
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya 1066/2009, de 28 de desembre, recurs 365/2006 
 
S’han de valorar els mèrits quan la manca d’acreditació és culpa (presumida o 
provada) de l’Administració (accés al text de la sentència) 
 
La qüestió central d’aquest procés consisteix a determinar si una aspirant va presentar 
en temps i forma la documentació acreditativa dels seus mèrits, d’acord amb allò 
establert a les bases de la convocatòria. 
 
La recurrent argumenta que va adjuntar el certificat de serveis prestats amb el formulari 
normalitzat anomenat “Presentació de documentació”. Com a prova, aporta còpia 
d’aquest formulari amb el segell del registre d’entrada de l’administració convocant. La 
data del segell acredita que la presentació es va fer dins del termini establert per la 
convocatòria. 
 
No obstant això, en l’expedient administratiu no hi consta el certificat de serveis prestats, 
i per aquest motiu l’òrgan de selecció no va valorar l’experiència de la interessada. 
 
Tenint en compte la impossibilitat de provar tant que no es va presentar el 
certificat, com que sí que es va presentar, el Tribunal conclou que s’han de tenir 
per acreditats els mèrits de l’aspirant. La circumstància que l’actora no hagi pogut 
aportar còpia del certificat de serveis prestats presentat, no és un element suficient per a 
negar dita presentació: en primer lloc, perquè els administrats han de confiar en la bona 
administració i no està en les seves mans evitar una possible pèrdua de la documentació 
lliurada i en segon lloc, perquè els interessats no tenen per què quedar-se còpia de tots 
els documents presentats, justament en base a aquest principi de confiança legítima en 
una eficaç actuació administrativa.  
 
En qualsevol cas, el TSJ considera que l’Administració és l’única responsable del 
registre d’entrada de la documentació i posterior remissió a l’òrgan de selecció, 
sense que els eventuals defectes de forma que hi pugui haver en aquest tràmit 
(com per exemple, que no constin la data i hora d’entrada en el registre) puguin ser 
atribuïbles a les persones interessades, excepte prova fefaent en contrari. 
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