
           
                      

  
 
STS de 25 de gener de 2010, recurs 3798/2006 
 
Els òrgans selectius poden rectificar les seves decisions (accés al text de la sentència) 

 
En aquesta sentència, el debat es centra en la possibilitat que els òrgans selectius 
revisin les puntuacions atorgades a les persones aspirants. 
 
Els fets s’esdevenen en un procés selectiu en el qual, per a superar les dues proves de 
l’oposició, s’havia d’obtenir una nota mínima de 5 en cadascuna d’elles. Una de les 
aspirants, veient que no havia arribat al mínim en la primera prova, en va sol·licitar la 
revisió a l’òrgan de selecció. Aquest va modificar la puntuació explicant que d’aquesta 
manera es corregia “l’error material en la transcripció de la puntuació assignada”, ja que 
un cop revisada la prova, la nota exposada no es corresponia amb la de l’exercici. 
Finalment, aquesta aspirant va obtenir la plaça. 
 
La resolució del procés selectiu es va recórrer en alçada i l’Administració va estimar el 
recurs entenent que l’òrgan de selecció havia exercit facultats no previstes a les bases de 
la convocatòria, ja que la modificació de la puntuació assignada no responia a un error 
material sinó que es va realitzar un nou judici de valor. 
 
Però el TS considera que l’òrgan selectiu va actuar correctament. Afirmar que els 
òrgans de selecció no poden revisar les seves decisions -diu- seria contrari als 
principis constitucionals de mèrit i capacitat, ja que es veurien privats 
d’esmenar les seves valoracions quan aquestes es demostren equivocades. Així, 
els òrgans de selecció no han de quedar vinculats per les qualificacions assignades 
inicialment si, en via de reclamació, s’adonen de l’error comès. Altrament, seria com 
afirmar que davant d’un error només és possible la via del recurs administratiu. 
 
Les bases de la convocatòria no preveien la possibilitat de rectificar les valoracions dels 
exercicis. El TS entén que la manca de previsió expressa d’un tràmit no equival 
necessàriament a la seva prohibició, en especial quan aquesta actuació es correspon 
fidelment amb la principal tasca de l’òrgan selectiu: qualificar les proves. En dita tasca, 
l’òrgan selectiu ha d’actuar de la forma més ajustada possible als mereixements dels 
aspirants. La rectificació dels errors de valoració evita que persones que 
mereixerien continuar en el procés en quedin fora, i això ha de ser possible 
malgrat que les bases de la convocatòria no ho hagin previst. 
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