
           
                      

  
 
STC 27/2012, d’1 de març 
 
Processos selectius extraordinaris: puntuació desproporcionada de l’experiència 
professional com a mèrit en un procediment obert (accés al text de la sentència) 
 
Una comunitat autònoma va aprovar en una llei una disposició en la que mitjançant 
concurs-oposició lliure es podien convocar les places corresponents a dotacions de 
personal interí existents en aquella administració a 31 de desembre de 1995. 
 
Es va establir que la fase de concurs tindria una puntuació màxima de 14,5 punts, 
dels quals 3 punts correspondrien a cursos de formació, 2 més a d’altres titulacions 
acadèmiques i com a màxim 9,5 punts s’atribuirien a la valoració de l’experiència 
professional, a comptar un màxim de 10 anys, d’acord amb una escala: 0,95 punts per 
any pel desenvolupament de llocs de treball de la RLLT de la comunitat autònoma; 0,6 
punts per any per a funcionaris de carrera d’altres administracions; 0,5 punts per any pel 
desenvolupament de llocs de treball de contingut equivalent o similar als dels funcionaris 
de carrera. Es necessitarien 4 punts com a mínim per accedir a la fase d’oposició, 
que es puntuaria amb un màxim de 10 punts, fixant-se en 5 punts el mínim per poder 
superar-la. 
 
El TSJ d’Andalusia va interposar qüestió d’inconstitucionalitat, resolta pel TC en els 
següents termes: 
 
 En contra d’allò defensat pel TSJ, nega que es tracti de proves de tipus restringit 

ja que no s’exigeix com a requisit haver prestat serveis amb anterioritat a 
l’Administració. Són, en definitiva, proves obertes. 

 
 Quant a la possible desproporció entre els diversos mèrits per premiar en 

excés l’experiència prèvia, es recorda que la valoració de l’experiència com a 
mèrit és perfectament constitucional. Tot i això, la rellevància quantitativa de 
l’experiència no pot rebassar el límit d’allò que resulti tolerable. En el present 
cas hi ha un benefici desproporcionat d’aquells que ja havien treballat 
respecte dels altres que no ho havien fet, el que comporta l’afectació del principi 
d’igualtat. 

 
 Segons la doctrina constitucional, per a què un procés selectiu d’aquestes 

característiques s’ajusti a la igualtat i als principis de mèrit i capacitat han de  
concórrer 3 requisits: excepcionalitat, limitació d’acudir-hi una sola vegada i 
reserva de llei. 

 
 L’administració, en aquest cas, ha justificat la necessitat d’acudir a aquests 

processos en la normalització d’una situació singular de la funció pública 
autonòmica, originada per un procés únic i irrepetible com és el de la creació de 
la pròpia comunitat autònoma. 

 
El TC declara finalment inconstitucional la norma en no fonamentar-se 
l’excepcionalitat: el breu i al·legat motiu ja va ser utilitzat anteriorment en una 
llei d’accés de 1985, pel que el seu ús per una segona vegada contradiu la 
provisionalitat, excepcionalitat i singularitat exigits. 
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