
           
                      

  
 
STSJ de Castella i Lleó de 13 de juliol de 2009, recurs 567/2006 
 
Procés de consolidació d’ocupació temporal (accés al text de la sentència) 

 
S’impugna l’ordre reguladora d’un procés selectiu de consolidació d’ocupació i de reducció 
de la temporalitat convocat per una Administració autonòmica.  
 
En primer lloc, el Tribunal aprecia la validesa del procediment en tant que aquest es 
fonamenta en la normativa autonòmica d’aplicació i en la Ley 2/2004, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, la qual autoritza a les administracions 
públiques a convocar procediments selectius per a cobrir places i llocs desenvolupats 
interinament o temporal amb anterioritat a l’1 de  gener de 2004. El Tribunal també 
avala la utilització del concurs oposició com a sistema de selecció, en aplicació dels 
principis constitucionals de mèrit i capacitat. 
 
En segon lloc, el Tribunal analitza alguns aspectes del barem de mèrits del concurs, 
concretament, la valoració de l’experiència i de la formació. 
 
Quant a la valoració de l’experiència, es puntuen els serveis efectius prestats com a 
personal temporal en llocs de treball amb funcions iguals o equivalents a les del cos 
administratiu que es convoca. El Tribunal considera lògic i correcte que 
l’experiència adquirida com a personal temporal es ponderi positivament, ja que 
això denota coneixement de les funcions assignades al cos al qual es pretén accedir o 
unes d’equivalents. A més, la valoració d’aquest mèrit no era determinant de la 
qualificació final, ja que la nota d’oposició arriba fins al 70% del total i la dels mèrits 
fins al 30%. Per tant, el Tribunal conclou que l’afavoriment dels funcionaris interins ha 
respectat les exigències constitucionals. 
 
Quant a la valoració de la formació, en canvi, el Tribunal arriba a la conclusió contrària. 
La convocatòria establia una puntuació per haver cursat formació de caràcter oficial en 
matèries relacionades directament amb les funcions del cos convocat. Citant STS de 8 de 
juny de 2005, dictada també en procediment de consolidació d’ocupació, el Tribunal 
conclou que l’exigència que la formació realitzada tingui relació directa amb les 
tasques pròpies dels llocs de treball fa molt difícil, si no impossible, que s’hagin 
pogut realitzar sense estar vinculat a l’Administració, ja que majoritàriament 
aquests cursos s’adrecen al personal de les administracions públiques. Aquest 
afavoriment del personal temporal es considera injustificat i contrari al principi d’igualtat 
en l’accés a l’ocupació pública. 
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