
           
                      

  
 
STS de 8 de juny de 2006, recurs 1681/2001 
 
Aplicació d'una fórmula correctora per qualificar els exercicis que vulnera les 
bases de la convocatòria (accés al text de la sentència) 
 
S’infringeix l'art. 15.4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de mazo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado en relació amb l'art. 
134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 26 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local i 
l’art. 102.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, 
en vulnerar-se les bases de la convocatòria on s’exigia un mínim de cinc punts 
per a aprovar el quart exercici i obligava al Tribunal qualificador a fer una 
avaluació conjunta de tots els exercicis.  
 
Tot i que la finalitat de reduir la puntuació del quart exercici en 1,34 punts a cada 
aspirant era amb la intenció que no aprovés més que el nombre de places definitivament 
convocades, es podria haver-se prescindit de tal reducció ja que no podien ser proposats 
per al seu nomenament, tal i com disposava la base vuitena, un nombre d'aspirants que 
excedís del de les places vacants. En aquest sentit, fins i tot el Tribunal qualificador 
admet que podria no haver aplicat la reducció, i el TS afirma que, de totes maneres, 
el nombre d'aspirants proposats podria haver coincidit amb el nombre 
d’opositors, donat que no és el mateix proposar a uns opositors que a d’altres, 
sinó que cal proposar, de conformitat amb els principis de mèrit i capacitat, a 
qui de conformitat amb les bases hagi obtingut la millor puntuació. 
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