
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 16 de març de 2006, recurs 661/2003 
 
La promoció interna entre cossos o escales diferents (accés al text de la sentència) 
 
S’impugna el procés de promoció interna a l’Escala d’Administració General, juristes 
criminòlegs, perquè exclou els funcionaris de l’Escala d’Administració Especial del Cos de 
Diplomats de Serveis Penitenciaris. 
 
L’Administració s’oposa a la impugnació al·legant la seva potestat d’organització, que li 
permet la regulació dels serveis de la forma que estimi més convenient, i també la 
impossibilitat de traspàs de personal funcionari d’un Cos o Escala de l’Administració 
General a una altra d’Especial, o viceversa. 
 
Sobre la potestat organitzativa de les administracions públiques, i de la discrecionalitat 
tècnica administrativa, cita el Tribunal l’opinió doctrinal segons la qual tota actuació 
administrativa ha de quedar sota control jurisdiccional, reduint al mínim aquells àmbits 
en què no sigui possible la revisió dels Jutges, excepte quan concorri arbitrarietat, 
desviació de poder o error. 
 
Respecte els funcionaris que han de ser admesos en un procés de promoció interna, l’art. 
22.1 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública de 
caràcter bàsic, exigeix que pertanyin a Cossos o Escales inferiors per permetre el seu 
accés als superiors.  
 
Argumenta el Tribunal que la classificació dels funcionaris en Grups ve determinada per 
la titulació exigida per a l’ingrés al Cos o Escala de què es tracti, i això al marge del lloc 
de treball que després es desenvolupi i dels anys de serveis de cada funcionari. Per tant, 
en principi, l’habilitació per poder participar en un procés de promoció interna ve donada 
pel Grup de titulació del funcionari i no per la seva pertinença a una o altra Escala o Cos 
de l’Administració. 
 
En el present cas, la potestat d’organització administrativa no justifica ni serveix 
de fonament per impedir que els funcionaris del Cos de Diplomats no puguin 
participar en la convocatòria indicada, precisament per tractar-se d’un cos 
especialitzat, sobretot si es té en compte que les funcions que estan 
desenvolupant s’adapten a les que desenvoluparan amb posterioritat una 
vegada hagin estat integrats en el Cos de destí.  
 
  

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_661_2003.pdf

