
           
                      

  
 
STS de 21 de juny de 2006, recurs 4453/2000 
 
L’exigència d’una determinada titulació en un procés de provisió no és arbitrària 
si existeix justificació (accés al text de la sentència) 
 
La sentència d’instància del TSJ d’Andalusia anul·la i modifica la resolució d’una 
Administració per la qual es convoca el procés per a la provisió de dues places d’Enginyer 
Tècnic, la base de la qual exigia, per poder participar-hi, estar en possessió del títol 
d’Enginyer Tècnic Industrial, en el sentit que al procés puguin optar els Enginyers Tècnics 
sense cap més especificació. 
 
El cas planteja dues qüestions: una processal i l’altra de fons 
 
• Qüestió processal: 
 
L’Administració, ara recorrent en cassació, impugna la sentència del TSJ sobre 
la base que la mateixa és immotivada i per tant, causant d’indefensió. Ens 
recorda el TS que la motivació és un requisit ineludible de tota sentència judicial previst a 
l’art. 120.3 CE, el compliment del qual resulta obligat per tal de satisfer el dret 
fonamental de la tutela judicial efectiva de l’art. 24 CE i que, aquest requisit de 
motivació únicament pot entendre’s complit quan la sentència dóna resposta als 
elements essencials de les pretensions que les parts hagin exercitat. En aquest 
cas concret, la sentència d’instància va ometre l’informe del Cap de Secció de 
l’Administració demandada, informe sobre el qual es basava la principal motivació de 
l’Administració i que va ser invocat expressament en la contestació de la demanda, de 
manera que el TS anul·la la sentència del TSJ i passa a jutjar directament la controvèrsia 
que va ser plantejada en primera instància per aplicació de l’art. 95.2 c) i d) LJCA.  
 
• Qüestió de fons: 
 
El TS considera que limitar la participació en el procés de provisió únicament als titulats 
en enginyeria tècnica industrial no vulnera els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. El 
principi d’autoorganització de l’Administració comporta una potestat 
discrecional que es tradueix en un ampli espai d’apreciació a l’hora d’optar 
entre les diferents alternatives possibles. Aquest marge, però, no és il·limitat: 
ha de respectar el mandat d’interdicció de l’arbitrarietat previst a l’art. 93 CE; el 
principi d’accés en condicions d’igualtat a les funcions públiques previst a l’art. 
23.2 CE i; el principi de mèrit i capacitat de l’art. 103.3 CE. 
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