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Taxes i processos d’estabilització i consolidació

Particularitats dels processos d’estabilització i consolidació

Negociació dels processos d’estabilització i consolidació



Ofertes, exclusions i incorporacions
Exclusions

Article 19. Un. 4 LPGE 2017/ (Article 19. Un.7 PLGPE 2018)

“no computaran dentro del límite máximo de plazas derivadas de la tasa de reposición de 
efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción 
interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia 

judicial” 

No computen dintre del límit màxim de places autoritzades per la taxa de reposició d’efectius 
però s’han d’incorporar a la oferta d’ocupació pública

ATS de 31 d’octubre de 2017, ROJ: ATS 10677/2017
El treballador indefinit no fix pot ser adscrit a una plaça vacant  i, només excepcionalment, si 
no existeix una vacant, un cop modificada la plantilla, la persona afectada serà adscrita a una 

plaça de nova creació

La inclusió d’una plaça coberta per un treballador indefinit no fix a una oferta de feina i a una 
convocatòria d’estabilització és una facultat discrecional de l’Administració 



Ofertes i indefinits no fixes

Exclusions

STS de 18 de desembre de 2012, ROJ: 9186/2012; STS de 3 de febrer de 2015, ROJ: STS 979/2015

“En definitiva, el art. 11 de la Ley 5/2009, del Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 
el año 2010, referido a “plazas de nuevo ingreso” no deviene aplicable al caso, pues no 

estamos ante nuevas contrataciones de personal, sino ante la modificación de la naturaleza 
jurídica de las mismas al convertir en indefinidos unos contratos temporales, sin incremento 

alguno en la plantilla” 



Ofertes i funcionarització

Exclusions

STSJ de la Comunitat Valenciana de 20 de febrer de 2015, ROJ: STSJ CV 835/2015

En una “funcionarització del personal laboral que ocupa plazas funcionariales mediante la 
convocatoria y la superación de las correspondientes plazas (DT 2ª del EBEP) carece de 

sentido la inclusión de las plazas en la OPU, tal como se ha hecho, porque, propiamente, no se 
trataría de la incorporación de personal de nuevo ingreso (art. 70 EBEP) sino de un cambio de 
régimen jurídico del mismo, pasando de laboral fijo a funcionario, por razón de las funciones y 

clasificación propias de los puestos que ocupan y desempeñan” 



Ofertes, exclusions i incorporacions

Incorporacions 

Article 19. Un.6 LPGE 2017/ (Article 19. Un.9 PLPGE 2018)

Taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal

Taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal corresponent a les places previstes a 
la disposició transitòria quarta EBEP 2015 



Estabilització i consolidació:
dos conceptes semblants però no intercanviables

Finalitats de les mesures, compromisos o plans d’estabilització

Impedir la convocatòria de les places ocupades per personal indefinit no fix o interins de 
llarga duració durant un període de temps que pot arribar fins  a la promoció d’un procés 

de consolidació o fins a l’extinció de la relació per causes “naturals” 
(jubilació, incapacitació o mort)

Evitar el desplaçament del personal indefinit no fix o interí de llarga duració per l’ocupació 
regular de la plaça amb una altra persona, de manera que l’efectiu que la desenvolupa 
ostenta sempre una preferència absoluta per ocupar de forma provisional les vacants 

corresponents a altres places de la mateixa o similar categoria que existeixin o es puguin 
produir amb posterioritat



Estabilització i consolidació:
dos conceptes semblants però no intercanviables

Decret-llei 5/2013, de 2 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures sobre l’ocupació del 
personal funcionari interí a l’Administració General de la Junta de Andalusia, per al 

manteniment de la qualitat i l’eficiència dels serveis públics

Prioritat per a la selecció com a personal interí dels treballadors públics que estiguin prestant 
serveis amb anterioritat a 1 de gener de 2005, i que, a 31 de desembre de 2013, comptin 
amb 45 anys o mes anys d’edat, fins que es produeixin els procediments de selecció de 

consolidació de l’ocupació

Disposició addicional quarta de la Llei 13/2015, de 8 d’abril, de Funció Pública d’Extremadura

“Los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral que tengan 
la clave IER (indefinido a extinguir/reestructurar) no se proveerán o amortizarán hasta 

que queden vacantes”



Estabilització i consolidació:
dos conceptes semblants però no intercanviables

STSJ de Castella-Lleó, Valladolid, de 29 de juny de 2007, ROJ: STSJ CL 3510/2007 i STSJ de 
Andalusia, Granada, de 29 de gener de 2008, STSJ AND 1787/2008

Les disposicions, pactes i acords que permeten la preferència absoluta de l’indefinit o de 
l’interí per ocupar vacants que es produeixen després del seu desplaçament es consideren 

contraris al principi d’igualtat i mèrit per suposar una valoració desproporcionada dels 
mèrits obtinguts per la simple ocupació anterior del lloc de treball

Aquesta prioritat implica donar un caràcter d’estabilitat al desenvolupament de llocs de treball 
en règim d’interinitat sense advertir que la relació indefinida o la interina no té aquesta  

naturalesa

D’aquesta forma es conferirien uns drets a l’estabilitat en l’ocupació a persones que no els 
adquirit legalment, eludint l’obligació d’adoptar les mesures pertinents per a la provisió 

regular dels llocs de treball de conformitat amb el principi d’igualtat i mèrit 



Estabilització i consolidació:
dos conceptes semblants però no intercanviables

Les mesures d’estabilització regulen una forma de provisió no definitiva (interina) fins que es 
produeix les formes ordinàries de provisió (consolidació) 

Les mesures d’estabilització ordinàriament es relacionen estretament amb els processos de 
consolidació

Els processos de consolidació son processos de transformació de l’ocupació no permanent en 
permanent

La utilització dels termes estabilització de l’ocupació temporal (LGPE 2017) o consolidació de 
l’ocupació temporal (EBEP 2015) és purament tàctic i fa referència a taxes i convocatòries 

de caràcter excepcional i extraordinari al marge de les ordinàries i normals   



Estabilització i consolidació:
dos conceptes semblants però no intercanviables

Disposició transitòria sèptima del Conveni Únic per al personal laboral de l’Ajuntament de 
Madrid i els seus organismes autònoms signat amb data 25/07/06

STS de 14 de desembre de 2009, RJ/2010/375

“se entiende por proceso de consolidación aquel que tiene como objeto la transformación de 
las relaciones temporales de empleo de larga duración, siempre que las tareas desempeñadas 

tengan carácter permanente o estructural, en relaciones permanentes de naturaleza 
funcionarial o laboral, en atención a la naturaleza del empleo a consolidar y que se articulará 

mediante procedimientos selectivos especiales con sujeción a los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad” 



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Places dotades pressupostàriament

Ocupades de forma temporal e ininterrumpidament al menys en els tres anys anteriors a 31 
de desembre de 2016/31 de desembre de 2017

De la resolució d’aquests processos no es podrà derivar, en cap cas, increment de despesa ni 
d’efectius

S’han d’oferir places de naturalesa estructural que es trobin desenvolupades per personal 
amb vinculació de caràcter temporal 

Places de personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials y de policia 
local

