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Recomendación dirixida á Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza sobre o acceso a un expediente e obter resposta á solicitude.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2016

Sr. conselleiro.:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D. .........,
sobre a reclamación do recoñecemento de servizos previos.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que actualmente é persoal laboral indefinido na Xunta de
Galicia, pero que no ano 1997 foi bolseiro na Inspección Xeral de Servizos, bolsas que foron
declaradas como contratacións fraudulentas pola xurisprudencia no ano 2005. Tivo
coñecemento de que unha antiga bolseira e actual funcionaria pública, Dª .........., lle foron
recoñecidos en vía administrativa como servizos prestados, mediante resolución de 17 de
xullo de 2007, o tempo traballado como bolseira na mencionada Inspección de Servizos, o
que lle permitiu que se lle computara este tempo a efectos de antigüidade, sen que tivera
ningún tipo de recoñecemento laboral a través de sentenza.

2. Ante iso requirimos información a Vicepresidencia e Consellería da Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, que xa nola remitiu. No informe, a consellería
mencionaba que non se podían recoñecer tales servizos previos por inexistencia de relación
laboral. Tamén se incide no feito de que tal recoñecemento debe iniciarse a instancia de
parte sen que sexa posible estender a terceiros a resolución doutros compañeiros.

3. Sen embargo, a queixa fundamentábase no feito de que o reclamante afirmaba que a
persoa sinalada no escrito, Dª. ..........., posuía os mesmos condicionantes ca él, tendo
desempeñado as mesmas labores como bolseiro sen obter recoñecemento de ningún tipo
de carácter laboral daquela relación coa Inspección de Servizos. A pesar disto, a Dª. .......
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recoñecéuselle os servizos prestados e ao interesado non, o que parece vulnerar o principio
de igualdade.

Ademais do anterior, o interesado solicitou como representante legal dos traballadores ao
ser membro do Comité de Empresa dos Servizos Centrais da Xunta de Galicia, copia da
resolución de 17 de xullo de 2007 e a solicitude da propia funcionaria afectada, sen que se
lle facilitara.

3. Coa información anterior, consideramos que non se deu debida resposta no informe da
consellería tanto ao suposto trato discriminatorio entre ambos bolseiros, como á falta de
entrega de copia da resolución de 17 de xullo solicitada. Por tal motivo, requiriuse
novamente á administración que complementara a información sobre o asunto obxecto
desta queixa nos termos indicados.

4. En resposta á solicitude de información complementaria, a consellería remitiu un escrito
no que se inclúen diversas consideracións sobre as cuestións formuladas, e que
reproducimos a continuación:

a) En canto á invocada falta de entrega da copia de resolución do 17 de xullo de 2007, non
consta no expediente solicitude ningunha do Sr. .........., en tal sentido, nin como particular
nin como membro do Comité de Empresa.

A única solicitude que consta no expediente é a realizada o 16-09-2014, pola presidencia do
Comité de Empresa de persoal laboral de Servizos Centrais da Xunta de Galicia, escrito no
que non se identificaba a persoa titular do expediente ao que se pedía acceder.

En todo caso, a solicitude de vista do expediente debería realizarse polo interesado como
particular afectado e non na súa condición de integrante do Comité de Empresa ou a través
do propio Comité de Empresa.

b) No relativo á posible vulneración do principio de igualdade, consagrado no artigo 14 da
Constitución, cómpre indicar que este principio esixe que os supostos de feito iguais sexan
tratados identicamente nas súas consecuencias xurídicas e que, para introducir diferenzas
entre eles, teña que existir unha suficiente xustificación de tal diferenza.

No presente caso, remitímonos ao exposto no punto 6 do informe do 30 de abril de 2015 (o
punto 6 incide no feito de que os dereitos individuais de natureza económica deberán ser
computados polas respectivas unidades ou xefaturas de persoal a instancia de parte, e que a
resolución solicitada non pode ter producido efectos extensibles a terceiros e que os
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lexitimara para exixir a vista do expediente). Ademais, non se dá neste caso a esixencia de
que os supostos de feito sexan iguais.

