
Recomendación dirixida ao Concello de Valga, sobre a esixencia de garantizar o anonimato
nas probas selectivas tipo test.

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2016

Sr. alcalde.:

Nesta Institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito dun
interesado, referente ás presuntas irregularidades detectadas no proceso selectivo realizado
no ano 2014 para a cobertura de seis prazas de persoal para o grupo de emerxencias
supramunicipal (persoal laboral) do Concello de Valga.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito, o interesado afirmaba que as premisas das probas do segundo exercicio
non foron claras e non se especificaba se había que realizalas ou describilas coa conseguinte
confusión e perda de tempo na execución. Tampouco facilitouse información sobre a
puntuación de cada parte do proceso nin sobre a execución. Houbo opositores que
unicamente se colocaron o ERA e outros que ademais o montaron completamente e o
presurizaron. Ademais, o primeiro exercicio consistiu na realización dun exame tipo test,
debendo cubrir cada opositor o seu exame con nome e apelidos, non respectándose o
anonimato.

2. Ante iso requirimos información a Concello de Valga, que xa nola remitiu. No informe, a
entidade local sinala que, en relación ao primeiro exercicio tipo test e as alegacións relativas
a que non se respectou o anonimato, as bases da convocatoria non establecían a necesidade
de garantir devandito anonimato senón que a base oitava, comezo e desenvolvemento das
probas selectivas, limitábase a establecer o seguinte "Primeiro exercicio-cuestionario tipo
test. Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test, aos efectos de dar
cumprimento ao previsto no Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, de 50 preguntas
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con respostas alternativas, das cales será válida tan só unha, e baseadas no contido do
programa da convocatoria, durante un período de 70 minutos e determinado polo Tribunal,
que se reunirá na data que se acorde no momento da súa constitución, aos efectos da
elaboración do mesmo. Este exercicio será cualificado de O a 10 puntos sendo necesario
acordar unha puntuación mínima de 5 puntos para superalo. As respostas non contestadas e
as incorrectas non penalizan"

Neste sentido, o concello subliña que tampouco no Decreto Lexislativo 1/2008, de 13 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia, establece
nada ao respecto do anonimato do tipo test. Ademais, a entidade local lembra que nos
atopábamos ante un proceso selectivo de persoal laboral temporal, por obra ou servizo
determinado, no que rexía ó contido das bases da convocatoria como regulamentación
específica, e non ante a selección de funcionarios ou persoal laboral fixo.

A continuación, o concello dispón que, en calquera caso, o primeiro exercicio desenvolveuse
en igualdade de condicións para todos os aspirantes sen que se producira discriminación
algunha ao respecto, nin existise vulneración dos principios aos que alude o reclamante,
establecéndose o corte para superar o tipo test nas 25 preguntas acertadas (a metade do
total de preguntas) sen que se penalizasen as non contestadas e incorrectas; deste xeito a
proba axustouse estritamente ao establecido nas bases da convocatoria, sen vulneración dos
principios de transparencia, imparcialidade e independencia técnica dos membros do
Tribunal. Neste sentido, informar que todos estes cumprían os requisitos establecidos na
base quinta da convocatoria e que ningún deles foi recusado polos aspirantes durante a
realización das probas; nada pode pois alegarse respecto a súa imparcialidade,
independencia ou profesionalidade xa que no discorrer das probas ningún dos aspirantes
plantexou cuestión de recusación.

Por outra banda, o informe resalta que o Concello de Valga non dispoñía dos mecanismos
técnicos e persoais necesarios para realizar un exame tipo test garantindo o anonimato e
que as bases da convocatoria, firmes e consentidas polos aspirantes ao non ser impugnadas
por ningún deles, tampouco recollían esa opción.

Neste sentido resáltase que as bases da convocatoria dun proceso selectivo unha vez
consentidas e firmes vinculan á Administración e aos Tribunais, que han de xulgar as probas
selectivas, así como aos que participen nestas (artigo 15.4 do Real Decreto 364/1995, do 10
de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ao servizo da
Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional
dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado); malia que non teñen carácter
normativo ou regulamentario, constitúen un exemplo dos chamados actos administrativos



xerais, que son aqueles que teñen unha pluralidade indeterminada de persoas como
destinatarios [artigo 59.5 letra a) LRJPAC].

En relación ao segundo exercicio, o informe establece que este desenvolveuse en igualdade
de condicións para todos os aspirantes e con suxeición estrita ás bases da convocatoria. O
exercicio consistiu na realización dunha proba práctica sobre as funcións a desenvolver
(primeiros auxilios, excarceración de vehículos, incendios, etc.), tendo en conta o temario
que figuraba como Anexo III nas bases da convocatoria. As premisas da proba foron claras e
concisas, iguais para todos os aspirantes, sen que ningún deles plantexase cuestión algunha
ao respecto durante o seu desenvolvemento. Ademais a proba celebrouse a porta pechada,
ó obxecto de evitar filtracións, e o exercicio de cada un dos aspirantes foi cualificado de O a
10 puntos.

