
STS de 28 de maig de 2019, recurs 90/2017 

Intervenció en els processos selectius d’òrgans paritaris creats per negociació 
col·lectiva (accés al text de la sentència) 

En una convocatòria de consolidació d’ocupació temporal d’una administració local, en el 
concurs de mèrits s’havien de valorar els serveis prestats en categories 
funcionalment iguals a les convocades, encara que tinguessin diferent denominació. 

L’òrgan de selecció elevà una consulta a l’ajuntament relativa als mèrits d’una aspirant. 
L’entitat local, al seu torn, la va sotmetre a la Comissió mixta de consolidació creada per 
les meses de negociació col·lectiva. Aquesta comissió va emetre un informe que la 
presidenta de l’òrgan de selecció va tenir per vinculant, i que va ser després 
assumit per la majoria dels membres d’aquell òrgan. Aquest informe perjudicava 
l’aspirant recurrent, que havia obtingut 47 punts sobre els 50 possibles en la fase 
d’oposició però que no va superar el procés perquè no se li va valorar 
l’experiència professional (45 punts). 

La intervenció de la Comissió mixta de consolidació no estava prevista ni a les 
bases generals ni a les específiques de la convocatòria, i a més el TS posa en dubte que 
tingui el caràcter d’assessor tècnic especialitzat que la legislació de funció pública exigeix 
per poder assessorar els òrgans selectius.  

El TS es posiciona a favor de les tesis de la recurrent i resol les següents qüestions 
d’interès cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència: 

• La Comissió mixta de consolidació no tenia títol per intervenir per si mateixa
en el procés selectiu, ni tampoc existia obligació per part de l’òrgan de selecció de
fer-li cap consulta.

• Fins i tot si les bases de la convocatòria haguessin previst la seva intervenció o si
l’òrgan de selecció hagués decidit per si mateix demanar-li assessorament, d’acord
amb la legislació de procediment administratiu el seu informe no podia tenir
caràcter vinculant perquè no existia una disposició que així ho preveiés.

• Els aspirants en el procés selectiu tenen dret a utilitzar qualsevol mitjà de
prova per demostrar que els serveis previs els han prestat en categories
funcionals iguals a les de la convocatòria.

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTS/STS_90_2017.pdf

