






 
 

4 
 

Esta institución comprende a complexidade da situación e as dificultades que se teñen vivido 
nestes dous anos pero non é menos comprensible a incertidume e a problemática que 
traslada o interesado no seu escrito de queixa. Os prazos e as indicacións recollidas na Lei 
2/2015, de 19 de abril, de emprego público de Galicia son coherentes coa necesaria 
celeridade á hora de desenvolver os procedementos administrativos, principio básico 
recollido no artigo 71 da Lei 39/2017, de 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común. 

Con todo, resulta primoritario garantir a maior seguridade xurídica ás persoas aspirantes dos 
procesos selectivos e, xa que logo, dar o maior cumprimento posible aos prazos previstos na 
lexislación e favorecer a planificación vital, profesional e institucional.  

 

CONCLUSIÓN 

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería a  
suxestión de proceder coa maior celeridade posible á execución dos procesos selectivos 
pendentes, en particular do concurso de provisión de prazas vacantes da Administración 
Xeral da Comunidade Autónoma convocado pola Resolución de 25 de novembro de 2019 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da 
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o 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.  

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 
prevé que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo 
razoable, non se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo poderá 
poñer os antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do 
conselleiro do departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública 
galega. 
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Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as 
súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con 
especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública 
galega. 

Saúdoo atentamente. 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 

    
 
 




