
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 13 de març de 2009, recurs 315/2005 
 
No existeix un termini per a la resolució dels processos selectius (accés al text de la 
sentència). 
 
En aquest supòsit, els funcionaris demandants reclamen que es reconeguin efectes 
retroactius a la presa de possessió del lloc al qual van accedir mitjançant promoció 
interna. La presa de possessió es va realitzar el 15 de novembre de 2004, però d’acord 
amb el decret que va aprovar l’oferta pública de l’any 2003, la data màxima per a la 
presa de possessió era l’últim dia hàbil de l’any 2003. Reclamen, per tant, les diferències 
retributives generades entre l’últim dia hàbil de l’any 2003 i la data de la presa de 
possessió. 
 
D’entrada, la literalitat del decret establia que les convocatòries havien de resoldre’s, 
amb caràcter general, durant l’any 2003. El Tribunal argumenta, doncs, que era 
possible excepcionar la norma general en un supòsit concret. 
 
En segon lloc, es fa palès que la demora en l’actuació administrativa es va deure a 
la complexitat del procediment selectiu convocat. Es tractava d’un procediment de 
promoció horitzontal a places de funcionaris de carrera adreçat a personal laboral fix. El 
nomenament dels funcionaris es va fer mitjançant resolució de 16 de juliol de 2004. A 
continuació es va iniciar el procediment d’assignació de vacants, en el qual es va intentar 
mantenir els participants en els mateixos llocs que venien ocupant, cosa que va obligar 
l’Administració a reclassificar força llocs.  
 
Finalment, el Tribunal conclou que no existeix en la normativa legal i reglamentària 
aplicable una regulació sobre la durada dels processos selectius o del període 
de temps necessari per a cadascuna de les seves fases, durada que dependrà no 
només de circumstàncies previsibles, en atenció a l’objecte de la convocatòria, sinó 
també en funció d’altres circumstàncies imprevisibles, com pot ser el nombre d’aspirants. 
En conseqüència, la data del nomenament i de la presa de possessió depenen de 
la durada de les diferents fases del procés selectiu. 
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