
           
                      

  
 
STS de 23 de gener de 2006, Recurs 5177/2002 
 
Reconeixement de serveis prestats només al personal funcionari (accés al text de la 
sentència) 
 
El TSJ de Madrid va dictar sentència estimatòria del recurs contenciós-asministratiu 
interposat contra la resolució per la qual es publicava la relació definitiva d’aprovats en el 
concurs-oposició per a l’ingrés en l’escala d’Auxiliars Administratius convocat per una 
universitat, segons la qual s’anul·la la resolució impugnada i es reconeix el dret del 
demandant a que li siguin valorats en la fase de concurs els mèrits aportats per entendre 
que el Tribunal Qualificador no es limita a aplicar les bases de la convocatòria sinó que 
afegeix un plus d’exigència que aquestes no demanen. 
 
La universitat recorre ara en cassació per entendre que la sentència d’instància ha 
vulnerat els arts. 14.1 i 15.4 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 de la Administración General del Estado, en qüestionar la 
interpretació del Tribunal Qualificador. El TS fa seus els arguments del TSJ de Madrid: 
 
• Les bases de la convocatòria preveien que en la fase de concurs es valorarien els 

serveis prestats amb la següent puntuació: per cada any de servei reconegut a 
l’Administració o fracció superior a 6 mesos, 0.20 punts fins un màxim d’1 punt; per 
cada any de servei prestats a la universitat convocant o fracció superior a 6 mesos en 
llocs que desenvolupin tasques administratives, 1.5 punts fins un màxim de 7.5 
punts. 

 
• Tenint en compte el caràcter ferm de les bases de la convocatòria i per tant la 

impossibilitat d’impugnar-les, es planteja si la interpretació que de les mateixes ha fet 
el Tribunal Qualificador resulta contrària o no al principi d’igualtat en l’accés a la 
funció pública de l’art. 23.2 CE, és a dir si la seva actuació ha respectat o no, la llei de 
procés que són les bases. 

 
• La sentència d’instància no qüestiona les facultats del Tribunal Qualificador, 

sinó que assenyala que el que ha fet el Tribunal Qualificador ha estat exigir 
un requisit que les bases no demanaven. Es tracta de determinar si quan les 
bases es refereixen a “serveis reconeguts en l’Administració” és possible entendre, 
com així ha fet el Tribunal Qualificador, que únicament serien computables els serveis 
reconeguts formalment a funcionaris de carrera en aplicació de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, sobre reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública. 
Tant el TSJ com el TS, entenen que aquesta interpretació suposa incorporar 
un plus d’exigència que les bases no demanen, i que la correcta interpretació 
de l’expressió és la que permet valorar els serveis reconeguts a 
l’administració sense cap restricció. 
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