
           
                      

  
 
STSJ de Castella i Lleó de 15 d’abril de 2008, recurs 2578/2002 
 
Apreciació de desviació de poder en la valoració dels mèrits d’una convocatòria 
(accés al text de la sentència) 
 
Es planteja davant del TSJ una possible vulneració de les bases de la convocatòria amb 
concurrència de desviació de poder. 
 
L’objecte de la controvèrsia és la valoració en la fase de mèrits de l’experiència 
professional: l’òrgan selectiu va valorar els serveis prestats en el grup C de 
l’escala d’administració general per accedir a una plaça del grup A de l’escala 
d’administració especial. Els serveis prestats com a administratiu ho van ser en àrees 
de gestió corresponents a les places convocades. 
 
El TSJ fonamenta la seva argumentació, en primer lloc, en les diferents funcions que 
corresponen a l’escala d’administració general i l’especial en virtut dels arts. 169 i 170 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto refundido de 
disposiciones vigentes en materia de régimen local. En segon lloc, observa que mentre 
va exercir dins del grup C, l’aspirant no va desenvolupar tasques que requerissin una 
aptitud específica o una qualificació acadèmica o professional determinada.  
 
Per aquest motiu, considera que la valoració realitzada per l’òrgan selectiu resulta 
totalment contrària a les bases de la convocatòria i, a més, aprecia desviació de 
poder.  
 
A la vista d’aquestes conclusions, el TSJ declara el dret del recurrent a l’adjudicació de la 
plaça per haver quedat primer en l’ordre de puntuació, amb tots els efectes econòmics i 
administratius des de la data en què hagués hagut de prendre’n possessió. També li 
reconeix el dret a una indemnització per danys i perjudicis corresponent a l’import de les 
retribucions deixades de percebre des de la data en què hagués hagut de prendre 
possessió fins la data en què efectivament s’incorpori al servei. 
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