
           
                      

  
 
STS de 27 de maig de 2010, recurs 1719/2007 
 
Dret a l’esmena dels mèrits i a no aportar documents ja lliurats en anteriors 
convocatòries (accés al text de la sentència) 
 
En proves d’accés a places de mestres d’educació física, les bases de la convocatòria 
estableixen que només es valoraran els mèrits la documentació acreditativa dels quals 
s’hagi lliurat junt amb la sol·licitud de participació en el procés. 
  
Un dels mèrits és la nota mitjana obtinguda en la llicenciatura d’Educació Física. Una 
aspirant presenta la sol·licitud dins de termini i al·lega la nota de la llicenciatura perquè li 
sigui valorada, però no aporta el certificat que l’acredita fins uns dies després, un cop 
tancat el termini de presentació d’instàncies. Aquesta aspirant ja havia lliurat aquest 
document en un anterior procés selectiu convocat per la mateixa administració.  
 
L’òrgan de selecció no valora el mèrit per presentació extemporània de la documentació. 
 
Amb un raonament totalment oposat, el Tribunal conclou que: 
 
 La documentació acreditativa del mèrit ja estava en poder de l’Administració 

perquè la interessada havia participat en anteriors convocatòries, cosa que es fa 
constar en la sol·licitud. Per aquest motiu, l’Administració no podia requerir de 
nou l’aportació del mateix document. 

 
 En qualsevol cas, s’hauria d’haver concedit un termini de deu dies d’esmena per a la 

documentació del mèrit, o almenys admetre l’aportada fora de termini, en aplicació 
del dret d’esmena de les sol·licituds reconegut per la legislació de 
procediment administratiu. 

 
 El principi pro actione dels arts. 35.f) i 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, aconsella flexibilitzar els tràmits dels procediments 
administratius, de manera que els defectes formals que afecten a les 
actuacions de la persona interessada no suposin la pèrdua irreversible de les 
possibilitats de fer valer el seu dret. En aquest cas, l’estricta aplicació de les 
bases va dificultar l’accés a la funció pública en virtut de criteris mancats de 
racionalitat, amb una desproporció manifesta o derivats de fets que no eren 
imputables a l’aspirant que va patir l’exclusió.  
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