
STS de 12 de desembre de 2019, recurs 3554/2017 

Efectes de l’incompliment dels terminis fixats a l’EBEP per a la convocatòria de 

processos selectius (accés al text de la sentència)  

D’acord amb la doctrina de la STS de 21 de maig de 2019, recurs 209/2016, el termini 

de 3 anys per executar l’oferta pública d’ocupació de l’art. 70.1 EBEP té caràcter 

essencial. En aquesta sentència s’analitza quin efecte té l’incompliment d’aquell 

termini en els processos selectius. 

La recurrent en cassació -funcionària interina que va participar en la convocatòria i no va 

obtenir la plaça- sol·licita la nul·litat de tot el procés selectiu dut a terme per cobrir les 

places i que es declarin nuls tots els actes posteriors. Conseqüentment, també sol·licita la 

restitució dels efectes del seu nomenament com a funcionària interina fins que la plaça 

s’inclogui en una nova oferta d’ocupació pública i es torni a convocar conforme a dret. 

El Tribunal argumenta que: 

 La naturalesa del termini comporta l’anul·labilitat de les actuacions

administratives (art. 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-).

 Això no obstant, aquest vici d’invalidesa permet la conservació dels actes i

tràmits el contingut dels quals s’hagués mantingut igual si no s’hagués

comès la infracció (art. 51 LPACAP). En aquest cas, el procés selectiu es va

desenvolupar sense cap anomalia.

 La posició sostinguda pel Tribunal en els processos selectius és la de no alterar el

resultat de la selecció respecte de les persones seleccionades, sens perjudici

de determinar altres efectes en cada cas.

I en conseqüència, acorda: 

 Anul·lar l’acte administratiu de convocatòria.

 Conservar els actes administratius del procés selectiu.

 No restituir la recurrent en el seu nomenament interí però indemnitzar-la amb la

quantitat de 20.000 € en concepte de danys i perjudicis, xifra que fixa en

funció del tipus de plaça que cobria com a interina, la seva participació en el procés

selectiu, el temps del període de selecció i el temps transcorregut, en atenció també

a altres pronunciaments de la Sala.

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTS/STS_3554_2017.pdf

