
STS de 20 de juliol de 2022, recurs 8018/2020 

Esmena extemporània d’una aspirant relativa a la manifestació de l’elecció de 

plaça després de la superació d’un procés selectiu (accés al text de la sentència) 

Una aspirant a ingressar a la funció pública sanitària autonòmica com a infermera va 

superar el corresponent procés selectiu. Aplicant les bases de la convocatòria, 

l’Administració va atorgar, amb data 6 de setembre del 2018, un termini de 10 dies 

perquè les persones aprovades se sotmetessin a l’avaluació dels requisits de 

capacitat funcional i presentessin el formulari d’elecció de plaça. La interessada 

es va sotmetre a aquesta avaluació en termini, però no va presentar el 

formulari, al·legant problemes familiars i de salut. El 21 de novembre va presentar 

un escrit sol·licitant efectuar l’elecció, el qual no va tenir resposta. El 10 de 

desembre d’aquell mateix any l’Administració va dictar una resolució declarant 

la pèrdua de drets de diversos aspirants, entre els quals la recurrent, i va establir una 

nova relació d’aprovats. 

El TS resol, a aquests efectes, la qüestió d’interès cassacional objectiu següent: 

“Si, en un procediment selectiu, es pot considerar esmenat el tràmit de presentació de 

documentació, en concret el formulari d’elecció de plaça, quan s’aporta la documentació 

un cop ha transcorregut el termini previst, però abans o dins del dia en què es publiqui la 

resolució en què es tingui per transcorregut el termini”. 

L’Alt Tribunal entén que: 

 És indubtable que la recurrent va conèixer o havia de conèixer que disposava

de 10 dies no només per sotmetre’s a l’avaluació de la seva capacitat funcional, sinó

també per manifestar la plaça desitjada entre les que s’havien ofert. Per moltes

raons que al·legués explicant per què no va complir aquest requisit, l’omissió no és

atribuïble al fet que l’Administració no la informés degudament.

 Tot i això, l’art. 73 de la Ley 39/2015, disposa que els tràmits els han de complir els

interessats en el termini de 10 dies des de la notificació; que hi ha la possibilitat

d’esmena davant el compliment defectuós; i que aquells que no compleixin amb allò

indicat se’ls pot declarar decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent. Això no

obstant, s’ha d’admetre l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes

legals, si es dugués a terme abans o dins del dia que es notifiqui la resolució

en què es tingui per transcorregut el termini.

 Així, entre la data d’atorgament de 10 dies de termini (6 de setembre) i la

notificació de la resolució (10 de desembre), l’Administració no va adoptar

cap resolució. Per això, en la data intermèdia de 6 de novembre, quan

l’aspirant va sol·licitar que se li permetés escollir plaça, estava emparada per l’art.

73 de la Ley 39/2015 i se li hauria d’haver reconegut el dret.

En conclusió, la resposta a la qüestió d’interès cassacional objectiu ha de ser que, 

en un procediment selectiu i malgrat hagi transcorregut el termini, cal esmenar 

la manca de presentació del formulari d’elecció de plaça si es duu a terme abans 

o dins del dia en què l’Administració publiqui la resolució declarant

transcorregut el termini. Per això, el TS cassa la sentència recorreguda del TSJ i
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declara el dret de la recurrent a que se li doni l’oportunitat de presentar el formulari 

d’elecció de plaça i se li adjudiqui aquella que li correspongui en aplicació de les bases de 

la convocatòria. 


