
Recomendación dirixida á Deputación Provincial de Pontevedra sobre a aplicación dos
principios de acceso á función pública na convocatoria do proceso selectivo para a
incorporación de bombeiros realizada no ano 2013

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2016

Sr. presidente:

Nesta Institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito dunha
persoa que solicitou a confidencialidade na presentación da queixa, referente ao proceso
selectivo para a incorporación de bombeiros no ano 2013 realizada por Matinsa para o
Consorcio Provincial de Bombeiros de Pontevedra.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito, o interesado indicábanos que foron vulnerados os principios de acceso á
función pública na convocatoria de prazas de bombeiro no ano 2013 (realizada por Matinsa),
pois ao finalizar o curso de formación en decembro de 2013, non se respectou a listaxe
elaborada pola academia responsable de formación (Seganosa). O autor da queixa afirma
que non houbo transparencia nas notas acadadas polos participantes no curso de formación,
e que Matinsa non atendeu ás puntuacións elaboradas por Seganosa.

2. Ante iso requirimos información á Deputación de Pontevedra, de quen depende o
Consorcio Provincial de Bombeiros de Pontevedra, que xa nola remitiu. No informe, a
entidade local sinala que a convocatoria de prazas de bombeiros foi realizada por Matinsa na
súa condición de adxudicataria do "Contrato de xestión do servizo contra incendios e
salvamento nos parques de bombeiros de Bueu, Porriño, Ribadumia e Vilagarcía de Arousa"
e non polo Consorcio de Pontevedra, polo que, en consecuencia, non son de aplicación as
normas de acceso á función pública senón os principios xerais de non discriminación que
deben presidir toda contratación.

Expediente: A.4.Q/13402/15



Neste sentido, a Cláusula Vixésimo Terceira del "Prego de Cláusulas Administrativas para a
Contratación da xestión indirecta mediante concesión administrativa do servizo de
intervención en emerxencias, dependente do Consorcio Provincial de Pontevedra para a
prestación do servizo contra incendios e salvamento, que abrangue os parques de
bombeiros de Bueu, O Porriño, Ribadumia e Vilagarcía de Arousa" que rexe a contratación,
sinala expresamente que o persoal adscrito ao contrato de xestión de servicio público
adxudicado a MATINSA dependerá exclusivamente do contratista.

Neste sentido, consta no informe que o contratista contará cos efectivos necesarios para a
execución do contrato, tendo en conta que a empresa adxudicataria, por mor da
necesidade de formación, experiencia e especialización do persoal para garantir o servizo
público obxecto do contrato, deberá contar co persoal necesario e cualificado, garantindo
a non interrupción do mesmo mediante a estabilidade do persoal de emerxencias que
presta as súas función nos parques de bombeiros do Consorcio Provincial de Pontevedra
ao 31 de maio de 2012. Este persoal dependerá exclusivamente do contratista quen terá
todos os dereitos e deberes inherentes da súa calidade de empresario respecto ao mesmo,
sendo a Administración contratante completamente allea as relacións laborais, sen
prexuízo de que a Administración poida solicitar ao contratista, en calquera momento,
cantos antecedentes e documentos estime por conveniente sobre o persoal, os seus
contratos, Seguridade Social, etc., co obxecto de comprobar que o contratista cumpre coas
normas contractuais así como coas vixentes nesa materia e as procedentes respecto á
Seguridade e Hixiene no Traballo e Prevención de Riscos Laborais".

En canto ao concreto proceso de selección seguido por Matinsa, indícase no informe
remitido pola Deputación que o mesmo se axustou estritamente ao "Prego de Cláusulas
Administrativas e de Prescricións Técnicas para a Contratación da xestión indirecta
mediante concesión administrativa do servizo de intervención en emerxencias,
dependente do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do servizo contra
incendios e salvamento, que abrangue os parques de bombeiros de Bueu, O Porriño,
Ribadumia e Vilagarcía de Arousa" (en adiante, os Pregos) e se realizou cumprindo os
principios de transparencia e publicidade esixidos (Cláusula 8.4).

Así, Matinsa publicou a convocatoria do proceso de selección de candidatos en oito
periódicos da Provincia de Pontevedra (soamente se esixía en tres) e publicou asemade as
bases do proceso, nas que figuran os correspondentes criterios de valoración. Estes
criterios foron estritamente cumpridos. A maior afondamento, sinalamos que o proceso de
selección realizado foi público.

Destácase no informe que o proceso de selección da acción formativa finalizou o 12 de
agosto de 2013 e o proceso de contratación posterior finalizou o 26 de decembro de 2013



sen que se producira incidencia algunha nin se formulara ningunha reclamación ou queixa
ata a presente.

En canto á superación do proceso selectivo propiamente dito, especifícase no informe que
o curso de formación profesional ocupacional foi realizado a través da Academia Galega de
Seguridade Pública, en adiante AGASP, quen certificou mediante diplomas acreditativos, o
aproveitamento do curso e a aptitude de todos os alumnos participantes do mesmo. Parte
de dita formación foi impartida nas instalacións de SEGANOSA, a quen unicamente se
solicitou unha valoración de apto ou non apto dos alumnos, sen notas individuais.

