
           
                      

  
 
STS de 30 d’octubre de 2006, recurs 3770/2001 
 
L’admissió al procés selectiu no comporta el reconeixement a ser nomenat si no 
s’aporta la titulació requerida (accés al text de la sentència) 
 
En el cas que es planteja les recurrents van ser admeses a proves selectives restringides 
d’ingrés a la Funció Pública, superant-les i sent proposades per al seu nomenament. A la 
data d’expiració del termini per presentar les sol·licituds de participació en el procés, 
havien d’estar en possessió d’alguna titulació de Grup C o haver superat les proves 
d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. No obstant, la seva titulació era de 
Grup D. En no aportar la documentació acreditativa de la titulació requerida en el termini 
atorgat, no foren nomenades com a funcionàries de carrera. 
 
Les interessades al·leguen que havien estat admeses al procés mancant la titulació i que 
els llocs que ocupen a l’Administració corresponen a una titulació de Grup C; per tant 
consideren que l’Administració ha vulnerat el dret fonamental que els reconeix l’article 
23.2 CE i la doctrina dels actes propis. 
 
La sentència d’instància, dictada per l’AN, diferencia dos moments en el procés 
selectiu: el d’admissió dels aspirants i el de nomenament dels que han superat 
les proves. El requisit de titulació no pot ser obviat en virtut de desenvolupar un 
determinat lloc de treball. L’actuació de l’Administració no ha vulnerat l’article 23.2 CE, 
que a més -diu la sentència- és de configuració legal, ni tampoc la doctrina dels actes 
propis, ni els principis de bona fe i confiança legítima, perquè les recurrents coneixien 
perfectament que un cop superades les proves havien d’aportar certa 
documentació acreditativa del compliment de determinats requisits, de manera 
que si no ho feien no podrien ser nomenades funcionaries de carrera. 
 
Diu el TS que l’admissió al procés selectiu no significa cap reconeixement per 
part de l’Administració de que es compleixin tots els requisits. En aquest cas, fins 
i tot les bases preveien que es podria excloure en qualsevol moment del procés selectiu a 
aquell aspirant del qual es tingués coneixement que no complia algun dels requisits de la 
convocatòria. 
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