STS de 7 d’abril del 2022, recurs 4344/2021
Execució de sentències: revisió d’ofici de processos selectius i nota de tall dels
aspirants (accés al text de la sentència)
Després de dictar-se una sentència en matèria d’accés a l’ocupació pública que
anul·lava una base d’un procés selectiu, es van suscitar controvèrsies en relació amb
la manera d’executar-se d’aquella, i per això l’administració afectada va procedir a
una revisió d’ofici. A aquest efecte, el TS respon a les següents qüestions d’interès
cassacional objectiu:


Si resulta conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, la revisió
general acordada per l’Administració, en virtut de l’anul·lació d’una base de la
convocatòria d’un procés selectiu, que dona lloc al reconeixement del dret a ser
inclosos en la llista d’aprovats, als aspirants que superin la nota que resulta d’aquest
procés de revisió i respectant els que a la llista inicial havien superat el procés.



Com a conseqüència de tot això, quan es tracta d’adjudicar una plaça a l’aspirant en
un procés selectiu, després d’obtenir per via de revisió d’actes nuls la possibilitat de
superar la fase d’oposició i passar a la fase de mèrits, quina ha de ser la nota de
referència que cal tenir en compte: si la de l’últim aprovat aleshores o la
nova nota que resulta del procés de revisió, d’acord amb el nombre màxim de
places convocades i sense perjudici de tercers de bona fe.

El TS afirma que aquesta qüestió ja ha estat resolta altres vegades (SSTS de 29
d’octubre de 2021 i de 20 de gener de 2022) i que per raons de seguretat jurídica,
igualtat en aplicació de la llei i coherència de la jurisprudència, ha de reiterar el
que va decidir en el seu moment.
Pel que fa a la primera qüestió, argumenta que la revisió d’ofici de les bases d’un
procés selectiu es pot fer però no pot conduir a resultats contraris a la
seguretat jurídica.
Quant a la segona qüestió, és aplicable la nota original en relació amb l’últim
aprovat, de manera que si se supera aquesta nota, que en el cas concret era 57,87, s’ha
de reconèixer a la recurrent, amb una nota superior de 65,72 punts, el dret a ser
nomenada personal estatutari a la categoria d’infermera, amb els efectes econòmics i
administratius establerts a la sentència ferma.

