
           
                                                                  

  
 
STS de 22 de gener de 2007, recurs 1856/2001 
 
Convocatòria de provisió de lloc de treball: requisits d’accés (accés al text de la 
sentència) 
 
L’objecte de controvèrsia d’aquesta sentència és determinar on procedeix l’enquadrament 
d’un lloc de treball: si a l’Escala de l’Administració Especial o, pel contrari, ha de ser a 
l’Escala d’Administració General. 
 
Aprovades les bases per a la convocatòria de provisió d’una plaça municipal de tècnic 
d’administració especial, del grup A, mitjançant concurs de mèrits, s’interposa recurs 
contra la base que n’estableix les següents condicions de participació: ser funcionari de 
carrera, tècnic d’administració especial, llicenciat en dret, en alguna de les 
administracions locals de l’Estat espanyol. La impugnació es fonamenta, d’una banda, en 
un enquadrament incorrecte de la plaça convocada i de l’altra, en l’exclusió injustificada 
del personal funcionari d’administracions públiques d’àmbit superior al local. 
 
Basant-se en la RLLT com a element clau per a la determinació de la classificació dels 
llocs de treball i de les condicions per a la seva provisió, el Tribunal conclou el següent: 
 
• Pel que fa al primer dels motius, la convocatòria de la plaça com a tècnic 

d’administració especial, llicenciat en dret, no queda justificada pel 
contingut de les funcions a desenvolupar descrites a la RLLT municipal (entre 
aquestes funcions no hi figura la representació en judici ni altres funcions que només 
pugui realitzar un llicenciat en dret). Diu el Tribunal que encara que els coneixements 
específics sobre la legislació urbanística del territori siguin un factor d’idoneïtat dels 
aspirants –com defensa l’ajuntament- aquest fet no justifica que les funcions 
assignades al lloc per la RLLT siguin l’objecte peculiar d’una professió i encara menys 
que requereixin d’un títol de llicenciat (arts. 170.1 i 171.1 del TRRL, sobre funcions 
corresponents a l’escala d’administració especial). 
 

• En segon lloc, l’art. 101 de la Llei 7/1985 determina que les places de 
l’administració local es proveiran per concurs de mèrits entre funcionaris 
que pertanyin a qualsevol administració pública. La literalitat del precepte no 
permet la interpretació restrictiva que defensa l’ajuntament, el qual entén que la 
norma s’està referint a qualsevol administració però només de l’àmbit local. 
Tanmateix, la participació dels funcionaris d’altres administracions està 
supeditada al que estableixi la RLLT de l’administració convocant. Com que en 
aquest cas la RLT municipal no estableix cap restricció a la participació de funcionaris 
de l’Administració General de l’Estat o de la Comunitat Autònoma, les bases que 
regulen la convocatòria no poden excloure-la. 
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