
Recomendación ao Concello de Ferrol sobre o dereito de revisión da puntuación obtida
nunha proba dun proceso selectivo, a interpretación da discrecionalidade técnica e a
publicación das notas dos aspirantes.

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
J.R.G.B., sobre o proceso selectivo convocado para cubrir dúas prazas de técnicos da
administración xeral, grupo A1 no Concello de Ferrol.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que foi declarado non apto no proceso selectivo convocado
para cubrir dúas prazas de técnicos de administración xeral Grupo A1 (bases publicadas no
BOP de A Coruña de 24-01-12). Ante o acordo do tribunal do 28 de maio de 2015, polo que
se publican as cualificacións do segundo exercicio, presentou reclamación o día 29 de maio
solicitando revisión do exame.

Con data de 17 de xuño recibiu notificación desestimando a súa solicitude sen motivación
algunha. Ademais da revisión, o autor da queixa manifestaba o seu interese en obter copia
das actas do tribunal elevadas no proceso selectivo.

2. Ante iso requirimos información a Concello de Ferrol, que xa nola remitiu. No informe, a
entidade local sinala que non é certo que o tribunal desestimara a reclamación presentada
por D. J.R.G., sen motivación algunha, pois segundo a secretaria do tribunal cualificador do
proceso selectivo, se lle notificou o acordo motivado que quedou recollido na acta da
correspondente sesión, afirmando que no escrito do interesado non existe argumentación
algunha na que se base a súa solicitude de revisión da cualificación outorgada.
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3. No informe menciónase que o primeiro escrito non contén petición algunha de copia das
actas do tribunal, a cal se realiza mediante escrito con data de rexistro de entrada do 17 de
xullo, ao que se lle da contestación no día da data aos efectos de proporcionarlle ao
interesado copia de todas as actas, do seu exame e acceso aos demais aos efectos da
realización da comparativa que quere levar a cabo o reclamante.

ANÁLISE

Por parte desta Institución, unha vez estudadas e analizadas as alegacións dunha e outra
parte, consideramos que son varios os puntos que deben ser obxecto de reflexión, aínda que
todos eles, sen dúbida, encardinados entre si:

1. Consideracións sobre a discrecionalidade técnica dos tribunais cualificadores:

Actualmente existe unha ampla e consolidade xurisprudencia sobre a cuestión da
discrecionalidade técnica dos órganos cualificadores de oposición e concurso-oposicións,
dada a presumible imparcialidade dos seus compoñentes, a especialización dos seus
coñecementos e a intervención directa nas probas realizadas. Nesa doutrina recoñécese
que, na súa función avaliadora, os tribunais cualificadores de procesos selectivos contan cun
marxe de apreciación e valoración que non pode ser substituído por órganos externos,
administrativos o xudiciais (salvo que existira desviación de poder, error ou arbitrariedade).

Non obstante, recoñecida esa liberdade de apreciación tan ampla en razón do seu
coñecemento e imparcialidade, a xurisprudencia declara seguidamente que desa liberdade
non se deriva que as decisións dos tribunais cualificadores queden ao marxe de toda
posibilidade de control, pois existen elementos que limitan esta regra da discrecionalidade
técnica. Entre eses elementos de control, figuran, entre outros, o control da motivación das
decisións adoptadas conforme ao que dispoñan as bases da convocatoria ou o control da
racionalidade desas decisións, evitando que sexan arbitrarias.

Así, unha consolidada doutrina xurisprudencial pon de manifesto que, os órganos xulgadores
das oposicións ou concursos realizan valoracións de apreciación técnica, é dicir, toman
decisións fundadas en elementos de carácter exclusivamente técnico, que só pode ser
formulada por un órgano especializado da Administración. Así, a discrecionalidade técnica
significa, por un lado, respectar as valoracións desa índole que foran realizadas polos órganos
cualificados pola posesión do correspondente saber especializado e, por outro, admitir a marxe de
polémica ou discrepancia que sobre determinadas cuestións sexa tolerable no concreto sector
de coñecementos técnicos de que se trate.



Dito o anterior, para evitar posibles arbitrariedades, que é a dexeneración á que pode
chegar a discrecionalidade antes mencionada, as decisións dos tribunais cualificadores sobre
a corrección dos exercicios de procesos selectivos, deben ser motivadas, baseándoas en
criterios legais ou na doutrina de autores recoñecidos, premisas que deberían constar e
motivar as contestación ás reclamacións dos aspirantes que instaron a revisión do seu
exercicio.

