
           
                      

  
 
STS de 4 de febrer de 2016, recurs 3928/2014 
 
L’Administració no pot revisar d’ofici les puntuacions assignades 
provisionalment en un procés de selecció si no s’han presentat reclamacions 
(accés al text de la sentència)  
 
Una aspirant a un cos de l’Administració va participar en un procés selectiu, i va obtenir 
una puntuació de 9,0499 en la fase d’oposició i 5,500 en la de concurs. Amb la 
puntuació resultant, d’haver-se mantingut la valoració provisional, hauria estat 
seleccionat. No obstant, la Comissió de baremació va revisar la puntuació i li va 
restar 1,5 punts de la fase de concurs, fet pel qual la interessada no va figurar, 
en conseqüència, entre els aprovats que es van donar a conèixer per Ordre de la 
Conselleria competent, recorreguda posteriorment per l’aspirant. 
 
El TS anul·la l’actuació administrativa impugnada i declara el dret de la recurrent a 
continuar amb la mateixa valoració de mèrits efectuada inicialment i a que, en 
cas de correspondre-li una puntuació final igual o superior a la de l’últim 
aspirant seleccionat, es procedeixi al seu nomenament amb efectes des del mateix 
moment en què es van produir per aquells que van superar el procés selectiu. 
 
En síntesi, argumenta el següent: 
 
 La sentència d’instància no respon adequadament a allò plantejat en el recurs, que a 

més és d’una importància cabdal: la revisió de les puntuacions es va fer d’ofici, sense 
que es produïssin reclamacions i quan ja es coneixia la identitat d’aquells a qui 
s’anava a seleccionar. La ruptura de l’anonimat, conjuntament amb la manca 
de audiència després de rebaixar-li la puntuació no són qüestions, en 
absolut, irrellevants. 
 

 No es poden interpretar les bases de la convocatòria en el sentit que autoritzin a 
l’Administració a tornar sobre les seves passes i revisar les valoracions 
provisionalment assignades. A més, no consten a l’expedient ni les eventuals 
reclamacions en què l’Administració s’emparava per fonamentar la 
modificació de les puntuacions, ni tampoc cap acta de reunió de la Comissió 
de baremació en què es procedís a la dita revisió. 

 
 Ja en anteriors ocasions (sentències del TS de 8 de juliol de 2013 i de 20 d’octubre 

de 2014) s’ha determinat precisament la impossibilitat que l’Administració 
torni sobre les pròpies passes quan no hi ha cap reclamació dels interessats, 
de manera que no es pot modificar la puntuació assignada provisionalment 
en la fase de concurs. 
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