
           
                      

  
 
STS de 26 de juny de 2006, recurs 5770/2000 
 
Aplicació incorrecta de les bases d’una convocatòria (accés al text de la sentència) 
 
La sentència del TSJ de Cantàbria desestima el recurs contenciós-administratiu interposat 
contra la resolució de l’Ajuntament per la qual es va ratificar i fer pública la llista 
d’aprovats de les proves selectives per a la provisió de 34 places del Cos d’Agents del 
Medi Rural. 
 
Contra aquesta sentència interposa recurs de cassació un aspirant que no fou inclòs en la 
llista final d’aprovats, tot i haver obtingut millor puntuació global que altres aspirants si 
inclosos.  
 
Les bases de la convocatòria determinaven que el procés de provisió consistiria en una 
prova d’aptitud física més tres exercicis eliminatoris, el primer del qual seria qualificat de 
0 a 10 i el mínim per a superar-lo seria 5; el segon de 0 a 15 i el mínim per superar-lo 
seria 7.5; i el tercer de 0 a 10 i, tot i que no assenyalava el mínim per superar-ho, 
establia que es valoraria com el primer. La qualificació definitiva del procés era el resultat 
de sumar les puntuacions dels 3 exercicis amb  un mínim de 12 punts i un màxim de 25. 
El recorrent en primera instància i ara en cassació, havia obtingut una nota final de 22,6 
punts: 8.6 al primer exercici; 8.7 al segon; i 5.3 al tercer sense ser, aquesta tercera 
puntuació, una de les 34 millors. 
 
Davant d’aquesta inconcreció de les bases relativa al tercer exercici, el Tribunal 
Qualificador decideix que, mantenint el seu caràcter eliminatori, tan sols el superarien les 
34 millors puntuacions corresponents a les 34 places convocades.  
 
El TS anul·la la resolució per la qual es va aprovar la llista d’aprovats definitius per no 
incloure el recorrent en cassació en considerar que el criteri adoptat pel Tribunal 
Qualificador no s’ajusta al criteri establert a les bases. Afirma el TS que, tot i que 
les bases no assenyalen expressament una puntuació mínima per a superar el tercer 
exercici, les bases sí ofereixen elements suficients per a arribar a una conclusió 
contrària a la seguida pel Tribunal Qualificador: especifiquen respecte del tercer 
exercici, que la seva valoració serà igual a la del primer i, respecte del primer 
exercici, ens diuen les bases, que serà necessari per aprovar un mínim de 5 
punts. Aquesta, serà doncs, la puntuació mínima exigida per al tercer exercici. 
 
El criteri adoptat pel Tribunal Qualificador no respecta el que disposen es bases donat 
que: 
 
• Converteix el tercer exercici en el determinant de l'adjudicació de les places, quan les 

bases sols li confereixen caràcter eliminatori;  
• La rellevància de la qualificació final queda reduïda a la fixació de l'ordre dels 

aprovats, sense que així ho determinen les bases; 
• Els aspirants amb menor puntuació global que el recorrent obtenen plaça, mentre que 

aspirants amb major puntuació global i que arribaren a més de 5 punts en el tercer 
exercici es queden sense ella. 
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