
           
                                                                  

  
 
STS de 5 de març de 2007, recurs 508/2002 
 
Composició dels tribunals de selecció:vulneració del principi d'especialitat (accés
al text de la sentència) 
 
 
En un procés selectiu per a cobrir una plaça d’assessor jurídic, l’òrgan qualificador estava 
format pel president, que no era llicenciat en dret, el secretari, que tenia dret a veu però 
no a vot, i per tres vocals, dels quals un era llicenciat en psicologia. Així doncs, l’òrgan 
estava correctament constituït pel que fa al nivell de titulació dels membres amb dret a 
vot, atès que tots quatre eren llicenciats, però només dos ho eren de la llicenciatura de 
dret i per tant, no hi havia una majoria tècnica especialitzada (2-2). El TS declara la 
nul·litat de ple dret d’un dels exercicis per defectuosa constitució de l’òrgan de 
selecció, la qual cosa obliga a anul·lar la resolució del procés selectiu i a acordar 
la retroacció d’actuacions al moment que es va produir el vici, a fi que l’òrgan 
selectiu es torni a constituir però aquesta vegada d’acord amb el principi 
d’especialitat.  
 
Les exigències de qualificació tècnica i d’especialització dels integrants dels òrgans 
qualificadors dels processos selectius són un mecanisme per assegurar l’efectivitat del 
principi de mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública d’acord amb l’art. 103.3 CE. La 
condició que la meitat més un dels vocals dels tribunals qualificadors siguin 
tècnics de l’ordre que correspon a les places convocades no s’estableix 
literalment a l’art. 4.e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración local, ni a l’art. 11 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de 
ingreso del personal al servicio de la Administración general del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles del Estado, però 
s’ha d’entendre implícita en la invocació que aquests preceptes fan del principi 
d’especialitat i de la necessitat que la composició del tribunal sigui 
eminentment tècnica. Així mateix, aquest requeriment no es pot considerar operatiu 
només en el moment inicial de nomenament dels vocals, sinó que serà exigible per a la 
vàlida actuació del tribunal en cada una de les sessions i en els diferents 
exercicis que integren el procés selectiu.   
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