
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya 151/2010, d’11 de febrer, recurs 294/2007 
 
Nul·litat de la convocatòria si es desvincula de la relació de llocs de treball (accés 
al text de la sentència) 
 
En aquesta sentència, es declara la nul·litat radical d’una convocatòria de selecció per a 
ocupar interinament una plaça de tècnic superior de l’escala d’administració especial, del 
grup A vinculada al lloc de Cap del Gabinet Tècnic de Via Pública. 
 
La relació de llocs de treball de l’administració convocant establia que per a ocupar el dit 
lloc era necessari estar en possessió de titulació del grup A de classificació del personal 
funcionari. No obstant això, les bases de la convocatòria van incloure com a requisit 
específic “ocupar una plaça del grup A o estar habilitat en una plaça del grup A”. La 
persona que va obtenir la plaça no tenia la titulació del grup A. 
 
El TSJ argumenta que les bases de la convocatòria no poden contradir al seu 
arbitri allò establert en la relació de llocs de treball, sinó que s’han d’ajustar a 
les previsions normatives. En aquest cas, les bases van permetre una ampliació de la 
titulació d’accés no volguda per la relació de llocs de treball, amb la finalitat de 
possibilitar, sense motivació suficient, la participació en el procés de candidats que no 
pertanyien al grup A. 
 
El TSJ rebutja, doncs, els arguments de l’Administració, que partien de la doctrina 
jurisprudencial conforme la qual les bases de la convocatòria s’erigeixen en la llei del 
concurs oposició i vinculen tant als participants com a la pròpia Administració, de manera 
que la interposició d’un eventual recurs no pot prosperar si l’aspirant no va impugnar les 
bases dins del termini establert, esdevenint aquelles consentides i fermes.  
 
El TSJ conclou que l’actuació administrativa fou arbitrària per injustificada i 
propicià un tracte discriminatori vulnerador de l’art. 23.2 CE. Per aquest motiu, 
procedeix a sancionar-la amb la nul·litat radical.  
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