
           
                      

  
 
STSJ de Galícia de 26 de novembre de 2008, recurs 226/2008 
 
Còmput del silenci administratiu en procediments amb destinatari plural (accés al 
text de la sentència). 
 
El debat es centra no tant en el sentit del silenci administratiu, sinó en el còmput del 
termini per a resoldre i en la forma com s'ha resoldre la sol·licitud. 
 
Mitjançant llei de 21 d'abril de 2004, es va obrir la possibilitat d'integrar determinat 
personal en un servei de nova creació. La llei obrí un termini de 3 mesos perquè els 
funcionaris interessats presentessin les seves sol·licituds, termini que es va prorrogar fins 
al 30 de juny de 2006. 
 
El recurrent va presentar la seva sol·licitud d'integració en el grup B d'una determinada 
escala d'aquest nou servei. Mitjançant resolució administrativa de 27 de setembre de 
2006, es va acordar la seva integració en el grup C d'una altra escala. Com que han 
transcorregut més de 8 mesos entre la sol·licitud i la resolució administrativa, el 
recurrent entén que l'Administració no pot resoldre en sentit contrari a la seva petició. 
 
Tanmateix, el Tribunal considera que la data a partir de la qual s'ha de començar a 
computar el termini de 3 mesos per a resoldre és el 30 de juny de 2006, data en què 
finalitzava el termini atorgat per a realitzar les sol·licituds amb caràcter general. Entén 
que l'Administració havia d'esperar a tenir totes les sol·licituds per a decidir, ja que es 
tracta d'un procediment destinat a una pluralitat d'interessats, de manera que el 
termini per a dictar resolució - que serà única i afectarà a tots els interessats - 
s'ha de començar a comptar des de l'últim dia del termini per a la presentació 
de sol·licituds, i no des de la data de la sol·licitud de cada interessat. 
 
D'altra banda, el recurrent també fonamenta l'estimació de la seva sol·licitud mitjançant 
silenci en el fet que l'Administració no l'ha resolt expressament. Per contra, el Tribunal 
considera que la denegació expressa s'ha produït des del moment en què la 
resolució dictada amb caràcter general l'ha integrat en un altre grup i escala.  
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