Consta tamén no documento oficial que SEGANOSA actuou como apoio á xestión para a
execución da acción formativa realizando a xestión documental, o aluguer de medios e
instalacións e apoio loxístico. SEGANOSA, no seu papel de xestor da acción formativa
tramitou o listado dos alumnos que resultaron aptos (neste caso o 100% dos que
finalizaron o curso) para a emisión dos correspondentes diplomas acreditativos, sen
ningún outro tipo de valoración a maiores.

Para rematar, a Deputación considera, tras a labor de instrución efectuada, que o proceso
selectivo tramitouse e resolveuse conforme a dereito, satisfacéndose, cos matices que
introduce a participación nel de diferentes actores, os principios de publicidade,
competencia e capacidade constitucionalmente garantidos. E é preciso lembrar que para
chegar a esta conclusión, solicitáronse e evacuáronse ata cinco informes que veñen a
coincidir no que se deixa exposto.

ANÁLISE

1. Como punto de partida do noso análise, e principio xustificativo da nosas seguintes
consideracións e posterior recomendación, temos que por de manifesto que a lexislación
actual posibilita, na administración pública, a utilización de dous grandes modelos de xestión,
a xestión directa e a xestión indirecta. As prestacións de servizos a través de órgano interposto
ou de xestión indirecta non supón a renuncia da competencia, nin o traspaso da titularidade
do mesmo. Na xestión indirecta, esta corre a cargo dun operador especializado, pero a
titularidade do servizo e das infraestruturas, o control e as directrices as marca a
Administración, neste caso, o Consorcio, con personalidade xurídica propia e de titularidade
pública. Por este motivo, ten o deber de fiscalizar e supervisar as actuacións por el
encomendadas, e nas que se dispón de fondos públicos. Resulta indiferente que o Consorcio
delegue as súas funcións nunha empresa privada como Matinsa, pois, en todo caso, segue
tendo a titularidade dun servizo público que utiliza recursos humanos destinados
precisamente ao desempeño de tarefas constituíntes de prestacións de interese público.



Precisamente, esta titularidade pública do servizo e a utilización de fondos públicos no
funcionamento do mesmo implica que son totalmente aplicables os principios que deben
rexer calquera proceso selectivo para o acceso á función pública, tales como os de
igualdade, mérito e capacidade, respectándose tamén no procedemento os principios de
transparencia e publicidade.

O manexo de fondos públicos determina a vixencia dos principios de publicidade e
concorrencia mínima, tanto na contratación de obras e suministros como na selección de
seu persoal, así como o control sobre a mesma. Este persoal laboral debe superar un
proceso previo selectivo, e a entidade pública debe ter previsto instrucións internas de
contratación de persoal que respecte certos criterios de publicidade, igualdade, mérito e
capacidade, como sinala o Dereito Público a modo de teoría dos actos separables onde a
preparación e adxudicación se reflicte nun manual de procedemento de contratación
laboral.

2. Dito o anterior, e aclarada a nosa consideración sobre a aplicación dos principios de
acceso á función pública, temos que centrarnos nas valoracións dos aspirantes. Como
acontece en todo proceso selectivo, deben existir criterios obxectivos de selección, non só
para determinar que 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 quén finalmente pode ocupar a praza,
xa que é habitual que superen a totalidade dos exercicios máis opositores que prazas
convocadas. 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). Por tales motivos, resulta básico
a existencia de puntuacións individuais en calquera fase do proceso, e a publicación das
mesmas.

3. Como conclusión de todo o anterior, apreciamos que non resulta correcto o feito de que
non se publicaran as puntuacións acadadas polos aspirantes, impedíndolles non só coñecer a
orde de prelación na que se sitúan garantíndose a transparencia do proceso, senón tamén
exercitar o dereito a reclamar ante  un posible erro o mal cómputo da nota lograda. 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, sexa cal sexa a fase do
proceso, pois en todo caso, o curso impartido implica acadar a nota de APTO ou NON APTO,
determinante polo tanto de culminación e superación da selección.

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 o Consorcio, como entidade dependente da Deputación, proceda a dar efectividade aos
principios de igualdade, mérito e capacidade, respectando igualmente os de transparencia e
publicidade nos vindeiros procesos selectivos que vaia a convocar. Nesa liña, recoméndase
que se dea debida publicidade ás puntuacións acadadas por cada un dos participantes nas
probas selectivas.

Queremos deixar constancia expresa de que esta Recomendación ditase para vindeiras
convocatorias por dous motivos: o primeiro, polo tempo transcorrido dende a celebración
do proceso selectivo que sustancia este expediente de queixa; e segundo, pola situación na
que se atoparían terceiras persoas ás que calquera decisión ou medida correctora sobre o
asunto podería producir indefensión, ao seren candidatos cun interese lexítimo no asunto e
que deberían, polo tanto, ser 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.

Saúdaa atentamente

Milagros María Otero Parga



Valedora do Pobo


