
           
                      

  
 
STS de 8 d'abril de 2009, recurs 223/2006 
 
Improcedència del recurs extraordinari de revisió quan es fonamenta en 
documents que ja existien a l'expedient (accés al text de la sentència) 

 
Un aspirant que no va aprovar el procés selectiu demana a l'Administració convocant 
còpia dels casos pràctics realitzats per tots els opositors. Aquesta sol·licitud li és 
denegada i aleshores formula recurs contenciós. El TS li reconeix el dret d'obtenir 
còpia, sota la seva responsabilitat, dels documents reclamats. En execució de 
sentència se li lliuren aquests documents, i a continuació presenta recurs extraordinari de 
revisió. Entre la interposició del recurs de reposició i la resolució d'aprovats del procés 
selectiu han transcorregut més de set anys i mig. 
 
El recurrent argumenta que, a la llum dels documents que consten en l'expedient, es 
dedueix que el tribunal de selecció es va equivocar en valorar els exercicis. Interposa 
recurs extraordinari de revisió entenent que els documents han aparegut anys després 
de celebrar-se l'oposició, ja que en el seu moment ell no hi va poder tenir accés. 
 
Per contra, l'Administració defensa que, tot cas, l’aspirant hauria hagut d’interposar 
recurs ordinari, administratiu o judicial, perquè de fet els documents ja existien en 
l'expedient administratiu en el moment que es va dictar la resolució. Perquè procedeixi la 
interposició del recurs extraordinari, diu, cal que els documents que evidencien l'error 
siguin de data posterior a la resolució recorreguda. 
 
El TS coincideix amb l'argumentació de l'Administració, raonant que el recurs 
extraordinari de revisió és un remei contra un acte ferm que permet al propi òrgan 
resolutori decidir en sentit contrari en virtut de documents que no constaven a 
l'expedient i que apareixen després, evidenciant l'error de la resolució. 
 
Així doncs, el TS argumenta que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común no 
permet la revisió d'actes ferms consentits pel recurrent (no impugnats en temps i forma). 
Encara que l'interessat sol·licités vista de l'expedient administratiu i aquella li 
fos denegada, la negativa i, en el seu cas, el recurs interposat contra la mateixa, 
no suspenien el termini per a la interposició del recurs ordinari que procedís 
contra l'acte que posava fi al procediment. És evident, conclou el TS, que si 
s'hagués interposat aquell recurs, l'Administració hauria donat trasllat de l'expedient 
complet, exercicis pràctics inclosos. 
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