Así, o interesado presentou a solicitude de recoñecemento de servizos no ano 2014, cando
estaba en vigor o Real decreto 1493/2011, do 24 de outubro, polo que se regulan os termos
e as condicións de inclusión no Réxime Xeral da Seguridade Social das persoas que participen
en programas de formación.

Este Real decreto, na súa disposición adicional 3ª, relativa "aos períodos de formación
realizados ou financiados por administracións, entidades e organismos públicos", establece
que o tempo de participación nos programas de formación aos que se refire, non terán a
consideración de servizos previos nin de servizos efectivos nas administración públicas,
aínda que as actividades incluídas neles se desenvolvan en administracións, entidades ou
organismos públicos, ou sexan financiados por eles. Estas previsións non eran aplicables no
momento da emisión da Resolución de 17 de xullo de 2007, á que se refire o interesado.

ANÁLISE

Tendo en conta a información obrante no expediente, compre resaltar que neste expediente
pódense diferenciar dúas cuestións principais. Así, formulase unha primeira cuestión relativa
á oportunidade de que o autor da queixa poda ter acceso ao expediente solicitado, e unha
segunda cuestión sobre a falta de resposta ante os escritos presentados polo interesado.

1. Centrándonos na primeira cuestión, temos que sinalar que á vista da documentación
achegada polas partes, consideramos que foron presentada solicitude expresa sobre o
acceso ao expediente obxecto de controversia. No escrito de 16 de setembro de 2014
presentado polo Comité de Empresa, menciónase nominativamente a D. .........., e a reunión
deste mantida co vicesecretario xeral da Vicepresidencia, coa subdirectora de réxime
xurídico e coa xefa do servizo de recursos humanos e réxime interior. Nesa reunión tratouse
concretamente o tema do acceso á información sobre o recoñecemento, en vía
administrativa, dos servizos prestados dunha funcionaria determinada (Dª .........), polo que
non pode obviarse falta de concreción da solicitude, como sinala o informe último da
consellería.

Por outra parte, a lexitimidade do autor da queixa para acceder ao expediente deriva
precisamente de que lle foi denegado tal recoñecemento, o que supón un prexuízo na súa
esfera xurídica nun suposto que considera idéntico ao doutra funcionaria, polo que a
comprobación de tal circunstancia resulta fundamental para determinar o carácter
discriminatorio que alega. O artigo 37.3 da Lei 30/1992, sinala que o acceso aos documentos
de carácter nominativo que sen incluír outros datos pertencentes á intimidade das persoas
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figuren nos procedementos de aplicación do dereito, salvo os de carácter sancionador ou
disciplinario, e que, en consideración ao seu contido, poden facerse valer para o exercicio
dos dereitos dos cidadáns, poderá ser exercido, ademais de polos seus titulares, por
terceiros que acrediten un interese lexítimo e directo.

En canto á opción de que sexa o propio Comité de Empresa o que solicite directamente a
documentación obxecto de controversia, a súa intervención deriva da comunicación dunha
situación que presuntamente podería lesionar os dereitos dun traballador ou ser
considerada inxusta. Este órgano de representación ten dereito a ser informado sobre
aquelas cuestións que podan afectar aos traballadores. Enténdese por información, a
transmisión de datos, neste caso pola administración, a fin de ter coñecemento dunha
cuestión determinada para proceder ao seu exame.

