Universidade de Salamanca no ano 1995. O non posuír a
especialidade requirida foi excluído da participación nos procesos. No informe recóllese
que o interesado presentou alegacións ante a súa exclusión e posteriormente recurso de
reposición.

3. A deputación pon de manifesto que o Decreto 199/1997 polo que se regula a
actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, e a Orde de 9 de maio
pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da
Xunta de Galicia, subgrupo A1, escalas de enxeñería de minas, enxeñería de
telecomunicacións, arqueólogos, e facultativa de arquivos, bibliotecas e museos,
especialidade de bibliotecas e de arquivos, no Anexo II, establece como titulación esixida
para optar á praza de arqueólogo a licenciatura en historia e licenciatura en xeografía e
historia, sección de historia, especialidade en prehistoria e arqueoloxía; licenciatura en
filosofía e letras, con estudios en prehistoria e arqueoloxía.

4. A administración indica que a especialidade á que se fai referencia nestes dous
instrumentos, “prehistoria e arqueoloxía”, é unha especialidade única que existía en
moitos plans de estudio universitarios antes de cambiar a súa denominación, e non debe
ser entendida como dúas independentes, “especialidade de prehistoria” ou
“especialidade de arqueoloxía”. Ademais, na Universidade de Salamanca, centro no que
cursou os seus estudios o reclamante, non existe nin existiu a especialidade de
arqueoloxía nin outra que poida entenderse e estea recoñecida como equivalente.

5. Por último, no informe se sinala que as bases da convocatoria foron publicadas no
Boletín Oficial da Provincia e na páxina web desta Deputación Provincial, sen que fosen
impugnadas polo autor da queixa, sinalándose específica e claramente que os aspirantes
debían estar en poder da Licenciatura ou Grao en Historia, coa especialidade
Arqueoloxía.
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ANÁLISE

1. Como punto de partida, temos que subliñar que a universidade española vive desde
fai uns anos unha etapa de transformación como consecuencia da aplicación do que se
coñece como "acordos de Bolonia". Estes acordos teñen o obxectivo de harmonizar os
estudios universitarios en Europa, estruturándoos en dous etapas: unha primeira etapa
ou primeiro ciclo de tendencia xeneralista, para a obtención do grado, e unha segunda
etapa de especialización. Neste novo escenario, a disciplina arqueolóxica ten a
oportunidade de abrirse a novas formulacións e dar resposta aos seus estudantes no
campo da formación profesional, por un lado, e no da iniciación ao mundo da
investigación, por outro. De feito, na actualidade xa existen titulacións propias
correspondentes a Graos de Arqueoloxía que han modificado o mapa das titulacións
nesta materia.

2. Pero non cabe dúbida, que nos anos anteriores a este nova regulación da educación
universitaria, a formación arqueolóxica carecía de consenso en canto titulacións ou
nomenclaturas para a profesionalización dos estudantes desa rama. A estrita
compartimentación dos estudios históricos universitarios en áreas de coñecemento
temporais (Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna...)
determinaba a especialización, o que supoñía que certos plans de estudos non
contemplaran a especialidade de arqueoloxía como tal.

Tradicionalmente, nos estudos universitarios en España, a Arqueoloxía ocupaba un lugar
situado xunto á Prehistoria e a Historia Antiga, e configuraba departamentos ou seccións
unitarias. A afinidade das materias de prehistoria e arqueoloxía implicaban a existencia
de departamentos conexos cun profesorado común.

A normativa actual, de busca de consenso e especialización, deixa ver que nos centros
impulsores de estudios de Grado en Arqueoloxía, as diferentes especialidades
historicoarqueolóxicas, como a prehistoria, a protohistoria, a arqueoloxía clásica ou a
arqueoloxía medieval únense para potenciar as ensinanzas técnicas e
profesionalizadoras.

4. Ata fai poucos anos, non existía como tal o Grao de Arqueoloxía, e nas universidades
do noso país contemplábase a especialización nesta área de xeito diverso. En concreto,
facultades de Historia como a de Salamanca ou a Complutense de Madrid non
establecían como especialidade propia a Arqueoloxía, recollendo tal disciplina na
especialidade de Prehistoria. E neste punto, non podemos obviar que a doutrina
considera que a prehistoria constitúe o período de tempo previo á Historia, transcorrido
desde o inicio da evolución humana ata a aparición dos primeiros escritos. Debido a que
no existen precisamente testemuñas escritas sobre este período, a Prehistoria tense
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reconstruído utilizando diversos medios (estudio de obxectos primitivos, de restos
humanos, e outros elementos), estudio está a cargo de ciencias como a arqueoloxía, a
paleontoloxía, a xeoloxía, a antropoloxía física, a etnografía, a etnoloxía comparada, etc.

5. Derivado das explicacións anteriores, consideramos que a especialidade de
“Prehistoria e Arqueoloxía” non debe interpretarse como dous ramas separadas ou
independentes, senón que a denominacións desta especialidade, pola diversidade
existente no sistema universitario español resulta equivalente a especialidades que
viñan contemplando unicamente o termo “Prehistoria” ao igual que debe resultar
homologable cando a nomenclatura da especialidade recolle tan só o concepto
“Arqueoloxía”.

6. A implantación recente da especialidade específica de Arqueoloxía e incluso o seu
propio grao non pode constituír un prexuízo para aqueles titulados que non tiveron
acceso a tal oferta formativa. Restrinxir as esixencias de títulos e especialidades as novas
nomenclaturas atenta, neste caso, contra ao principio de igualdade, mérito e capacidade
no acceso á función pública. A capacidade do afectado para realizar tarefas de
arqueólogo queda constatada pola súa formación académica e pola súa traxectoria
profesional, constatada pola documentación aportada.

7. Por último, mencionar que a falta de impugnación das bases da convocatoria non é
obstáculo para a estimación da reclamación interposta polo autor da queixa, dado que
non se cuestiona a súa redacción. Se así fora, habería que contemplar en cada
convocatoria todas as posibles denominacións existentes que foran admisibles como
equivalentes. O que se cuestiona neste expediente e equivalencia das especialidades das
universidades españolas.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar á Deputación de
Pontevedra a seguinte Recomendación:

Que se adopten as medidas necesarias pola Deputación de Pontevedra para proceder á
rectificación da resolución pola que se excluía ao interesado no proceso de selección para
os postos ofertados na bolsa de emprego de data 16 de maio de 2014 (Técnico
arqueólogo de campo e Técnico arqueólogo de laboratorio) ao contar coa titulación
esixida.
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Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do
Pobo, recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución
da aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para
darlle efectividade, tamén no seu 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.

Saúdao atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