Personal que preste serveis en matèria de gestió tributària i recaptació i d’inspecció i sanció 
de serveis i activitats



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits pressupostaris

Places dotades pressupostàriament
De la resolució d’aquests processos no es podrà derivar, en cap cas, increment de despesa ni 

d’efectius

(Artículo 15.1.f) LMRFP: Relaciones de puestos de trabajo de las Administración del Estado)

“La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario, así como la 
formalización de nuevos contratos de personal laboral fijo, requerirán que los 

correspondientes puestos figuren detallados en las respectivas relaciones”

“Este requisito no será preciso cuando se traté de realizar tareas de carácter no permanente 
mediante contratos de trabajo de duración determinada y con cargo a créditos correspondientes 

a personal laboral eventual o al capítulo de inversiones”



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits pressupostaris

Places dotades pressupostàriament
De la resolució d’aquests processos no es podrà derivar, en cap cas, increment de despesa ni 

d’efectius

STS de 12 de diciembre de 1997, ROJ: STS 7606/1997

“tres requisitos para que pueda contratarse personal laboral para un puesto de trabajo que no 
figure detallado en la correspondiente relación [o plantilla]: 1) Que se trate de realizar tareas de 
carácter no permanente; 2) Que se proceda a celebrar contratos de duración determinada; y 3) 
Que el gasto se realice con cargo a créditos correspondientes a personal laboral eventual o al 

capítulo de inversiones”



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits pressupostaris

Places dotades pressupostàriament
De la resolució d’aquests processos no es podrà derivar, en cap cas, increment de despesa ni 

d’efectius

(Artículo 15.1.f) LMRFP: Relaciones de puestos de trabajo de las Administración del Estado)

STSJ del País Vasco de 15 de octubre de 2013, ROJ: STSJ PV 3714/2013

“en los presupuestos se deben incluir dotaciones de crédito para aquellos trabajos que no 
sean urgentes u ocasionales -es decir, los estructurales-, a diferencia de los casos de trabajos 
urgentes y ocasionales, faltos de permanencia y previsibilidad -esto es, los no estructurales-, 

respecto de los que tan sólo se consignaran previsiones de dotaciones destinados a los 
mismos”



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits pressupostaris

Places dotades pressupostàriament
De la resolució d’aquests processos no es podrà derivar, en cap cas, increment de despesa ni 

d’efectius

STSJ de Madrid de 8 de abril de 2016, ROJ: STSJ M 3697/2016

El personal interí i el personal eventual es personal temporal, però uns desenvolupen una 
plaça vacant i els altre no, atès que el seu nomenament es degut a situacions de naturalesa 

temporal, conjuntural o extraordinària encara que aquests nomenaments resulten necessaris 
per garantir el funcionament permanent i continuat dels serveis

El nomenaments de personal eventual no necessiten de l’existència de vacants, necessiten de 
l’existència de serveis a cobrir o de necessitats de funcionament a garantir



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits objectius

Places de naturalesa estructural

El concepte de plaça estructural no existeix en el nostre ordenament jurídic més enllà de la 
referència feta per la LGPE2017/ PLGPE 2018

La naturalesa estructural de la plaça s’oposa o resulta contraria a la seva ocupació temporal

Les anomenades places estructurals són places de caràcter estable i permanent que atenent 
necessitats de servei imprescindibles i fixes (normals)

Les places estructurals són places de plantilla 



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits objectius

STSJ de La Rioja de 15 de juliol de 2016, STSJ LR 401/2016

Les places estructurals es diferencies de les situacions eventuals de caràcter temporal, 
conjuntural o extraordinari que s’acabaran quan desaparegui la causa o el termini que 

expressament s’hagi previst o es suprimeixin les funcions o els programes que les varen 
justificar

STSJ de Murcia de 22 de juliol de 2016, ROJ: STSJ MU 1976/2016

“La Administración puede cambiar su valoración sobre un determinado puesto de trabajo; y 
considerar  que la plaza que en un momento dado no era preciso crearla por responder a una 

necesidad que se estima temporal, debe ser creada por atender funciones que se han 
comprobado por la experiencia que son estructurales, de duración indefinida y que exceden 

de la duración máxima prevista para el nombramiento temporal; y ello forma parte de su 
potestad de autoorganización”



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits objectius

STSJ del País Basc de 15 de octubre de 2013, ROJ: STSJ PV 3714/2013

“en los presupuestos se deben incluir dotaciones de crédito para aquellos trabajos que no 
sean urgentes u ocasionales -es decir, los estructurales-, a diferencia de en los casos de 
trabajos urgentes y ocasionales, faltos de permanencia y previsibilidad –esto es, los no 
estructurales-, respecto de los que tan sólo se consignaran previsiones de dotaciones 
destinados a los mismos, para concluir que dado que los presupuestos deben incluir 

dotaciones de crédito para cubrir puestos de trabajo estructurales …, de ello se infiere que la 
Ley obliga a que dichos puestos estructurales deban estar también incluidos en la RPT, que 

ha de comprender la totalidad de los existentes que se hallen dotados presupuestariamente”

“Los puestos discutidos son puestos de trabajo que han de consolidarse en la estructura 
municipal por su carácter permanente y su consideración de servicios municipales, y no meros 

trabajos temporales e imprevisibles, encuadrados en servicios subvencionados por otras 
instituciones, que se prestan como una actividad complementaria o por delegación de otras 

Administraciones”



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits objectius

STS de 23 de juny de 2008, ROJ: STS 3686/2008

Les ofertes són un reflex de la plantilla i de la RLT

Les ofertes s’han de limitar a recollir les places vacants dotades en la plantilla pressupostària i 
no poden identificar o concretar llocs o classificar places

Existència d’una doble operació prèvia: la classificació del lloc i de la plaça com estructural i la 
seva assimilació a una escala, subescala i classe de l’estructura professional o a un grup de 

classificació



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits objectius

STSJ de Madrid de 8 d’abril de 2016, ROJ: STSJ M 3697/2016

La creació d’una plaça de plantilla no es pot produir “de facto”

“sino mediante la aprobación de una modificación de la correspondiente Plantilla o Relación 
de Puestos de Trabajo, que viene condicionada por variables en las que no sólo resultan 

determinantes las necesidades de servicio, que indudablemente lo son, sino otra serie de 
circunstancias como lo serían, y en singular medida, las posibilidades presupuestarias, o la 

política de personal a desarrollar, así como los Sectores prioritarios a los que la misma ha de 
afectar, que, como es obvio, pertenecen al ámbito estricto de la potestad de 

autoorganización de la Administración” 



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits objectius

Places que hagin estat ocupades de forma temporal e ininterrumpidament al menys els tres 
anys anteriors a 31 de desembre de 2016/31 de desembre de 2017

Son les places les que han d’estar ocupades per una o varies persones durant aquest període 
de tres anys

Les places en el moment de la seva inclusió en l’oferta han d’estar desenvolupades per 
personal amb vinculació temporal 



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits objectius

Places que hagin estat ocupades de forma temporal e ininterrumpidament al menys els tres 
anys anteriors a 31 de desembre de 2016/31 de desembre de 2017

