
Recomendación á consellería de Facenda sobre transparencia en proceso selectivo

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2015

Sr. conselleiro:

ANTECEDENTES

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceron solicitando a nosa
intervención D. ..... e 12 persoas máis.

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que son un grupo de arquitectos que
recentemente presentouse a unha proba de acceso a  escala de arquitectos da Xunta de
Galicia (esc2061) -convocatoria por Orden de 20 de junio de 2013 (DOGA nº122, de 28 de
junio - habendo sido considerados coma non aptos.

O obxecto da súa queixa e que desexaban exercer o seu dereito de acceso o expediente e
motivación das notas obtidas. Expoñían que co procedemento selectivo practicamente
terminado, seguían sen saber cal foi a razón das puntuacións obtidas no segundo exercicio,
así como a motivación das impugnacións desestimadas do primeiro exercicio. Todo ilo,
esgrimían, sobre a base da vulneración e incumprimento dos principios básicos de igualdade,
mérito e capacidade.

Recibida contestación por parte da consellería, esta indícanos que na Consellería de Facenda
presentáronse e resolvéronse seis recursos de alzada contra a resolución do tribunal, que
resolveran as reclamacións presentadas contra as cualificacións outorgadas no segundo
exercicio do proceso selectivo para o ingreso na escala de arquitectos convocado pola Orde
do 13 de xuño de 2013, concretamente, a de D...., Dª...., Dª...., D..., Dª.... e D...

A dirección xeral ignora se os outros cinco recorrentes se atopan entre os 12 que
presentaron queixa ante esa institución. De ser así cómpre sinalar, di a consellería, que as
súas reclamacións — análogas ao do Sr. ..... — recibiron resposta do tribunal e os seus
recursos de alzada foron expresamente resoltos polo órgano convocante en parellos termos.

Expediente: T.2.Q/12875/15 a
T.2.Q/12887/15



A documentación que achega xunto con este informe din que acredita que o sr. ...... non
manifestou desconformidade ningunha coas puntuacións do primeiro exercicio da oposición
e, en canto á desconformidade manifestada respecto ás puntuacións obtidas no segundo
exercicio, recibiu:

- Información escrita sobre os aspectos que foron tidos en conta na deliberación e posterior
cualificación de cada un dos tres temas por el desenvolvidos que, consonte ás bases,
realizouse sen coñecer a identidade do autor.

- Copia dos criterios de corrección e do contido de cada tema a desenvolver polo aspirante
para unha adecuada exposición. Os ditos criterios foron fixados, como non podía ser doutro
xeito, con anterioridade á lectura e cualificación de cada tema.

Sinala a consellería ademais, que cómpre sinalar que o opositor ten dereito a coñecer o
fundamento da decisión do tribunal cando as cualificacións outorgadas sexan discutidas,
pero este coñecemento non debe serlle facilitado necesariamente de xeito presencial, sendo
perfectamente válida a comunicación por escrito como así o determinan as sentenzas da
Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo de datas 16 de marzo de 2015, 26
de xuño de 2014, 4 de xuño de 2014 e 12 de marzo de 2014.

Conclúe a información sinalando que toda vez que os aspirantes que mostraron
desconformidade coas puntuación obtidas teñen coñecemento dos criterios de corrección e
das razóns das súas cualificacións, non aprecian nin falta de transparencia nin indefensión
respecto ás resolucións do tribunal e do órgano convocante por falta de motivación.

ANALISE

As administracións públicas, as institucións e os organismos públicos en xeral teñen
funcións, actividades e servizos para cumprir finalidades de interese público en beneficio do
conxunto dos cidadáns.

Nun contexto de estado democrático e de dereito, todos os poderes públicos teñen a
lexitimidade que lles dá a participación cidadá na súa configuración (de forma directa ou
indirecta), o cal obriga a dar conta á cidadanía, de acordo co principio de responsabilidade,
da súa actividade e da xestión dos recursos públicos que se puxeron ao seu alcance.

O desenvolvemento da actividade política e administrativa pon de relevo a existencia de
persoas e organizacións que, de forma lícita, realizan actividades susceptibles de influír na
elaboración e a aplicación das políticas públicas en beneficio e interese doutras persoas ou
organizacións, por elo, é necesario, máis que nunca, o lograr transmitir á sociedade os
valores e estándares de calidade democrática que leva implícita, por exemplo, as boas
prácticas en transparencia.



Aínda que é certo que a data de hoxe, Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, no ámbito autonómico ou local aínda non se
atopa en vigor (en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, Canarias ou Castela e
León xa están aprobados textos en relación con esta materia) non menos certo sería a
necesaria adecuación dos principios que a lei 19/2013 xa anuncia e que entrarán en vigor o
10 de decembro de 2015.

O acceso á información administrativa polos particulares, é, ao noso xuízo, a pedra angular
sobre a que repousa o concepto de transparencia; sen deixar de lado a transparencia activa,
situación na que é a Administración a que decide mostrar a súa actividade unilateralmente e
utilizando medios como a páxina web e similares, é o dereito de acceso onde realmente
xógase a transparencia.