2. Falta de motivación da resolución desestimatoria da petición de revisión.

Para comezar, debemos partir do feito que o tribunal cualificador desestimou a solicitude do
interesado de que se procedera á revisión do seu exame, argumentando a existencia duns
criterios de corrección iniciais e ao mantemento da nota en base á discrecionalidade técnica.

Neste punto, temos que retomar o explicado no primeiro punto das nosas reflexións: se ben
os tribunais de selección gozan desa mencionada discrecionalidade técnica, a xurisprudencia
ten matizado o alcance da mesma, reconducindo o seu contido ao denominado “núcleo
material da decisión” e configurando os límites cuxo incumprimento permite a órganos
supervisores revisar o xuízo técnico do órgano seleccionador.

Dentro deses límites, atópase a prohibición de arbitrariedade e a esixencia da motivación
das cualificacións. Así, salvo naqueles supostos nos que as cualificacións dependan
exclusivamente da exactitude das respostas, o Tribunal deberá motivar as puntuacións
outorgadas aos aspirantes.

Entenderase cumprido o requisito de motivación dos actos administrativos esixido no art. 54
da Lei de réxime xurídico e administracións públicas coa publicación das cualificacións. Sen
embargo, en caso de que algún aspirante solicite a revisión da súa nota, ou interpoña
recursos fronte á mesma, o Tribunal está obrigado a motivar o seu xuízo técnico. Tal e como
esixe a xurisprudencia do Tribunal Supremo, esta motivación debe expresar o material ou as
fontes de información sobre as que vai a operar o xuízo técnico, debe consignar os criterios
de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir o xuízo técnico, e debe expresar por
qué a aplicación deses criterios conduce ao resultado individualizado que outorga a
preferencia dun candidato fronte aos demais.

No presente expediente de queixa, comprobouse que a resposta facilitada polo órgano de
selección ao reclamante, adoece das esixencias sinaladas no parágrafo anterior,
escudándose unicamente no concepto de discrecionalidade técnica como alegación para
desestimar a solicitude de revisión. Faise mención a que existen determinados criterios de
selección, pero non se recollen na resolución nin sequera constan nas copias das actas do
proceso selectivo. Nesas actas recóllense unicamente as relacións cronolóxicas dos feitos



acaecidos durante o desenvolvemento do proceso selectivo e a constatación de medias e
puntuacións obtidas polos participantes, pero non hai mención algunha aos criterios de
corrección alegados.

Por todo o anterior, consideramos que o tribunal non pode ampararse na alegada
discrecionalidade técnica (a cal basease nunha presunción de certeza e de razoabilidade na
especialización e imparcialidade dos órganos de selección), pois, en todo caso, os tribunais
teñen a obriga de explicar as razóns dese xuízo técnico cando expresamente foran demandadas
ou cando se solicitara a revisión da cualificación que exteriorice ese xuízo técnico. Por tal razón,
cando se presentan reclamacións fronte as decisións adoptadas polo tribunal, a constitucional
prohibición de arbitrariedade obriga a un pronunciamento expreso sobre os argumentos que
conducen a decisión concreta cuestionada.

Por todo o dito nas liñas anteriores, consideramos que neste caso concreto se esta a
vulnerar o dereito de revisión que ten o autor da queixa (aínda que sí se concedeu a outra
participante, o que parece certamente discriminatorio en tanto non se comprende a
diferencia de trato), apreciando que a resolución desestimatoria da solicitude de revisión
adoece da motivación suficiente que debería conter tal acto administrativo. Parece que o
tribunal cualificador non fixo uso da capacidade de que dispón para fixar os criterios de
corrección, que son aspectos esenciais do procedemento, pois unha vez instado a dar tales
explicacións trala petición de revisión, tampouco facilitou as razóns que levaron a outorgar
as puntuacións iniciais en base aos mesmos (nin definitivas, no caso da revisión concedida a
outra aspirante pois aínda que se revisou, non aparecen os criterios de corrección) de forma
que non resulta posible saber en virtude de qué razóns se asignaron ao exercicio obxecto de
controversia as notas concedidas.

Esta situación resulta especialmente grave si engadimos ao anterior que a cualificación deste
exercicio foi decisiva, xa que supuxo a exclusión definitiva do recorrente do proceso
selectivo, impedíndolle tomar parte nas restantes fases do procedemento.

