
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 17 de gener de 2006, recurs 27/2003 
 
Consolidació del grau personal en cas d’adscripció provisional (accés al text de la 
sentència) 
 
Tot i fer referència a la jurisprudència del TS sobre la impossibilitat de consolidar el grau 
personal en situació d’adscripció provisional, ja que l’adscripció o atribució provisional no 
deriva d’un reconeixement de mèrits i capacitats, el Tribunal té en compte les 
circumstàncies particulars d’aquest supòsit per reconèixer a la recurrent la consolidació 
de grau: 
 
• La recurrent, funcionària de carrera del Grup C amb grau personal consolidat 18, va 

participar en un concurs per a la provisió de llocs de treball, passant a ocupar un lloc 
de treball dotat del nivell 22, grup A. Aquest procés fou anul·lat judicialment i 
l’Administració en va ordenar el cessament, nomenant-la provisionalment per a la 
mateixa plaça en què havia estat cessada a l’espera de nova convocatòria de concurs 
de provisió de llocs de treball.  
 

• Mentre estava en adscripció provisional, l’Administració va reclassificar a nivell 20 els 
llocs de treball del departament d’origen de la recurrent, no aplicant aquesta 
reclassificació a la interessada. Transcorreguts dos anys des de la reclassificació, els 
companys que no havien participat en el concurs de provisió anul·lat van consolidar el 
nivell 20.  

 
• La recurrent demana que se li apliqui la reclassificació operada en el lloc de treball 

d’origen reconeixent-li la consolidació del nivell 20, malgrat trobar-se nomenada 
provisionalment per al desenvolupament d’un lloc de treball diferent. 

 
• El Tribunal entén que és discriminatòria la situació en què es troba la 

recurrent, ja que el lloc de treball que li correspondria ocupar de no trobar-
se en situació d’adscripció provisional seria precisament el que correspon al 
nivell reclassificat, no podent resultar perjudicada pel fet d’haver participat 
en un concurs de provisió de llocs (anul·lat jurisdiccionalment) respecte dels 
companys que no van participar-hi. 
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