
           
                      

  
 
STC 243/2005, de 10 d’octubre  
 
Vulneració del dret a la tutela judicial efectiva. Inadmissió del recurs 
contenciós-administratiu per impugnar un acte de tràmit com ho és la proposta 
d'adjudicació d'una plaça (accés al text de la sentència) 
 
El TC resol sobre si la inadmissió del recurs contenciós administratiu per considerar que 
s’està impugnant un mer acte tràmit, vulnera el dret a la tutela judicial efectiva en la 
seva vessant d’accés a la justícia, reconegut a l’article 24.1 CE. 
 
Un servei públic de salut va fer públic el procés per a la cobertura d’una plaça. Amb 
posterioritat, fou publicat al tauler d’anuncis del complex hospitalari un comunicat sota el 
nom de “Resolució de la convocatòria d’una plaça”. El recorrent en empara, que havia 
presentat sol·licitud per participar en el procés, i que no havia estat el candidat 
seleccionat, a la vista d’aquesta resolució va demanar per escrit al president de l’òrgan 
seleccionador, una còpia compulsada de l’acta de resolució del tribunal, així com la 
relació de mèrits, junt amb la seva valoració i barem. D’aquesta sol·licitud, no en va 
rebre cap resposta. Amb posterioritat, va interposar recurs d’alçada contra l’acte 
administratiu publicat al tauler d’anuncis de l’hospital. Passat el termini de tres mesos 
sense obtenir resposta de l’Administració el recorrent ara en empara, va interposar els 
pertinents recursos davant la jurisdicció contenciosa, en primera instància i d’apel·lació, 
dels que va rebre la mateixa decisió: que havia impugnat un mer acte de tràmit, com ho 
era la proposta d’adjudicació de la plaça a favor d’una determinada persona, que el 
tribunal qualificador eleva a efectes de l’oportuna adjudicació per part de l’òrgan 
competent per fer-ho, en aquest cas, el Director de la Divisió de Recursos Humans, no 
susceptible de recurs en via jurisdiccional.  
 
El TC considera que les decisions dels òrgans jurisdiccionals d’instància, de no 
admetre els respectius recursos contra la resolució publicada al tauler d’anuncis 
de l’hospital, han obeït a una interpretació rigorosa i absolutament 
desproporcionada dels requisits processals d’accés a la jurisdicció contenciosa, 
en base a les següents circumstàncies: 
 
• L’Administració tan sols ha fet pública la referida resolució al tauler d’anuncis signada 

pel gerent del complex hospitalari. 
 
• La resolució, a la seva part dispositiva, diu que “se procede a la adjudicación de la 

plaza convocada”. 
 
• La inactivitat de l’Administració davant dels requeriments del recorrent, ara en 

empara, per tal que li facilités documents relacionats amb el procés selectiu. 
 
• L’únic acte dictat per l’Administració, és el publicat al tauler d’anuncis. 
 
Per tot l’anterior el TC decideix atorgar l’emparament sol·licitat. 
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