Debemos mencionar tamén neste apartado que a consideración da posible discriminación
alegada por D. ..........parte do feito de que ambos traballadores da administración exerceron
en anos anteriores como bolseiros da Xunta de Galicia, e que na actualidade prestan servizos
como persoal laboral/funcionario para a mesma. O recoñecemento solicitado é
precisamente como traballador actual da Xunta, en base a que o período de prestación de
funcións como bolseiro podería ser recoñecido como etapa laboral na mesma medida que a
de Dª........... O reclamante afirma que esta funcionaria estivo na mesma situación como
bolseira e que o recoñecemento deriva da aplicación das sentenzas polas que se
recoñeceron o carácter laboral das bolsas en cuestión. A denegación a D. ........, do
recoñecemento de prestación de servizos e a aceptación a Dª ......, se ambos mantiveron o
mesmo tipo de vinculación, motiva e lexitima a petición de acceso á Resolución de xullo co
fin de comprobar a existencia ou non dunha posible desigualdade. Cuestión, por certo, que
non ten que ver coa aplicación do Real Decreto 1493/2011 citado no informe da consellería.

2. En segundo lugar, temos que referirnos agora a cuestión da falta de resposta por parte da
administración ás solicitudes presentadas. Nesta cuestión, debemos resaltar que as
administracións públicas, nas relacións cos cidadás, deben encauzar o exercicio das súas
funcións mediante o procedemento administrativo. A razón de ser deste modo de actuación
administrativa responde a unha dobre finalidade: servir de garantía aos dereitos dos
administrados e, doutro modo, ao propio interese público. A garantía da existencia de
trámites administrativos e dunha resposta efectiva ao cidadán deriva da propia CE.

Así, a obriga administrativa de cumprir escrupulosamente coas normas que rexen os
procedementos, coidando ao máximo de todos os trámites que constitúen o expediente,
dimana directamente do mandato constitucional do artigo 103 dunha Administración eficaz
que serve con obxectividade aos intereses xerais e que actúa con sometemento pleno á Lei e
ao Dereito, sometemento que se articula mediante á suxeición da actuación pública ao
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procedemento administrativo establecido pola Lei. Debe recordarse que o principio de
eficacia do xa mencionado artigo 103.1 da Constitución Española esixe das Administracións
Públicas que cumpran razoablemente as expectativas que a sociedade lexitimamente lle
demanda, entre elas, o deber da Administración de resolver con prontitude as peticións e
reclamacións que lle presenten os particulares, xa que o coñecemento cabal polo
administrado da fundamentación das resolucións administrativas, constitúe un presuposto
inexcusable para a axeitada defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos.

Dito o anterior, é precisamente a Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común a encargada de dar
efectividade ao descrito nos parágrafos anteriores ao concretar no artigo 42 que “a
Administración está obrigada a ditar resolución expresa en todos os procedementos e a
notificalos, calquera que sexa a súa forma de iniciación.”

A institución do silencio administrativo negativo recoñecida no artigo 43 da mesma
disposición –a diferencia do silencio administrativo positivo, que ten a consideración de
verdadeiro acto administrativo finalizador do procedemento- configúrase pola lei
exclusivamente como unha garantía para a defensa xudicial dos seus dereitos por parte dos
interesados. Polo tanto, a Administración non queda eximida da súa obriga de resolver, e de
feito, no caso de desestimación por falta de resolución expresa, non estará vinculada ao
sentido do silencio, tal e como sinala expresamente o mesmo artigo 43.

Non hai que esquecer que o silencio administrativo é unha práctica que xera nos cidadás
unha auténtica inseguridade xurídica e indefensión material que obriga aos cidadás a acudir
á vía xurisdicional para a resolución dos seus conflitos, convertendo por elo, en inoperante, a
vía administrativa. Por esta razón, é urxente e necesaria a supresión desta práctica polos
órganos da administración pública en todos os niveis.

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 Vicepresidencia e Consellería
da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza a seguinte Recomendación:

“Que se adopten as medidas necesarias para dar cumprimento ao sinalado no artigo 42 da
Lei 32/1992, e se dea pronta resposta ao interesado, respectando a obriga de resolver e
notificar de xeito efectivo ante os escritos e solicitudes presentadas.
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Neste caso concreto, debería darse resposta positiva expresa á solicitude de acceso á
totalidade do expediente requirido, incluída a Resolución de 17 de xullo de 2007, tendo en
conta as consideracións sobre o interese lexítimo referidas.”

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes dea 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