En la pràctica les esmentades places no existeixen i s’han de reconduir a l’existència de 
situacions o relacions de temporalitat o provisionalitat que s’hagin desenvolupat durant 

aquest període, amb independència de la seva modalitat i règim jurídic, sempre que s’hagi 
mantingut la seva continuïtat i un mateix substrat funcional de característiques bàsiques

El que ha d’existir durant aquests anys és la necessitat de servei a assegurar i la constància del 
seu desenvolupament efectiu

El que ha d’existir també és una unitat essencial del vincle entre les vàries relacions laborals 
que han permès cobrir aquesta necessitat de servei  



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits objectius

Places que hagin estat ocupades de forma temporal e ininterrumpidament al menys els tres 
anys anteriors a 31 de desembre de 2016/31 de desembre de 2017

Doctrina de la unitat essencial del vincle en el supòsits de successió de contractes temporals

La diversitat de contractes o de relacions jurídiques no provoca l’existència de relacions 
successives diferents

La unitat essencial del vincle només es pot trencar per una interrupció significativa

STJUE de 4 de juliol de 2016, C-212/04 
“únicamente deben calificarse de sucesivos los contratos o relaciones laborales de duración 
determinada que no estén separados entre sí por un intervalo superior a 20 días laborales”



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits objectius
Places que hagin estat ocupades de forma temporal e ininterrumpidament al menys els tres 

anys anteriors a 31 de desembre de 2016/31 de desembre de 2017

Doctrina de la unitat essencial del vincle i concepte d’interrupció significativa

STJUE de 4 de juliol de 2016, C-212/04 
“únicamente deben calificarse de sucesivos los contratos o relaciones laborales de duración 
determinada que no estén separados entre sí por un intervalo superior a 20 días laborales”

STS de 21 de setembre de 2017, ROJ: STS 3583/2017
Refús de la doctrina de la precisió aritmètica a la duració de les interrupcions entre contractes 

successius (vint dies; tres mesos)

Per adoptar la decisió final s’ha d’estar al temps total transcorregut; al volum de l’activitat 
desenvolupada durant aquest període; al nombre i la duració de les interrupcions; a la 

identitat de l’activitat i a l’existència d’anomalies contractuals



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits sectorials

Article 19. Un.6
Places de personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis socials y de policia 

local
Personal que preste serveis en matèria de gestió tributària i recaptació i d’inspecció i sanció de 

serveis i activitats

Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 
Article 19.Un.9

“Además de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza un tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, 

estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los 

siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios de administración y servicios 
generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros servicios 

públicos”



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Requisits sectorials

Cinco Días: 13/4/2018

Entrevista Elena Collado, Secretaria de Estado de Función Pública

“En todos los sectores, en todos los servicios y para todo tipo de tareas hemos determinado 
que una plaza ocupada por tres años de manera estructural y dotada presupuestariamente 

puede salir a concurso público” 



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Article 19.Un. 6 LGPE 2017

Taxes d’estabilització i convocatòries de consolidació de l’ocupació temporal per als exercicis 
2017 a 2019

(Disposició transitòria quarta EBEP 2015)

“Les administracions públiques poden efectuar convocatòries de consolidació d’ocupació a llocs 
o places de caràcter estructural corresponents als seus diferents cossos, escales o categories, 

que estiguin dotats pressupostàriament i estiguin ocupats interina o temporalment amb 
anterioritat a l’1 de gener de 2005”

Requisits pressupostaris

Llocs o places dotades pressupostàriament

Requisits objectius

Llocs o places de caràcter estructural
Llocs o places que estiguin ocupades interina o temporalment amb anterioritat a l’1 de gener 

de 2005 



Taxes i convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal

Taxes d’estabilització i convocatòries de consolidació de l’ocupació temporal
(Disposició transitòria quarta EBEP 2015)

“Les administracions públiques poden efectuar convocatòries de consolidació d’ocupació a llocs 
o places de caràcter estructural corresponents als seus diferents cossos, escales o categories, 

que estiguin dotats pressupostàriament i estiguin ocupats interina o temporalment amb 
anterioritat a l’1 de gener de 2005”

Places que estiguin ocupades interina o temporalment amb anterioritat a l’1 de gener de 2005

STS de 2 de febrer de 2011, ROJ: STS 1290/2011

“esa condición de futuro del proceso de consolidación significa que la reserva de las plazas 
ocupadas por temporales o interinos, sólo podrá materializarse sobre las que estén ocupadas 
de esa forma antes del 1 de enero de 2005, y lo siguen estando cuando se proceda a convocar 
o llevar a cabo por la Administración ese proceso en un momento futuro sin referencia cierta 

de fecha”



Els processos d’estabilització

Els processos d’estabilització son processos singulars i excepcionals

Els processos d’estabilització no generen drets addicionals en les persones que ocupen 
interina o temporalment les posicions afectades pels mateixos

Els processos d’estabilització son processos “opcionals” amb un objectiu horitzó: la taxa de 
cobertura temporal en cada àmbit a la finalització del període 2017-2019 s’ha de situar per 

sota del 8 per 100

Els processos d’estabilització són processos oberts i fonamentats en el principi de lliure 
concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat 

L’articulació dels processos d’estabilització podrà ser objecte de negociació en cadascun dels 
àmbits territorials 



Els processos d’estabilització: processos singulars i excepcionals

STC 86/2016, de 28 d’abril

Processos singulars
Justificats en les especials circumstàncies d’una Administració i d’un moment concret que 

s’han d’explicar en cadascuna de les convocatòries

Processos excepcionals
Processos d’impossible interpretació extensiva i limitats [a una sola vegada?]

Processos reservats a la llei 
Norma amb rang de llei de la cobertura necessària per a la convocatòria dels processos de 

selecció

Processos de consolidació o estabilització
No es pot invocar la consolidació com a raó d’excepció quan no es constata la vigència i 

continuïtat de l’ocupació temporal

Processos de valoració dels serveis prestats
Es prima de manera notable els serveis prestats a l’Administració



Els processos d’estabilització: processos singulars i excepcionals

Una sola convocatòria?

STSJ de Galicia de 4 de març de 2015, ROJ: STSJ GAL 1420/2015

“ Los procesos de consolidación, en cuanto excepcionales y limitados a un número de plazas 
determinado o determinable, […], no pueden estar permanentemente abiertos en cuanto a 

las plazas a las que puede afectar, en contra de lo cual la posición de los recurrentes 
entrañaría estar constantemente incluyendo plazas sometidas al proceso de consolidación”  



Els processos d’estabilització no generen dret addicionals

STSJ de Madrid de 16 de novembre de 2017, ROJ: STSJ M 13375/2017
Els processos d’estabilització no impliquen que els possibles participants en els mateixos 

tinguin un dret subjectiu a no ser afectats per altres mesures distintes com pot ser el 
manteniment de la seva situació de provisionalitat fins a la vàlida convocatòria i resolució dels 

procés 

SSTS de 18 de maig de 2017, ROJ: STS 3176/2017, i de 22 de febrer de 2018, ROJ: STS 808/2018
Les places que poden ser objecte d’un procés de consolidació no queden reservades a una 

convocatòria de consolidació i poden ser cobertes a través de altres procediments com poden 
ser els sistemes de concurs intern

