
CARTA ABERTA EN DEFENSA Do  CONCURSO  ESPECÍFICO  E  DO CORPO SUPERIOR 

COMO XESTORES.

Recentemente tivemos coñecemento da noticia  da sentenza do Tribunal  Superior de Xustiza de 

Galicia que deixou sen efecto un procedemento de selección de candidatos para cubrir un posto 

dentro da institución da Valedora  do  Pobo.

Sen  entrar  a  valorar  o  contido  da  referida  sentenza,  convén  aclarar,  en  primeiro  lugar,  que  o 

procedemento de selección chamado de libre designación é un procedemento previsto legalmente e, 

como tal, foi e é utilizado de forma común e habitual por todo tipo de administracións públicas, 

calquera que sexa a cor política das forzas gobernantes e en calquera circunscrición xeográfica. Por 

tal motivo, o debate, ao noso entender, non se debe centrar en se o uso deste procedemento xera 

situacións de endogamia e  nepotismo nin desexamos deixarnos arrastrar polas correntes de opinión 

que analizan o suceso en clave política,  senón que como asociación profesional  que loita  pola 

profesionalización e mellora da administración pública, queremos poñer o foco sobre o feito en si 

mesmo  de  cal  consideramos  que  é  a  mellor  forma  de  seleccionar  ao  persoal  funcionario  que 

administra os nosos bens e servizos públicos e de cal cremos que é o perfil de empregado público 

máis  idóneo  para  ocupar  aqueles  postos  aos  que  lles  corresponden  realizar  tales  funcións  na 

Administración Pública.

No caso comentado, decidiuse prover mediante libre designación un posto no  Valedor do Pobo e, 

ao noso modo de ver, o fundamental é asentar adecuadamente as bases nas que debe sustentarse a 

elección da persoa adecuada para ese posto. Non negamos, senón que defendemos o feito de que, a  

determinados niveis, debe existir unha confianza persoal en quen vaia a desempeñar o posto, pero 

esa  confianza  e  eses  niveis  deben  estar  perfectamente  definidos  e  ser  parte  dunha  cultura 

administrativa xeral que impida vaivéns que dificulten a estabilidade na xestión diaria e na defensa 

do interese público. O Estatuto Básico do Empregado Público xa sinala que o camiño para seguir é 

que  a  maior  parte  dos  postos  sexan  ocupados  despois  dun  concurso,  lamentablemente  a 

implantación deste sistema para os postos de máis nivel ten un carácter moi residual en todo o 

Estado e en todas as institucións.

Na selección de calquera candidato debería primar a experiencia de xestión en postos similares, a 

titulación, os coñecementos obxectivos demostrados, en definitiva, os méritos obxectivos desa que 

tería que acreditar un funcionario que pretendese ser merecedor de ocupar a devandita praza.



Entendemos que, pola súa propia natureza, para ocupar tales postos como o comentado, debería 

constituír un requisito imprescindible que o funcionario que opte a eles, nalgún momento da súa 

carreira administrativa, liderase un equipo, estivese á fronte dunha organización, con todo o que iso 

leva  (xestión  de  recursos  humanos,  organización  do  traballo,  resolución  de  conflitos,  toma  de 

decisións,...)  en  definitiva,  que  liderase  persoal  e  profesionalmente  a  un grupo de funcionarios 

estruturados ao seu cargo. En conclusión, deben primarse non só os coñecementos senón mesmo 

máis a experiencia, de maneira que se elixa ao candidato cuxa traxectoria profesional como xestor 

non deixe  lugar  a  dúbidas  acerca  da  súa  capacidade  para  responsabilizarse  do  desempeño  das 

funcións que o posto leve aparelladas. 

Neste  punto,  estamos  convencidos  de  que  a  mellor  candidatura  sempre  correspondería  a  un 

empregado público do Corpo Superior da Administración, requisito que concorría na persoa cuxo 

nomeamento foi finalmente anulado, pero non nalgún dos outros candidatos. O Corpo Superior da 

Administración  da  Xunta  de  Galicia  está  entre  os  corpos  de  maior  nivel  da  administración 

autonómica e desde logo é o máis indicado para a xestión administrativa que demandaba o posto 

agora  en  cuestión.  Sen dúbida  esta  situación teríase  evitado de  poñerse  en  marcha  o concurso 

específico, en lugar de acudir á libre designación. Neste punto debemos facer fincapé en que todos 

os sistemas teñen proles e contras, aínda que, máis aló de cales sexan as nosas preferencias, como 

asociación o que defendemos é que o sistema legalmente previsto sexa posto en práctica para maior 

seguridade xurídica e garantía tanto do persoal funcionario como, en consecuencia, dos cidadáns, de 

modo que o concurso específico sexa desenvolvido nun breve espazo de tempo, quedando a libre 

designación para aqueles casos debidamente xustificados.

A Asociación  de  Funcionarios  do  Corpo  Superior  da  Xunta  de  Galicia  está  a  favor  de  que  a 

selección do persoal se realice por métodos e procedementos máis obxectivos e claros, que permitan 

a calquera persoa que cumpra cos requisitos para a cobertura do posto acceder ao mesmo, chámese 

como se chame e á marxe de quen selecciona. O noso obxectivo sempre foi que a administración 

pública galega sexa mellor e máis eficiente, e a modernización na selección das persoas que ocupan 

a postos clave na xestión do público, debe ser unha prioridade para todos.


