
           
                      

  
 
STS de 28 d’octubre de 2015, recurs 2946/2014 
 
Límits a la discrecionalitat tècnica en l’anul·lació de preguntes tipus test en un 
procés selectiu (accés al text de la sentència) 
 
Una aspirant va impugnar un procés selectiu en entendre que en una de les 
preguntes que figuraven a la prova tipus test no hi havia cap resposta correcta 
d’entre les 4 opcions possibles. 
 
L’AN en primera instància va desestimar el recurs. En canvi, en fase de recurs de 
cassació el TS li dóna la raó a l’aspirant en demostrar que la pregunta en qüestió no 
estava ben formulada. 
 
Així, de les opcions per respondre la pregunta, de contingut jurídic, el TS 
constata que no hi ha cap resposta vàlida possible. Sosté que res té a veure 
l’encert jurídic d’una pregunta test amb la discrecionalitat tècnica (argument 
emprat per l’AN per desestimar el recurs). Hi ha nombrosa jurisprudència del TS que 
confirma tant l’anul·lació de preguntes en via administrativa, per ser errònies o 
confoses, com l’estimació de recursos plantejats contra aquestes, acordant 
també la seva anul·lació. 
 
Per aquest motiu la recurrent no va contestar a la pregunta controvertida, en considerar 
que totes les respostes eren errònies. El recurs s’estima pel que fa a aquesta concreta 
impugnació. En conseqüència, s’han de retrotraure les actuacions a la via 
administrativa per tal que el tribunal qualificador efectuï una nova llista d’aprovats, 
tenint en compte l’anul·lació de la pregunta, als efectes de determinar si la 
recurrent, amb la nova puntuació, hagués superat el procés selectiu, amb totes 
les conseqüències econòmiques i administratives favorables i sense que afecti la resta 
d’opositors. 
 
D’altra banda, la interessada també va impugnar el mètode de càlcul de les respostes 
errònies: per cada pregunta vàlida s’atorgava un punt i cada errònia restava 0,333 
punts. La recurrent sostenia que això significava que per cada tres preguntes 
contestades incorrectament, s’havia de descomptar un punt. Ni l’AN ni el TS li donen la 
raó, ja que el criteri del tribunal qualificador és raonable i s’afavoreix a qui ha comès més 
errades. Per tant, no és obligatori que la penalització en respostes errònies de 
preguntes tipus test utilitzi nombres enters o s’hagi d’arrodonir. 
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