ANÁLISE

Por parte desta Institución, unha vez estudadas e analizadas as alegacións dunha e outra
parte, debemos estruturar o asunto en dous puntos diferenciados, valorando cada un deles
por separado:

1.- Falta de anonimato no primeiro exercicio.

Polo que se refire á denuncia do interesado sobre a non preservación do anonimato no
exercicio tipo test, temos que partir da base de que existen discrepancias na xurisprudencia
sobre o carácter invalidante derivado da consignación da identificación do aspirante.

Entre outros, e a modo de exemplo, o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  desestima a
invalidación dunha proba tipo test na que constaba o nome completo do aspirante.
Fundamenta a súa decisión sinalando que a identificación persoal é necesaria para evitar
suplantacións de personalidade ou de acreditación sobre a quén pertencen as respostas,
non supoñendo tal actuar vulneración dos principios constitucionais dado que o test é unha
proba que se corrixe automaticamente e non en base a criterios subxectivos do examinador.
A corrección deste tipo de exames limítase á aplicación dunha plantilla, de tal modo que
resulta indiferente para o Tribunal coñecer o nome ou non dos partícipes debido a que a súa
capacidade de decisión ou discrecionalidade está absolutamente vinculada a tal plantilla, sen
que poida beneficiar ou prexudicar o feito de coñecer previamente o autor do exame.

A pesares do anterior, desde esta Institución consideramos que a esixencia do anonimato no
trámite de corrección de probas de acceso á función pública é unha derivación consustancial
aos dereitos e principios constitucionais que rexen o procedemento de selección, que emana
directamente dos artigos 23 e 103 da Constitución.



Esta liña ven sendo ratificada polo propio Tribunal Supremo en repetidas sentenzas (por
exemplo, STS de 31 de xaneiro de 2006, STS de 19 de xaneiro de 2009, etc.) ao ditaminar que
respectar o anonimato dos participantes nos procesos selectivos, aínda cando consisten en
tipo test, garante os principios de igualdade e imparcialidade, debendo articularse os
mecanismos precisos para garantir de modo completo e eficaz a incógnita sobre a
identidade do examinado.

O anonimato é unha garantía obxectiva dos principios que rexen o proceso, polo que a
mesma debe establecerse sempre que non sexa contrario á natureza e características da
proba. É máis, o feito de que, durante o transcurso do procedemento selectivo non se
aprecien indicios concretos de que ditos principios se viran inobservados, non é causa
suficiente para estimar que a esixencia do anonimato non é necesaria, pois, precisamente, a
súa virtualidade é preventiva.

Así, mecanismos tales como a utilización de códigos, aseguran o anonimato na corrección e
facilita a transparencia do proceso e a confianza dos aspirantes na imparcialidade dos seus
membros así como de quenes van ser tratados por igual aos demais participantes do
proceso selectivo.

No caso que nos atinxe, dado que o exame tipo test é corrixido de xeito automático en
función dunha plantilla (e non ter opción a posibles rectificacións), non resulta invalidado
pola consignación da identidade dos aspirantes ao non producirse indefensión dos
interesados. Así, neste suposto, pode apreciarse unha irregularidade non invalidante.

Non obstante, e de cara ao futuro, co fin de garantir dunha forma máis completa e perfecta
o anonimatos dos participantes no proceso, sería aconsellable que o Concello adoptara os
mecanismos precisos para evitar que quede constancia do nome e apelidos dos examinados
nos seus exercicios, asegurando así o anonimato de cada un deles, sempre e cando sexa
posible pola natureza e características do exercicio. Nas probas de lectura pública non
entran neste caso, pero, evidentemente, as garantías mencionadas funcionan igualmente
mediante outros mecanismos. A finalidade desta medida é aumentar a transparencia dos
procedementos de selección para evitar dúbidas razoadas e desconfianza por parte dos
candidatos.

2. No que respecta ao desenvolvemento do segundo exercicio, esta Institución atópase con
limitacións obxectivas que lle permitan facer unha valoración seria sobre unha posible
vulneración das normas existentes sobre o acceso á función pública, por dous motivos
fundamentais: por unha banda, os tribunais posúen un marxe de discrecionalidade sobre a
realización dos exercicios pertinentes para determinar a aptitude dos candidatos nun
proceso selectivo dada a especialidade e capacidade técnica que se presupón dos



avaliadores do proceso; por outra parte, neste caso concreto, apreciamos discrepancias
sobre a realización do exercicio, e dado que non estivemos no lugar no que se produciron os
feitos, carecemos de probas suficientes para determinar unha vulneración de dereitos.

Non obstante o anterior, consideramos fundamental a concreción máxima posible na
explicación dos criterios para o desenvolvemento das probas de todo proceso selectivo, que
permitan xulgar o mesmo coa máxima obxectividade, evitando na medida do posible as
marxes de apreciación subxectivas.

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
Valga a seguinte Recomendación:

“Que se adopten as medidas oportunas para garantir de xeito completo e eficaz o
anonimato dos aspirantes que concorren aos procesos selectivos, sempre e cando sexa
posible pola natureza e características do exercicio.”

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


