
           

                                                                   
  

 
STS de 22 de febrer de 2016, recurs 4156/2014 

 

Legitimació dels sindicats per impugnar les diferents fases d’un procés de 

selecció (accés al text de la sentència)  

 

Un sindicat va impugnar la nota de tall d’un dels exercicis d’un procés selectiu 

en considerar que no s’havia respectat allò que disposaven les bases de la convocatòria 

(es va modificar la nota de tall amb posterioritat a la publicació de les bases). En primera 

instància, el TSJ va refusar la seva pretensió d’anul·lació per manca de 

legitimació activa. El TS conclou en idèntic sentit pels següents motius: 

 

 La jurisprudència compta amb criteris sòlids (àmpliament citats a la sentència) per 

resoldre quan hi ha un interès legítim per part de qui recorre l’actuació 

administrativa impugnada. Específicament per a les organitzacions sindicals, el TC ha 

determinat que ha d’existir un vincle entre l’organització sindical que entaula 

el procés i l’acció exercitada, però això no els converteix en guardians abstractes 

de la legalitat. Per aquest motiu, ha de constar-hi un interès professional o 

econòmic en què hi sigui present un vincle especial i concret entre el sindicat i 

l’objecte del debat del plet. 

 

 El TSJ va argumentar que, en limitar-se la impugnació sindical a la disconformitat 

amb la nota de tall, les conseqüències del litigi només podien incidir en 

l’esfera individual d’alguns dels aspirants, tesi a la qual s’adhereix el TS. 

 

 Quan es tracta de processos selectius, si es discuteix la conformitat a 

l’ordenament d’una convocatòria o de les seves bases o en aquells altres 

supòsits en què es percebi una instrumentalització dels procediments per a 

finalitats divergents a les que els són pròpies, s’ha d’apreciar la legitimació 

sindical. Però quan únicament està en joc el particular resultat d’un procés 

de selecció, no és acceptable la legitimació. Ens trobem davant el segon cas, 

perquè no s’acredita que els interessats hagin impugnat el procés, tot i que pugui 

qüestionar-se la manera de fer del tribunal qualificador. Per tant, és possible que els 

afectats per aquesta eventualitat hagin acceptat el resultat del procés selectiu, el que 

comporta la impossibilitat de substituir els titulars del dret per les organitzacions 

sindicals. 

 

 En aquest tipus de processos, la legitimació de les organitzacions sindicals s’ha 

de resoldre cas per cas, perquè s’estableixi si està en joc l’interès professional la 

defensa del qual es persegueix o només es manifesten interessos individuals dels 

afectats. 
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