STS de 16 de març de 2018, ROJ: STS 1129/2018
Les places creades per a una oferta pública de consolidació han de correspondre al règim 

jurídic que resulti congruent amb el seu contingut funcional, deixant de banda el règim jurídic 
dels actuals ocupants (places de funcionaris/ocupants personal laboral temporal)



Obligatorietat o no dels processos d’estabilització

Els processos d’estabilització són processos “autoritzats” però no “obligats” per les lleis 
pressupostàries

Article 19.Un.6 LPGE 2017/ (Article  19. Un.8 PLGPE 2018)

Les Administracions “poden” disposar d’una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal

Disposició transitòria quarta EBEP 2015

Les Administracions Públiques “poden” efectuar convocatòries de consolidació d’ocupació   



Obligatorietat o no dels processos d’estabilització

Els processos d’estabilització són processos “autoritzats” però no “obligats” per les lleis 
pressupostàries

STSJ de Galicia de 25 de maig de 2016, ROJ: STSJ GAL 3763/2016

“Insistimos en que el legislador, tanto el estatal como el autonómico, cuando reconocen el 
derecho a la consolidación o funcionarización no fijan calendario ni imponen reflejo del 

mismo en la Relación de Puestos de Trabajo, sin que los potenciales beneficiarios cuenten 
con amparo jurídico para determinar a su capricho las condiciones, el procedimiento y el 

momento de efectividad” 

STSJ de Madrid de 30 de noviembre de 2017, ROJ: STSJ M 13414/2017

“la Administración no está obligada a ofrecer en proceso de consolidación de empleo la 
totalidad de las plazas ocupadas por interinos […], sino tan sólo las que considere necesarias 

para garantizar los fines que debe cumplir”



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Article 19.un.6 LPGE 2017/ (Article 19.un.9 PLGPE 2018)

Els processos d’estabilització, en tot cas, garantiran l’acompliment dels principis de lliure 
concurrència, igualtat, mèrit i capacitat

Disposició transitòria quarta.2 EBEP 2015

Els processos selectius han de garantir el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Processos de valoració dels serveis prestats
Els processos de consolidació son processos en els que es prima de manera notable els 

serveis prestats a l’Administració

STC 107/2003, de 2 de juny

“La finalidad de consolidar el empleo público temporal no puede considerarse a priori 
constitucionalmente ilegitima, ya que pretende conseguir estabilidad en el empleo para 

quienes llevan un período más o menos prolongado de tiempo desempeñando 
satisfactoriamente las tareas encomendadas, ni por tanto lo será tampoco la previsión de 
valorar en la fase de concurso los servicios prestados como experiencia previa del personal 

afectado. La valoración como mérito de la antigüedad o experiencia previa no puede estimarse, 
pues, como una medida desproporcionada, arbitraria o irrazonable con relación a esa finalidad 

de consolidación del empleo temporal y, aunque, efectivamente establece una desigualdad, ésta 
viene impuesta en atención a un interés público legítimo y no responde al propósito de excluir a 

nadie de la posibilidad efectiva de acceso a la función pública” 



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Processos de valoració dels serveis prestats
Els processos de consolidació son processos en els que es prima de manera notable els 

serveis prestats a l’Administració

STC 86/2016, de 28 d’abril

“la consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, 
pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar la aptitud o la capacidad para desarrollar 

una función o empleo público y, suponer, además, en ese desempeño, unos méritos que 
pueden ser reconocidos y valorados”

“Pero no pueden llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de 
concurrencia de terceros, ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo 

tolerable”



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Processos de valoració dels serveis prestats
Els processos de consolidació son processos en els que es prima de manera notable els 

serveis prestats a l’Administració

SSTC 67/1989, de 18 d’abril; 60/1994, de 28 de febrer; 93/1995, de 19 de juny; i 107/2003 de 2 de 
juny

Els serveis prestats no poden puntuar en dos moments o fases dels processos de selecció, 
utilitzant els punts obtinguts a la fase de concurs per superar la fase d’oposició o valorant els 

serveis prestats com una prova de l’oposició

STC 93/1995, de 19 de juny
La valoració de serveis prestats no és suficient per accedir a una funció pública, s’ha d’acreditar

sempre la capacitat i l’aptitud per a l’accés, demostrant tenir un nivell mínim de coneixements 
acreditats a través de les proves corresponents, sense que es pugui suplir la falta de capacitat 

per el mèrit constituït pels serveis prestats  



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Processos de valoració dels serveis prestats
Els processos de consolidació son processos en els que es prima de manera notable els 

serveis prestats a l’Administració

STC 67/1989, de 18 de abril

“la base  4.1.a) otorga a los aspirantes […] hasta un máximo del 45 por 100 de la puntuación 
alcanzable en la fase de oposición”

“esta valoración del mérito del tiempo de servicios aunque esté en el límite de lo tolerable, no 
excluye por entero de la competición  a quienes carecen de él, pese a que les imponga, a los 

opositores “por libre”, para situarse a igual nivel de puntuación que los actuales funcionarios, 
un nivel de conocimientos superior, pero sin que ello signifique el establecimiento de un 

obstáculo que impida el acceso a la función pública”



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Processos de valoració dels serveis prestats
Els processos de consolidació son processos en els que es prima de manera notable els 

serveis prestats a l’Administració

Article 7 Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Selecció per concurs oposició

“La valoració d’aquests mèrits o nivell d’experiència no pot significar, en relació amb les 
proves selectives, més de la tercera part de la puntuació màxima assolible en el conjunt del 

concurs-oposició”

Article 301.1 LMRLC

El règim estatutari dels funcionaris locals pel que fa a l’adquisició i la pèrdua de la condició de 
funcionari ha d’ésser idèntic al dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat  



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Processos de valoració dels serveis prestats
Els processos de consolidació son processos en els que es prima de manera notable els 

serveis prestats a l’Administració

STC 281/1993, de 27 de setembre

“Con todo contraría abiertamente el principio constitucional de igualdad el que en un 
concurso de méritos que, como el de autos, se articula alrededor de la experiencia adquirida 

en diversos puestos administrativos, se prime desaforadamente y de manera 
desproporcionada -y con la consecuencia de hacerlo determinante del resultado último del 
concurso- la experiencia representada por el desempeño de una determinada categoría (la de 

los puestos convocados) en un determinado Ayuntamiento (el convocante)”



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Processos de valoració dels serveis prestats
Els processos de consolidació son processos en els que es prima de manera notable els 

serveis prestats a l’Administració

STS de 24 de octubre de 2007, ROJ: STS 7919/2007

“no tiene mucha justificación establecer en la fase de concurso diferencias de valoración 
sobre servicios profesionales que en cuanto a su contenido profesional presentan una 

sustancial similitud” 



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Processos de valoració dels serveis prestats
Els processos de consolidació son processos en els que es prima de manera notable els 

serveis prestats a l’Administració

STS de 27 de junio de 2008, RJ/2008/6704

“No existe razonabilidad en la diferente consideración que se da a los funcionarios interinos 
de la Junta de Andalucía frente a los funcionarios de otras Administraciones, ya que no existe 

fundamento lógico y razonable que justifique un trato desigual a quien ha prestado sus 
servicios en la Junta de Andalucía convocante frente a quien ha prestado idénticos servicios 

en otra Administración, dado que el trabajo a desarrollar por los funcionarios que se pretende 
seleccionar no difiere sustancialmente del prestado por los funcionarios de otras 

