
           
                      

  
 
STSJ de Castella i Lleó de 4 de març de 2013, recurs 148/2012 
 
Publicitat de les bases i convocatòries dels concursos de provisió de llocs de 
treball (accés al text de la sentència) 

 
Una administració provincial va publicar la convocatòria i les bases d’uns concursos de  
provisió de llocs de treball per a personal laboral i funcionari, exclusivament en el Butlletí 
oficial de la província. 
 
En instància, el jutjat contenciós administratiu va entendre que la publicació en 
el Butlletí de la província era suficient i que no era necessària la publicitat en el BOE 
en no tractar-se d’un procés d’accés a la funció pública. En segon lloc, va considerar que 
l’art. 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LBRL) no era aplicable a les convocatòries de personal laboral, per la qual cosa també 
resultava suficient la publicitat en el Butlletí oficial de la província. 
 
El TSJ en canvi considera que és necessària la publicació en el BOE dels 
processos de provisió per a funcionaris de carrera, d’acord amb els següents 
fonaments: 
 
 La jurisprudència del TC sobre el requisit de publicitat en els procediments de 

provisió. 
 

 La literalitat de l’art. 97 LBRL: “Los anuncios de convocatorias de pruebas de 
acceso a la función pública local y de concursos para la provisión de puestos de 
trabajo deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Las bases se publicarán 
en el «Boletín Oficial» de la Provincia, salvo las relativas a las convocatorias de 
pruebas selectivas para la obtención de la habilitación de carácter nacional, que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».” 

 
D’altra banda, el TSJ estén l’aplicació de l’art. 97 LBRL als processos de provisió 
de llocs de treball per a personal laboral, perquè considera que no hi ha cap 
fonament objectiu i raonable que justifiqui que l’exigència de publicitat hagi de ser 
diferent segons el tipus de personal. Per tant, també les convocatòries i bases per a 
la provisió de llocs de treball per a personal laboral s’han de publicar en el BOE. 
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