
           
                      

  
 
STSJ de Castella i Lleó de 7 d'abril de 2009, recurs 734/2008 
 
Inclusió en la llista general de qui no obtingui plaça pel torn de reserva de 
persones discapacitades (accés al text de la sentència) 

 
En convocatòria de selecció d'una administració local, una aspirant que no va obtenir 
plaça dins el torn de persones discapacitades, per al qual havia optat, però que no 
obstant això havia aconseguit millor puntuació que alguns dels aspirants que havien 
superat les proves en el torn lliure, sol·licita que li sigui reconeguda la puntuació assolida 
per obtenir plaça en el torn lliure. Es dóna la circumstància que les proves selectives 
foren idèntiques en els dos torns. 
 
El Tribunal reconeix el dret de la recurrent en aplicació de l'article 3.2 del Real Decreto 
2271/2.004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, conforme al qual: "Con 
el fin de avanzar en el propósito de conseguir la igualdad de oportunidades, en el 
supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya 
presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los 
ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera 
superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será 
incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general." 
 
L'Administració argumenta que aquesta norma no és aplicable a l'Administració local atès 
el seu propi sistema de fonts. El Tribunal, en canvi, recorda el caràcter supletori de 
legislació estatal en aquest àmbit, la qual serà d'aplicació en defecte de legislació 
autonòmica -com era el cas-. A més, aquesta disposició normativa fa efectiu el principi 
d'igualtat en l'accés a l'ocupació pública, d'acord amb allò establert a la Constitució i la 
normativa europea. 
 
Tot i que l'Administració defensa que es van convocar dos torns diferenciats, el Tribunal 
argumenta que en realitat es tractava d'una única convocatòria ordinària, amb 
reserva de places per a persones discapacitades. D'acord amb l'article 3.3 del citat 
Reial decret, en aquests casos "al finalizar el proceso, se elaborará una relación única en 
la que se incluirán todos los candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas, 
ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que 
hayan participado". L’argumentació de l’Administració seria vàlida si les places 
reservades a persones discapacitades s’haguessin ofert en convocatòria independent. 
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