Administraciones”



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Processos de valoració dels serveis prestats
Els processos de consolidació son processos en els que es prima de manera notable els 

serveis prestats a l’Administració

La valoració és dels serveis prestats a les Administracions públiques i de l’experiència en els 
llocs de treball objecte de la convocatòria

La valoració no és -no pot ser- dels serveis prestats a una determinada i concreta 
Administració pública



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Altres particularitats dels processos d’estabilització

La valoració dels serveis prestats en base a l’experiència en els llocs de treball objecte de cada 
convocatòria es fa prenen com a referència la estructura de la pròpia funció pública 

La valoració de cursos de formació impartits per la mateixa Administració o directament 
relacionats amb les places convocades

La baixa qualitat de la fase d’oposició

La introducció de notes de tall que només asseguren una capacitació mínima dels aspirants



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Altres particularitats dels processos d’estabilització

La valoració dels serveis prestats en base a l’experiència en els llocs de treball objecte de cada 
convocatòria prenen com a referència la estructura de la pròpia funció pública 

L’experiència es remet a la prestació de serveis en escales, subescales o classes amb les 
mateixes funcions o amb funcions equivalents als de les places objecte de la convocatòria 



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Altres particularitats dels processos d’estabilització

La valoració de cursos de formació impartits per la mateixa Administració o directament 
relacionats amb les places convocades

STC 185/1994, de 20 de juny

“El único atisbo de potencial discriminación podría apreciarse respecto a la afirmación de los 
recurrentes de que sólo los profesores interinos tienen acceso a los cursos de formación 
impartidos por las Administraciones educativas o Universidades, aunque lo cierto es que 

ninguna norma impide con carácter general y excluyente a los futuros aspirantes no interinos 
acceder a esa clases de cursos y por ello […] éstos no son privativos de ningún colectivo, 

pudiendo haber sido realizados indistintamente por todos los aspirantes” 



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Altres particularitats dels processos d’estabilització

La valoració de cursos de formació impartits per la mateixa Administració o directament 
relacionats amb les places convocades

STS de 27 de juny de 2008, ROJ: STS 3709/2008
STSJ de Andalusia, Sevilla, de 8 de febrer de 2001, ROJ: STSJ AND 1545/2001

“se favorece a los funcionarios interinos de la Junta de Andalucía respecto de aquellos 
ciudadanos que no tienen una relación previa con la Administración, pues para lograr la 

valoración de los cursos de formación se exige que guarden relación directa con las tareas 
propias del conjunto de puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por los 

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades a los que optan. Al calificar de directa
la relación que se exige entre los cursos y las plazas a que se opta es muy difícil, sino 

imposible, que se hayan podido realizar sin estar vinculados a la Administración, por lo que 
también se está favoreciendo a los funcionarios interinos” 



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Altres particularitats dels processos d’estabilització

Baixa qualitat de les proves selectives de la fase de oposició

Una sola prova de coneixements tipus test

Una prova de coneixement tipus test i una prova pràctica ... tipus test

Les contestacions errònies i les contestacions en blanc no puntuen ni penalitzen 

El nombre màxim de temes és el següent:
Grup A1: 30 temes
Grup A2: 25 temes
Grup C1: 20 temes
Grup C2: 15 temes

Agrupacions professionals: 8 temes



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Altres particularitats dels processos d’estabilització

Notes de tall acreditació de capacitat mínimes

La nota de tall  es la correlació entre preguntes encertades i la qualificació necessària a 
efectes de superació d’un exercici o d’una prova de l’oposició

Evitar que es produeixin més aprovats que places 

Facilitar la superació de la fase d’oposició al personal temporal o interí que es pot veure 
beneficiat per una generosa atribució de punts en la fase de concurs per reconeixement dels 

serveis prestats

Es tracta d’assenyalar el mínim de qualificació que s’ha d’obtenir per tenir acreditat el nivell 
imprescindible de preparació teòrica i pràctica



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Altres particularitats dels processos d’estabilització

Notes de tall acreditació de capacitat mínimes

SAN de 28 de juny de 2001, ROJ: SAN 4203/2001

“la calificación máxima es de 50 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 25 puntos 
para superar el ejercicio. El hecho de que se establezca como criterio que 4 respuestas 

correctas de las 10 en que consistía el ejercicio se  valoren con 25 puntos de los 50 totales 
respeta ese criterio, siendo criterio discrecional del tribunal establecer la correlación entre 

preguntas acertadas y puntuación otorgada” 



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 

Altres particularitats dels processos d’estabilització

Notes de tall acreditació de capacitat mínimes

STS de 11 de maig de 2016, ROJ: STS 2202/2016

Legalitat de les notes de tall

Si es realitza d’acord amb la habilitació prevista a la convocatòria i s’aplica abans de conèixer 
la identitat dels aspirants

Si no manté una proporció distinta a la que presentaven els resultats que els aspirants varen 
obtenir en la primera computació de respostes encertades i errònies

La nota de tall es defineix com la puntuació resultant de la directa comptabilització de les 
respostes que s'elegeix com a determinant del límit dels punts necessàries per superar la fase 

d’oposició    



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 
Altres particularitats dels processos d’estabilització

Notes de tall acreditació de capacitat mínimes

STS de 18 de maig de 2016, ROJ: STS 2497/2016

“interpretación literal de la base II. 1.1.2, que conduce a que han de ordenarse las notas del 
segundo ejercicio, de mayor a menor, para que la que ocupe el puesto número 250 sea la que 

determine el aprobado y a la que se le adjudique la puntuación de 10 puntos sobre 20”

“La tesis de la parte recurrente conduciría a otorgar el aprobado a los 250 aspirantes por 
encima de 0,5 puntos sobre el máximo de 20, ya que en el segundo ejercicio participaron 256 
aspirantes, de los que 4 obtuvieron la puntuación de 0 (los situados en las posiciones 253 a 

256) y otro la de 0,1 (el situado en la posición 252) y 0,5 (cuatro opositores, los situados en las 
posiciones 248 a 251), de modo que superarían el segundo ejercicio aspirantes que no han 

logrado alcanzar las puntuaciones mínimas establecidas en la base (mínimo de 4 puntos en la 
primera prueba y de 10 puntos en el total) ni, por consiguiente, demostrado la capacidad y 

aptitud suficiente”

“De aceptarse la interpretación patrocinada por la parte demandante se podrían aprobar 
pruebas sin demostrar la mínima destreza práctica o de conocimientos que en su día se 

presumen en quienes pertenecen al cuerpo funcionarial correspondiente”  



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 
Altres particularitats dels processos d’estabilització

Notes de tall acreditació de capacitat mínimes

STS de 18 de maig de 2016, ROJ: STS 2497/2016

“la finalidad de toda prueba selectiva es constatar la efectiva posesión en el aspirante de la 
capacidad mínima que resulte precisa para el desempeño funcionarial”

“La tesis de situar el mínimo de puntuación para superar el segundo ejercicio tan sólo en la 
calificación que hayan obtenido los 250 aspirantes mejor posicionados es contraria […] a la 

sustancial exigencia de capacidad que viene a requerir el artículo 103.3 CE para todo acceso a 
la función pública”

