
STS de 24 de juny de 2019, recurs 1776/2016 

Convocatòria d’accés derivada d’un pla d’estabilitat laboral: validesa d’una 

puntuació de serveis prestats a la mateixa administració que multiplica per 

quatre els prestats en altres (accés al text de la sentència)  

Una aspirant a places de carrera del Cos superior d’administració general d’una 

comunitat autònoma va impugnar la llista provisional d’aprovats i el nomenament 

com a funcionaris de carrera respecte d’un procediment selectiu convocat com a 

conseqüència d’un pla d’estabilitat laboral (amb origen en una DT de la llei de funció 

pública autonòmica). Les bases de la convocatòria valoraven els serveis prestats amb 

fins a 28 punts, de la següent manera: 

 0,224 punts per mes d’aquells prestats en llocs de treball de l’Administració de la

comunitat autònoma convocant, del mateix cos al qual s’accedeix o categories

equivalents.

 0,056 punts per mes d’aquells prestats en llocs de treball de l’Administració de la

comunitat autònoma convocant de diferents cossos o escales a la qual s’accedeix o

categories laborals equivalents, i experiència en d’altres administracions públiques.

La recurrent va entendre que se li havia puntuat incorrectament l’experiència 

professional en relació amb els serveis que havia prestat a un ajuntament com a 

tècnica d’administració general (se li van assignar 0,056 punts por mes); que la 

sentència d’instància no havia motivat correctament la decisió; que en haver-se apartat 

del criteri precedent d’altres convocatòries d’accés sense donar cap explicació, obligatori 

segons l’art. 45.1.c de la Ley 30/1992, aleshores vigent, a l’actuació administrativa li 

mancava motivació i suposava anar contra els actes propis; i que l’ajuntament on havia 

prestat serveis forma part de l’Administració de la comunitat autònoma en aplicació del 

seu Estatut d’autonomia. 

El TS rebat tot aquests arguments i recolza l’actuació administrativa, d’acord amb el 

següent: 

 No hi ha infracció de l’art. 23 de la Constitución. No sembla arbitrari puntuar de

manera diferent l’experiència segons s’hagi adquirit a la mateixa

administració a la que pertany la plaça o a una altra. Malgrat pot haver-hi

punts en comú, no es tracta del mateix context organitzatiu i funcional i no

coincideixen, en principi, les competències i funcions i la normativa a aplicar. Per a la

recurrent la diferència de puntuació en funció de l’administració en què s’hagi

adquirit l’experiència és desproporcionada, però és cert que no va impugnar la base

amb anterioritat i no aporta elements que serveixin per corroborar aquesta

desproporció.

Igualment, no es pot arribar a la mateixa solució que la STS de 25 d’abril de 

2012, recurs 7091/2010, que cita, atès que es tracta d’un cas singular no 

equiparable al debatut. En aquella ocasió es va valorar l’experiència com a tècnic 

d’activitats turístiques adquirida al Consell Insular d’Eivissa en els mateixos termes 

que l’adquirida a l’Administració autonòmica, entitat convocant de las places, perquè 

respecte del Consell Insular de Mallorca no estava transferida la competència, que 

encara retenia a la comunitat autònoma, mentre que sí ho estava a Menorca i 

Eivissa. A més, es va provar que les comeses eren exactament les mateixes. 
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 L’explicació de la sentència d’instància, tot i que no gaire extensa, és suficient. 

 

 No hi ha canvi de criteri respecte d’actuacions precedents: el cas que se cita 

de manera comparativa es molt específic, ocorregut exclusivament en un 

dels més de vuitanta processos de selecció convocats en aplicació del pla 

d’estabilitat laboral, que a més es va produir a la convocatòria del cos auxiliar. En 

aquella única ocasió es van valorar els serveis prestats com ho sol·licita ara la 

interessada. Això no significa, per tant, manca de de motivació ni infracció de la 

doctrina dels actes propis. 

 

 L’Administració local no forma part de l’Administració de la comunitat 

autònoma. Les previsions de l’Estatut d’autonomia aplicable, tal como estan 

redactades, no identifiquen ni integren l’Administració municipal en l’autonòmica. 

 

En definitiva, no és arbitrari valorar de diferent manera l’experiència adquirida en 

administracions diferents i tampoc hi ha cap precepte que imposi tractar d’igual 

manera els serveis prestats en ajuntaments i en l’Administració autonòmica. 


