
           
                      

  
 
STS de 29 d’octubre de 2010, recurs 2448/2008 
 
Obligació d’incloure les places ocupades per interins en l’oferta pública 
d’ocupació i legitimació d’una associació per interposar el recurs (accés al text de la 
sentència) 
 
Una associació de “defensa de la funció pública” va impugnar un Decret autonòmic 
de 2007 pel qual s’aprovava l’oferta pública d’ocupació, i va sol·licitar la inclusió 
de las places ocupades per personal interí. 
 
El TS obliga a incloure aquestes places, tot entenent que: 
 
 Segons l’art. 10.4 EBEP, hi ha obligació d’incloure-les en l’oferta pública 

d’ocupació corresponent a l’exercici del nomenament o en la següent, llevat que es 
decideixi la seva amortització. 

 
 L’art. 7.4 del Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero de la Diputación General 

de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la 
Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, disposa que les places 
ocupades per interins s’inclouran en la primera oferta pública d’ocupació que s’aprovi, 
llevat dels casos de substitució de funcionaris. 

 
 La no inclusió de les places ocupades per interins conculca el dret 

fonamental a l’accés en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics 
de l’art. 23.2 de la Constitución, atès que no hi ha atac de major rellevància contra 
aquest dret que la negació dels processos públics de selecció legalment establerts. 
No es pot acollir la tesi de l’Administració, que va indicar que no es van 
incloure les places d’interins per millorar els processos selectius futurs de 
manera que així s’impediria que minvés la qualitat dels seleccionats. Això 
s’esdevindria si els tribunals qualificadors no complissin amb el rigor 
necessari en el moment de seleccionar. 

 
 Las places estaven pressupostades i ocupades per interins, el que determina 

que l’al·legació de motius econòmics i d’autoorganització no pugui prosperar. 
 
El TS també resol una important qüestió processal: a efectes de legitimació activa de les 
associacions professionals per tal d’interposar el recurs, no és suficient l’autoatribució 
en els estatuts de l’associació de què es tracti, sinó que també ha de coincidir 
amb el seu àmbit d’actuació propi, requisits que es compleixen en aquest cas. 
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