“estos procesos [de consolidación de empleo público temporal] no pueden eximir de la 
exigencia constitucional de garantizar de manera efectiva, mediante pruebas que sean 

calificadas con criterios cualitativos, la capacidad imprescindible para el acceso a la función 
pública; y porque su ventaja en lo que consiste es en limitar, en el titular de un empleo 

temporal, los efectos de la libre concurrencia que rija en el proceso selectivo mediante una 
ponderación de su experiencia profesional que, a igual capacidad demostrada en 

conocimientos teóricos y prácticos, permita darle prioridad en el acceso frente a otros 
aspirantes” 



Processos d’estabilització i igualtat, mèrit i publicitat 
Altres particularitats dels processos d’estabilització

Notes de tall acreditació de capacitat mínimes

STSJ del País Basc de 24 de febrer de 2017, ROJ: STSJ PV 700/2017

“El tribunal, teniendo en cuenta  el nivel mínimo exigible y el nivel de conocimientos de quienes 
se han presentado, antes de conocer su identidad decidirá cuál será la puntuación mínima para 

superar cada prueba y hará publico dicho acuerdo”

“el tenor de la base pudiera dar lugar a aplicaciones en las que tuviera incidencia el número 
de participantes, bien para reducir los que deban proseguir en la fase siguiente del proceso 

de selectivo, bien para mantener un número que el órgano de selección considere adecuado 
en relación con las exigencias preestablecidas, no sólo en relación con el nivel de 

conocimientos demostrado, sino también respecto al nivel mínimo exigible, para concluir en 
la puntuación mínima necesaria para tener por superada la prueba”  



Processos d’estabilització i negociació

Article 37.1.c) EBEP 2015

Són objecte de negociació: 
“les normes que fixen els criteris generals en matèria d’accés”

Article 37.2. e) EBEP 2015

Queden excloses de l’obligatorietat de la negociació les matèries següents:
“La regulació i determinació concreta,en cada cas, dels sistemes, criteris, òrgans i procediments 

d’accés a l’ocupació pública i la promoció professional”

Article 19.un.6 LGPE 2017/ (Article 19. un.9 PLGPE 2018)

La articulació d’aquests procediments selectius [...],
“podrá ser objeto de negociación en cada uno los ámbitos territoriales de la Administración 

General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales”



Processos d’estabilització i negociació

Necessitat de distingir un doble plànol conceptual

Les normes que fixen els criteris generals d'accés i la determinació concreta a través d’un acte
de convocatòria de sistemes, criteris, òrgans i procediments de selecció

STS de 21 d’abril de 2008, ROJ: STS 1909/2008

“el acto de convocatoria de unas pruebas selectivas no forma parte de los sistemas de 
ingreso en la función pública […]. La obligación de negociar se refiere a la definición de dichos 

sistemas, no a los actos que materializan una determinada convocatoria”



Processos d’estabilització i negociació
Necessitat de distingir un doble plànol conceptual

Les normes que fixen els criteris generals d'accés i la determinació concreta a través d’un acte
de convocatòria de sistemes, criteris, òrgans i procediments de selecció

SAN de 13 de maig de 2005, JUR/2005/238979
“la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a un determinado Cuerpo funcionarial, 
que no debe olvidarse que constituye un acto administrativo de destinatario plural y no una 
disposición general […] como acto de aplicación del ordenamiento jurídico esta sujeto y ha 

de respetar las previsiones normativas correspondientes, de manera que la convocatoria 
puede considerarse como aplicación de las mismas y no como reguladora de la materia”

“el acto administrativo de aplicación que constituye una convocatoria [no ha de ser objeto de 
negociación]”

STSJ del País Basc de 30 de març de 2007, JUR/2007/136492

“la no participación del Sindicato al regular las convocatorias, no supone desconocimiento de 
su papel negociador, pues no es en ese momento aplicativo de las normas antes citadas, donde 

le corresponde la participación, sino en una fase anterior”



Processos d’estabilització i negociació
Necessitat de distingir un doble plànol conceptual

Les normes que fixen els criteris generals d'accés i la determinació concreta a través d’un acte
de convocatòria de sistemes, criteris, òrgans i procediments de selecció

STSJ de les Illes Balears de 19 de juliol de 2010, ROJ: STSJ BAL 983/2010

“el establecimiento concreto de las normas rectoras del proceso selectivo que nos ocupa se 
excluye de las materias sometidas preceptivamente a la negociación colectiva”

STSJ de Astúries de 30 d’abril de 2009, ROJ: STSJ AS 1627/2009

“la Administración Pública, cuando convoca un procedimiento selectivo actúa potestades 
administrativas de autoorganización, encaminadas éstas a que se satisfaga de la mejor 

manera posible el interés general, en este caso seleccionando aquellos candidatos cuyo perfil 
mejor se adecuen a los puestos a desempeñar”

“En todo caso, será la Administración competente en el ejercicio de esas potestades de 
autoorganización, la que ha de fijar en cada caso concreto y de acuerdo con el perfil de las 
plazas convocadas, cual es el perfil idóneo. Esta potestad no puede quedar mediatizada por 

acuerdo o pacto alguno”



Processos d’estabilització i negociació
Necessitat de distingir un doble plànol conceptual

Les normes que fixen els criteris generals d'accés i la determinació concreta a través d’un acte
de convocatòria de sistemes, criteris, òrgans i procediments de selecció

STS de Andalusia, Granada, de 19 de setembre de 2011, ROJ: JUR/2011/430647

“Las bases de la convocatoria no forman parte del contenido de la negociación colectiva”

STSJ de Madrid de 5 de juliol de 2013, ROJ: STSJ M 11359/2013

“la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza, […], en modo alguno afecta las 
condiciones de trabajo, ni cae en el ámbito de las materias sujetas a negociación colectiva”



Processos d’estabilització i negociació

STSJ de la Comunitat Valenciana de 14 de març de 2011, ROJ: STSJ CV 655/2001
STSJ de la Comunitat Valenciana de 11 de setembre de 2013, JUR/2013/352448

Inexistència de criteris generals negociats i obligació de negociar una particular convocatòria 
i procés d'accés

STSJ de Andalusia, Sevilla, de 12 de febrer de 2008, ROJ: STSJ AND 1087/2008

L’elaboració d’una convocatòria específica per a determinades places amb característiques 
noves i singulars, distintes de les generals, ha d’ésser objecte de negociació



Processos d’estabilització i negociació

Negociació de “l’articulació” dels procediments selectius d’estabilització (LGPE2017)

Composició de les diferents peces del procés de selecció

Composició dels sistemes, dels requisits, els òrgans i els procediments selectiu que s’haurà de 
produir de forma general sense introduir-se en la consideració de les corresponents bases de 

la convocatòria 



La decisió selectiva i el principi de discrecionalitat tècnica

STC 215/1991, de 14 de novembre

La resolució d’una oposició o d’un concurs per a cobrir una plaça s’ha de fer d’acord amb un 
criteri estrictament tècnic valorant en exclusiva el mèrit i la capacitat dels candidats

