
           
                      

  
 
STS de 15 de desembre de 2005, recurs 970/2000 
 
Vulneració de les bases d’una convocatòria per convertir un exercici simplement 
eliminatori en decisori del procés (accés al text de la sentència) 

 
Les bases de la convocatòria per a l’ingrés en el Cos d’Ajudants d’Institucions 
Penitenciàries, Escales masculina i femenina, disposaven que el procés selectiu constaria 
d’una fase d’oposició i altra d’un període de pràctiques.  
 
Pel que fa a la fase d’oposició, la mateixa estava dividida en 3 exercicis: 
 
El primer exercici, estava dividit en dues parts. En la primera part calia contestar un 
qüestionari de 150 preguntes i per a superar-la era necessari obtenir com a mínim un 5. 
La segona part consistia en la resolució de supòsits pràctics, i també calia com a mínim 
un 5 per a superar-la. Al conjunt del primer exercici s’atorgaria una qualificació màxima 
de 20 punts, 10 dels quals corresponien a la primera part i els altres 10 a la segona. En 
conjunt, com a mínim, per superar el primer exercici, calia una puntuació mínima de 10. 
Les bases disposaven, a més, que si en la primera part de l’exercici els aspirants no 
obtenien un 5, el Tribunal no estava obligat a corregir la segona part. Així doncs, tant 
l’exercici, com cadascuna de les seves parts, tenien caràcter eliminatori. 
 
El segon exercici era una prova d’aptitud mèdica, la qualificació de la qual era d’apte o no 
apte, i amb caràcter eliminatori. 
 
El tercer exercici consistia en un test psicotècnic, la qualificació del qual també 
era d’apte o no apte, i amb caràcter igualment eliminatori. Per a la realització 
d’aquest exercici, el Tribunal demana l’ajuda d’assessors especialistes, de manera que 
s’encarrega la seva realització i correcció a una empresa. Ara bé, enlloc de sol·licitar 
de l’empresa, de conformitat amb el que les bases disposaven, un llistat de tots 
els aspirants que, de conformitat amb el test, tinguessin la consideració d’apte, 
el Tribunal qualificador va sol·licitar que l’empresa únicament li facilités els 
aspirants masculins i femenins que haguessin superat un determinat número de 
tall, acordat pel Tribunal Qualificador. La imposició d’aquest número de tall per 
part del Tribunal Qualificador no es va fer abans de la realització de l’exercici, 
sinó després amb la intenció de deixar el nombre d’aspirants en el nombre 
exacte de places convocades, és a dir, amb la intenció de no aprovar més 
aspirants que el nombre de places convocades, convertint d’aquesta manera 
aquest tercer exercici en decisiu quan les bases sols el consideraven 
eliminatori. 
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