
           
                      

  
 
STS de 9 de març de 2015, recurs 867/2014 
 
Anul·lació d’una convocatòria d’accés per la superació dels límits de la taxa de 
reposició d’efectius (accés al text de la sentència) 
 
L’Advocacia de l’Estat va impugnar la convocatòria d’accés a 2 places de professor 
d’universitat funcionari, i el posterior nomenament d’aquells qui havien superat 
les proves, que ja eren professors de la universitat prèviament amb vincle laboral, en 
entendre que es vulneraven els límits sobre reposició d’efectius. 
 
En primera instància el TSJ va anul·lar aquestes resolucions, sentència confirmada pel TS 
d’acord amb els següents arguments: 
 
 La universitat va respectar la disponibilitat pressupostària del Capítol I i va acreditar 

que les places no afectaven els objectius d’aquesta disponibilitat, però no es va 
ajustar a la taxa de reposició del 10%, límit excepcional que per als cossos 
docents universitaris contenia l’art. 23 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 

 
En efecte, podien convocar-se 3 places en total, atès que en els cossos docents 
universitaris s’havien produït durant l’exercici anterior 27 jubilacions, 2 baixes i 2 
reingressos. La universitat ja havia convocat el 2012 fins a 25 places en total. 
 

 No es tracta, com defensa la universitat, d’una promoció interna o 
horitzontal, malgrat que després del nomenament es produís l’amortització 
de les places de règim laboral dels que van superar el procés selectiu. En 
realitat el procés selectiu era obert i podrien haver obtingut plaça, tot i ser 
improbable, els aspirants que no tenien vinculació prèvia amb aquella administració. 
En tot cas, cal remarcar que l’esmentat art. 23 tracta d’impedir l’accés a la funció 
pública universitària a qui no pertanyi a ella i que els aspirants finalment 
seleccionats no formaven part dels cossos docents universitaris (funcionaris). 

 
 El càlcul de la taxa de reposició s’ha d’efectuar en relació amb el professorat dels 

cossos docents universitaris de la pròpia universitat. No es possible d’incloure en 
el càlcul ni totes les universitats públiques ni, dintre d’una en concret, el 
conjunt del seu personal, és a dir, el personal d’administració i serveis. 
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