El discerniment dels mèrits i les capacitats dels candidats ha de correspondre exclusivament 
a òrgans tècnics integrats per persones dotades de la deguda qualificació científica

ATC 681/1986, de 30 de juliol

La valoració dels tribunals examinadors no pot ser corregida o substituïda per altres òrgans 
en la seva apreciació tècnica

Els tribunals de justícia no poden entrar a examinar i, si s’escau, a rectificar l’estimació dels 
mèrits i capacitats dels aspirants realitzada pels òrgans tècnics que son els únics cridats per la 

llei a realitzar

Els tribunals de justícia son competents per enjudiciar els aspectes de l’actuació de l’òrgan 
qualificador però no poden substituir a aquests òrgans en les seves apreciacions tècniques   



La decisió selectiva i el principi de discrecionalitat tècnica

STC 39/1983, de 16 de maig

Una valoració de mèrits és una qüestió tècnica i escapa, per tant, al control jurisdiccional

La valoració de les diverses circumstàncies que concorren en una persona per acreditar la 
seva capacitat per accedir a una ocupació pública l’han de fer els òrgans especialitzats de 

l’Administració 



La decisió selectiva i el principi de discrecionalitat tècnica

STC 215/1991, de 14 de novembre

La distinció entre el “el nucli de la decisió tècnica” i els seus “voltants”

Respecte al nucli de la decisió tècnic, control dels voltants i possibilitat d’intervenir quan 
resulti manifesta l’arbitrarietat de la selecció efectuada, el desconeixement dels principis 

d’igualtat i mèrit o la lesió del dret a la igualtat 



La decisió selectiva i el principi de discrecionalitat tècnica

STC 353/1993, de 29 de novembre

Reconeixement d’un àmbit de discrecionalitat tècnica en les decisions dels òrgans de selecció 
que no suposa la desaparició del dret a la tutela judicial efectiva

La decisió selectiva, pot ésser objecte de control, el que succeeix, és que el dit acte gaudeix 
d’una presumpció de certesa suportada en l’especialització i la imparcialitat dels òrgans de 

selecció

Però aquesta presumpció de certesa es pot destruir si s’acredita que els òrgans de selecció 
han incorregut en desviació de poder, arbitrarietat o absència de tota possible justificació en 

el criteri adoptat per la manifesta falta de motivació o l’existència d’un error greu i evident 

Carrega d’accionar o impugnar la decisió selectiva; carrega de provar l’existència d’una 
desviació de poder o d’una arbitrarietat derivada de l’absència de tota justificació de la 

decisió per la manca o el defecte de motivació o per l’existència d’un error greu i evident 
acreditat per la part interessada



La decisió selectiva i el principi de discrecionalitat tècnica

STC 353/1993, de 29 de novembre

Els judicis dels òrgans tècnics de selecció deixen d’ésser un àrea immune al control dels 
tribunals de justícia

Simplement es consideren certs d’una manera provisional i transitòria

Certesa que es pot destruir a través d’un judici i de la pràctica de la prova pertinent



La decisió selectiva i la doctrina de les línies mestres i les fites evolutives

Progressió en el sistema de control de la discrecionalitat tècnica que han portat a terme els 
òrgans judicials

La distinció entre el nucli de la decisió tècnica i els seus voltants

La qualificació del judici tècnic com una presumpció que es pot destruir

La necessària motivació de les decisions discrecionals en matèria de selecció



El nucli de la decisió tècnic i els seus voltants

Les regles i les operacions jurídiques que actuen com a pauta de l’exercici de la 
discrecionalitat tècnica

Les operacions encaminades a la correcta delimitació de l’objecte del judici tècnic: 
determinació dels mèrits a valorar, proves a superar, les dirigides a fixar els criteris de 

correcció utilitzats i les operacions d’aplicació individual dels dits criteris a l’objecte de la 
valoració

L’anàlisi de l’objectivitat, raonabilitat, proporcionalitat dels criteris i les condicions de 
selecció, amb inclusió de les relatives als criteris de la valoració i la qualificació de mèrits i 

proves   



El nucli de la decisió tècnic i els seus voltants
Els voltants susceptibles de control judicial

STS de 15 de desembre de 2011, rec. 4928/ 2010; STS de 24 de setembre de 2014, rec. 917/2013

La interpretació i l’aplicació de les bases de la convocatòria

STS de 3 de juliol de 2014, rec. 2504/2013

Prioritat reconeguda a la interpretació que pugui fer l’òrgan de selecció llevat que realitzi una 
interpretació contrària a la lletra o l'esperit de la regla de selecció, addició elements que no 

conté o prescindint d’elements que es poden deduir de la mateixa



El nucli de la decisió tècnic i els seus voltants
Els voltants susceptibles de control judicial

ATS de 28 de novembre de 2013, rec. 1082/2013; STS de 11 de desembre de 2013, rec. 833/2012; 
STS de 25 de març de 2014, rec. 362/2013; STS de 10 de juny de 2015, rec. 1263/2015

La valoració de mèrits en la fase de concurs

No és possible que es valorin mèrits que expressament no siguin considerats com a tals a les 
bases de la convocatòria

No es possible que no  s’aprecien els mèrits a les persones que els acrediten 

No es possible que es valorin en percentatges superiors o inferiors als assenyalats en les 
bases de la convocatòria

STS de 10 de juny de 2015, rec. 1421/2014

La interpretació i aplicació d’un mèrit és la interpretació i aplicació d’un element reglat del 
procediment selectiu aliè a l’espai de la discrecionalitat tècnica i directament controlable pels 

òrgans administratius i pels òrgans jurisdiccionals



El nucli de la decisió tècnic i els seus voltants
Els voltants susceptibles de control judicial

STS de 23 d’abril de 2012, rec. 3701/2010

La fixació de les condicions de realització d’una prova o exercici i la determinació dels mitjans 
auxiliars que es poden utilitzar per a la seva resolució

STS de 15 de desembre de 2011, rec. 4928/2010; STS de 18 de juliol de 2012, rec. 870/2011

La definició del contingut de la prova o exercici en base al compliment estricte de les bases 
de la convocatòria, la comprovació del principi d’adequació entre proves a superar i funcions 

a desenvolupar, la delimitació de les qüestions que s’hagin de resoldre o contestar i els 
criteris de correcció o valoració de l’exercici formen part del principi de discrecionalitat 

tècnica sempre que les dites operacions es facin abans de la realització efectiva de les proves 
formen part del nucli de la discrecionalitat tècnica   



El nucli de la decisió tècnic i els seus voltants
Els voltants susceptibles de control judicial

STSJ de Madrid de 30 de juny de 2017, rec. 28/2016

L’existència de criteris de valoració o correcció, taules de puntuació o regles de conversió o 
transformació de la correcció en puntuacions que resultin conegudes i admeses per tots els 

membres del tribunal

STSJ de Galicia de 26 d’abril de 2017, rec. 198/2015

Coneixement previ dels criteris de correcció i de la taula de puntuacions que permeti als 
aspirants definir l’estratègia amb les qual volen afrontar les proves 



El nucli de la decisió tècnic i els seus voltants
Els voltants susceptibles de control judicial i les proves tipus test