3. Publicación das cualificacións obtidas no segundo exercicio polos aspirantes.

Resulta sorprendente que o documento polo que se procede ao anuncio do resultado da
valoración do segundo exame do proceso selectivo para a cobertura das prazas obxecto
desta reclamación, inclúa un listado co nome dos aspirantes que realizaron o segundo
exercicio e a súa correlativa puntuación, aparecendo tan só a cualificación de “non apto” no
caso dos aspirantes que non superaron a proba. Sí consta, en cambio, a puntuación concreta
da persoa considerada apta.



Neste punto, temos que insistir en aspectos xa avanzados en apartados anteriores e que
serven de fundamento a esta cuestión concreta. Así, como acontece en todo proceso
selectivo, reiteramos novamente que deben existir criterios obxectivos de corrección, non só
para determinar qué nota é a esixida para considerar superada unha proba, senón tamén
para establecer a orde de prelación que permita xerar unha lista que coloque aos aspirantes
segundo a nota acadada en cada exercicio ou proba, coa finalidade tanto de seleccionar
obxectivamente aos que obtiveron mellor puntuación como de permitir reclamacións ante
discrepancias nas valoracións logradas. O posto que ocupa cada opositor non resulta baladí
nun proceso selectivo público, e a transparencia debe ser un eixe fundamental na súa
tramitación, quedando anulada no momento en que os aspirantes descoñecen as súas
puntuacións. O mérito e capacidade demóstranse efectivamente na superación de cada
exame, pero a concorrencia competitiva en condicións de igualdade obriga a baremar aos
candidatos para ter unha valoración obxectiva sobre quen finalmente pode ocupar a praza.

Aínda que se poida pensar que o coñecemento exacto da puntuación resulta relevante
unicamente para os que superan o exercicio concreto, resulta igual de importante para os
que non resultan aptos, xa que é tamén determinante para a posible continuidade no
proceso de considerar o interesado que esta non é correcta, o que limita claramente o seu
dereito a reclamar ante un posible erro o mal cómputo da nota lograda.

A valoración obxectiva conséguese precisamente puntuando as probas realizadas pois os
actos administrativos deben estar motivados, e a motivación na resolución dun proceso de
selección no ámbito público baséase nas puntuacións acadadas polos aspirantes. Incluso
podería terse por válido a non publicación das notas parciais acadadas nas sucesivas probas
sempre e cando estas non foran eliminatorias (sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia de 2 de xuño, rec. 537/2007), pero non é o caso deste expediente, no que
especificamente se sinala que son exercicios eliminatorios.

O recto cumprimento dos reiterados principios de igualdade, mérito e capacidade recollidos
nos artigos 23.2 e 103.3 da Constitución Española e os de transparencia e publicidade
expresamente mencionados na Lei 7/2007 do estatuto básico do empregado público obriga
sen dúbida á publicación das notas acadadas polos aspirantes.

Como conclusión de todo o anterior, apreciamos unha clara irregularidade no feito de que
non se publicaran inicialmente as puntuacións acadadas polos aspirantes, impedíndolles
coñecer a orde de prelación na que se sitúan para garantir a transparencia do proceso.

4. Copia das actas do tribunal.



Por último, facer mención a que se puido confirmar que o tribunal entregou copia das actas
levantadas polo órgano de selección, no momento en que o interesado as solicitou de forma
expresa.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Concello de
Ferrol as seguintes Recomendacións:

Que se adopten as medidas oportunas para garantir, en vindeiros procesos selectivos, de
xeito completo e eficaz, o dereito de revisión da cualificacións obtidas nos procesos selectivos
convocados polo concello, motivando debidamente as resolucións ante as revisións
formuladas, así como dar a debida publicidade ás puntuacións acadadas por cada un dos
participantes.

Que se inicien os  actos administrativos precisos para a corrixir a vulneración concreta
detectada ante a solicitude expresa de revisión solicitada polo autor desta queixa fronte a
cualificación obtida no segundo exame do proceso selectivo para a cobertura de dúas prazas
no de técnico da administración xeral, grupo A1, convocadas no BOP de A Coruña de 24-01-
12). Neste punto, consideramos preciso que o concello valore a adopción das medidas
necesarias para ter en conta a aquelas persoas afectadas, dado que calquera decisión
podería producir indefensión naqueles candidatos que teñen un interese lexítimo no asunto e
no foran oídos.

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

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