En calquera situación na que o particular solicita, exercendo un dereito que lle outorga xa
hoxe a lexislación, pero que aumentará en contido coa entrada en vigor da lei de
transparencia, e máis aínda na nosa contorna coa elaboración da futura lei de transparencia
galega, é onde hai que analizar e ponderar a interpretación deste dereito, fronte ao dereito
doutra persoa cuxos datos, por exemplo, poden constar na devandita documentación.

A solicitude dun participante nun proceso selectivo de acceder á información do resto de
participantes no mesmo proceso é unha solicitude moi habitual e amparada no dereito do
solicitante en coñecer os resultados e condicións que presentaban o resto de participantes
no proceso, ante o prexuízo que unha incorrecta valoración ou deficiencia no proceso
pódenlle ocasionar.

Neste caso, e tendo todos os participantes no proceso selectivo a condición de interesados,
todos eles teñen o dereito a acceder á información do resto sempre que os datos que se lle
faciliten teñan algunha relevancia cara o resultado ou ao correcto desenvolvemento do
proceso de selección.

Pero isto non impide a necesidade de facer unha análise do exercicio deste acceso, sobre
todo dos datos aos que se accede cando teñen algunha relevancia no proceso, e non se
facilitan datos que son excesivos ou que non teñen ningunha relación co proceso selectivo,
xa que debe haber unha vinculación coa finalidade pretendida.

Débese ponderar o interese xeral (publicidade e transparencia nos procesos selectivos) e o
interese particular en xogo, de modo que a finalidade perseguida presente unha relevancia
constitucional suficiente que xustifique a limitación sobre o dereito ou, por exemplo, á
protección de datos de carácter persoal.

Na lei de transparencia 19/2013 (LTAIBG) se recoñece no seu artigo 12 o dereito de todas as
persoas a acceder á información pública, entendida, segundo o artigo 13 da mesma norma
como "os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que obren



en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación de este titulo e que fosen
elaborados ou adquiridos no exercicio das súas funcións".

Da literalidade do precepto transcrito pode concluírse, por tanto, que a Lei define o obxecto
dunha solicitude de acceso á información en relación a información que xa existe (xa sexa
contido - información recollida nunha base de datos, ou un arquivo audiovisual, por
exemplo- ou un documento), por canto está en posesión do organismo que recibe a
solicitude, ben porque el mesmo elaborouna ou porque a obtivo en exercicio das funcións
que ten encomendadas.

O dito ata agora non se debe confundir co exercicio da discrecionalidade técnica que se lle
recoñece aos Tribunais de selección, considerado de forma reiterada tanto polo Tribunal
Supremo como polo Tribunal Constitucional como o límite do control xudicial nos
procedementos selectivos.

Tendo isto en consideración, procede concluír que non nos atopamos ante cuestións que
deban ser recollidas nunhas directrices que deban ser aprobadas por un Tribunal de
selección con carácter previo e para os efectos de regular o desenvolvemento dun proceso
selectivo, resultado da aplicación, en cada caso, das regras contidas nas bases dunha
convocatoria pública e da discrecionalidade técnica antes mencionada, o que supón que non
poida considerarse a información solicitada como información pública para os efectos do
artigo 13 da Lei TAIBG.

A LTAIBG recoñece o dereito de acceder a información pública, entendida como todo
contido ou documento que obre en poder do organismo ou entidade ao que se dirixe a
solicitude debido a que a elaborara ou obtido no exercicio das súas funcións. En tal concepto
non pode entenderse incluídos a aplicación dos criterios recolleitos nas bases da
convocatoria dun proceso selectivo e que supoñen, en gran medida, o exercicio da
discrecionalidade técnica dos tribunais de selección.

CONCLUSIÓNS

Por todo ou indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto non
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar a Consellería de Facenda a
seguinte recomendación:

Unha paulatina adecuación ás esixencias procedimentais en relación co acceso á información
(establecemento de procedementos e procesos de acceso á  información pública)
contemplados na lei 19/2013 e ante a súa próxima entrada en vigor, decembro de 2015.

No caso que nos ocupa, entendemos que sería máis acertado a posta a disposición ao
solicitante de toda a información requirida sobre a base dos principios expostos



anteriormente, sen prexuízo de que a propia administración, coas reservas legais oportunas
en relación coa denegación de acceso total ou parcial, motivando e achegando as liñas de
recurso pertinentes, tome en consideración ou non a súa posta a disposición.

a LTAIBG recoñece o dereito de acceder a información pública, entendida como todo contido
ou documento que obre en poder do organismo ou entidade ao que se dirixe a solicitude
debido a que a elaborara ou obtido no exercicio das súas funcións.

En tal concepto non pode entenderse incluídos a aplicación dos criterios recollidos nas bases
da convocatoria dun proceso selectivo, e que supoñen, en gran medida, o exercicio da
discrecionalidade técnica dos tribunais de selección.

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.

Un atento saúdo

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