Requisits de confecció i correcció de les proves tipus test

STS de 18 de maig de 2007, rec. 4793/2000; STS de 2 de juny de 2010, rec. 1491/2010; STS de 6 
de juny de 2013, rec. 883/2012; STS de 24 de març de 2015, rec. 1053/2015; STS de 17 de març de 

2016, rec. 921/2015; STS de 11 de maig de 2016, rec. 1493/2015

“Un dato, una meta, una exigencia”

Una dada: la persona examinada només pot elegir un de les alternatives proposades

Una meta: evitar situacions de formulació errònia o equivoca de la pregunta o de la resposta

Una exigència: exactitud i precisió en la formulació de les preguntes i de les respostes

Anul·lació de les preguntes que susciten un dubte en els aspirants; consideració com a 
correctes d’aquelles respostes que poden ser dubtoses i que permeten raonablement 

considerar la contestació de l’opositor i del òrgan de selecció com encertada 



El nucli de la decisió tècnic i els seus voltants
Els voltants susceptibles de control judicial i les proves tipus test

Connexió de les preguntes de les proves tipus test amb el temari

El temari és la relació ordenada de matèries incorporades a les bases de la convocatòria 
respectes de les quals es podran formular les preguntes i els supòsits dels exercicis que 
composaran totes o algunes de les proves a realitzar per acreditar el mèrit i la capacitat

STSJ de Andalusia, Granada, de 19 de desembre de 2016, rec. 620/2015
STSJ de la Comunitat Valenciana de 13 de març de 2016, rec. 419/2014

La falta de connexió i congruència entre preguntes i temari permeten declarar-les invàlides



La presumpció de certesa de la decisió de l’òrgan de selecció

STC 86/2004, de 28 de maig

La deferència judicial envers al judici tècnic dels òrgans de selecció es suporta en la 
presumpció de certesa o de raonabilitat de l’actuació administrativa sustentada en 

l’especialització, la imparcialitat i la immediatesa dels òrgans establerts per a realitzar la 
qualificació tècnica

Aquesta presumpció és pot desvirtuar o destruir si s’acredita la infracció o el desconeixement 
de l’actuar raonable que es presumeix en un òrgan de selecció, be per desviació de poder, 

arbitrarietat o absència de tota possible justificació del criteri o decisió adoptada en base a 
un error manifest i patent acreditat per la part que l’ha al·legat  



La presumpció de certesa de la decisió de l’òrgan de selecció

STS de 16 de desembre de 2014, rec. 3157/2013 (Vot particular)

La discrecionalitat tècnica com una presumpció que podrà ésser destruïda en judici pels 
procediments i les proves legalment establertes i valorades de conformitat amb criteris de 

“sana critica”

La solvència tècnica, la neutralitat i la proximitat que caracteritza als òrgans de selecció 
imposa respectar el seu dictamen mentre no consti d’una manera inequívoca i patent que 

s’han incorregut en un error tècnic però la prova pericial pot demostrar aquesta equivocació 
el que permet l’anul·lació o la revisió de la decisió de l’òrgan de selecció 



La presumpció de certesa de la decisió de l’òrgan de selecció

Importància de la prova pericial en el control de la discrecionalitat tècnica

Requisits de la perícia tècnica

Que la perícia pugui identificar de manera clara i precisa els concrets punts de desencert 
tècnic que s’adverteix en el dictamen de l’òrgan qualificador

Que assenyali fonts tècniques de reconegut prestigi en la matèria de que es tracti que, 
respecte d’aquests punts concrets, posin de manifest que son valorats en l’àmbit científic 

com expressius d’un evident i inequívoc error

STS de 23 de desembre de 2014, rec. 3462/2013; STS de 16 de març de 2016, rec. 526/2015

Els tribunals de justícia han de respectar sempre el marge de discrepància que s’ha de 
reconèixer com inevitable i legítim en la majoria dels sectors del saber especialitzat, no son 

els àrbitres que dirimeixen o decideixin la preferència entre opinions tècniques confrontades 
de pèrits o experts del sector específic de coneixements de que es tracti        



La presumpció de certesa de la decisió de l’òrgan de selecció

STS de 3 de novembre de 2008, rec. 8586/2004; STS de 14 de juliol de 2010, rec. 5649/2007; 
STS de 23 de desembre de 2014, rec. 3462/2013; STS de 16 de març de 2016, rec. 526/2015

La prova pericial penetra en el nucli material de la discrecionalitat tècnica i pot suposar 
l’anulació dels actes quan el judici tècnic és il·lògic o no raonable 

Deferència en favor de la decisió dels òrgans de selecció que s’ha de destruir a través d’una 
prova judicial acreditada

Deferència pel judici tècnic de l’òrgan de selecció sobre una prova pericial que només procuri 
una valoració alternativa o aporti una mera opinió subjectiva distinta a la de l’òrgan 

qualificador però sense que s'arribi a acreditar la producció d’un inequívoc, clar i patent error 
considerat com inacceptable pels cercles tècnics de referència 

STS de Madrid de 14 d’octubre de 2016, rec. 487/2015  



La indubtable importància de la motivació dels actes dels procés de selecció

STS de 19 de juliol de 2010, rec. 950/2010; STS de 4 de juny de 2014, rec. 2103/2013

Comprovar que la determinació dels mèrits a valorar, de les proves a realitzar i dels criteris de 
valoració i qualificació a utilitzar s’ajusta al principi d’igualtat i mèrit es una operació última 
de delimitació dels “voltants” del procés de selecció que s’ha de portar a terme en funció de 

la motivació dels diferents actes que pot portar a terme l’òrgan de selecció

STS de 10 de maig de 2007, rec. 545/2002; STS de 4 de juny de 2008, rec. 452/2004

Una cosa és el judici tècnic i l’altra, diferent, és explicar les raons del judici tècnic quan han 
estat expressament demandades o quan s’hagi plantejat la revisió de la qualificació que 

exterioritzi aquest judici tècnic

STS de 4 de juny de 2014, rec. 376/2013 

L’element jurídic o el judici tècnic no motivat es considera arbitraria, dictada en desviació de 
poder o privada de tota racionalitat objectiva, la qual cosa la converteix en errònia



La indubtable importància de la motivació dels actes dels procés de selecció

Contingut de la motivació

STS de 4 de juny de 2014, rec. 376/2013; STS de 24 de juliol de 2014, rec. 2592/2013; STS de 26 
de maig de 2016, rec. 1785/2015 (entrevistes)

Expressar el material o les fonts d’informació sobre les quals operarà el judici tècnic

Consignar els criteris de valoració qualitativa que s’utilitzaran per emetre el judici tècnic

Expressar perquè l’aplicació d’aquests criteris condueix al resultat individualitzat que atorga 
preferència a un candidat per sobre dels demès   



La indubtable importància de la motivació dels actes dels procés de selecció

Absència de la motivació

STS de 16 de març de 2015, rec. 735/2015; STS de 11 de febrer de 2016, rec. 3834/2016; STS de 17 
de abril de 2016, rec. 1844/2016

La  inexistència de criteris de correcció expressos o la incapacitat per explicar els criteris de 
correcció condueix a la mera assignació de puntuacions sense fonamentació , amb la qual 

cosa procedeix una nova qualificació motivada del mèrit o de l’exercici amb els resultats que 
resulten procedents  


