
           
                      

  
 
STS 8 de juny de 2005, recurs 2295/2002 
 
Consolidació de l'ocupació temporal mitjançant un procés d'accés restringit: 
vulneració de l'article 23 CE (accés al text de la sentència) 

 
La sentència recull la interpretació del TC i del TS sobre l’abast i el contingut dels articles 
14 i 23.2 CE (en el mateix sentit, podeu veure la STS de 31 de maig de 2005, recurs 
6002/2001). Ens diu el TS que, tot i que les bases disposen que es tracta de proves 
lliures, materialment ens trobem davant d’un procés d’accés restringit, i que a més a 
més, l’opció per un sistema d’aquestes característiques, no es troba dins dels supòsits 
permesos per la normativa bàsica estatal.  
 
En primer lloc, es vulnera l’art. 23.2 CE perquè: 
 
• Les bases de la convocatòria valoren l’experiència en llocs de treball de l’administració 

convocant, molt més que no pas la mateixa experiència en llocs de treball d’altres 
administracions. Recorda el TS, en aquest punt, la jurisprudència del TC: el dret a la 
igualtat en l’accés a la funció pública proclamat per l’article 23.2 CE, no es 
vulnera per la valoració com a mèrit dels serveis prestats, sinó per ser 
aquest un requisit necessari per poder participar en el concurs. És a dir, 
privilegiar la valoració de l’experiència adquirida en un lloc de treball similar al que es 
convoca, no es contrari a l’article 23.2 CE, tot i atorgar una menor valoració a la resta 
de mèrits al·legables. Si és, però, contrari a l’article 23.2 CE, privilegiar tan sols els 
concursants que prestaren els serveis en l’administració convocant. 

 
• La puntuació atorgada a l’experiència pels serveis prestats en la pròpia administració 

és desproporcionada. 
 
• Exigir que els cursos, per tal que puguin ser valorats, guardin una relació directa amb 

els llocs de treball convocats, fa necessari haver estat vinculat a l’administració 
convocant; això porta de nou a afirmar que estem davant d’una convocatòria d’accés 
restringit. 

 
En segon lloc, si bé es poden fer convocatòries restringides, aquestes tenen 
caràcter excepcional i per una sola vegada, i només en els supòsits regulats per 
una llei estatal de caràcter bàsic. El TS recorda allò que la jurisprudència del TC 
exigeix per tal que les comunitats autònomes puguin realitzar convocatòries d’accés 
restringit segons la disposició transitòria 6a de la Llei 30/1984: 
 
• Que es dirigeixin a les persones que tinguin la consideració de contractats 

administratius en expectativa d’accés a la condició de funcionaris.  
 
• Que aquestes persones haguessin estat contractades mitjançant convocatòria pública 

abans del 15 de març de 1984. 
 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTS/STS_2295_2002.pdf

