
           
                      

  
 
STC 158/2005, de 20 de juny  
 
Vulneració del dret a la tutela judicial efectiva. Absència de resolució sobre la 
pretensió relativa a la desigualtat de tracte en la valoració de mèrits en un 
procés selectiu (accés al text de la sentència) 

 
Resol el TC sobre si la sentència d’un TSJ ha vulnerat el dret fonamental del recorrent en 
empara a obtenir la tutela judicial efectiva garantida a l’article 24.1 CE, en haver-se 
negat el Tribunal a prendre en consideració la seva pretensió, consistent en que es 
valoraren determinats mèrits al·legats en el procés selectiu. El TSJ no pren en 
consideració dita pretensió, al·legant que el recorrent no havia plantejat aquesta qüestió 
en els recursos previs interposats en la via administrativa, tot i que afirma que, 
certament, al recorrent no se li han valorat aquests mèrits. 
 
Per tal de determinar si s’ha produït una vulneració de l’article 24.1 CE, ens diu 
el TC que prèviament cal determinar quina ha estat la pretensió formulada 
davant l’Administració; i en segon lloc, veure si la pretensió exercitada davant 
la jurisdicció va alterar substancialment els termes de la primera, de tal manera 
que existeixi una qüestió que pugui ser qualificada de nova per no haver-se 
plantejat prèviament davant l’Administració, el que impediria que el Tribunal es pogués 
pronunciar sobre la mateixa. 
 
Davant l’entitat convocant, el recorrent va al·legar que a d’altres candidats se’ls havien 
valorat una sèrie de cursos que a ell no se li havien valorat. Posteriorment, davant 
l’òrgan jurisdiccional, el recorrent va indicar altres cursos diferents dels al·legats davant 
l’Administració, i hi va incloure els noms dels altres candidats per tal de fer-los servir de 
terme de comparació, dada que tampoc havia referenciat davant l’entitat convocant. 
 
Donat que el pressupost fàctic de la petició davant de la jurisdicció no ha estat alterat 
respecte del formulat davant de l’Administració (la valoració dels seus mèrits en el 
concurs) no s’ha produït cap modificació dels fets, sinó una “mera ampliación de los 
argumentos jurídicos que fundamentan la pretensión”, i per tant considera el TC que el 
TSJ ha vulnerat el dret del recorrent a la tutela judicial efectiva. 
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