
           

                                                                   
  

 
STS de 15 de març de 2018, recurs 3084/2015 

  

La confecció d’una relació complementària d’aspirants aprovats en un procés de 

selecció és una facultat relativa de l’òrgan convocant que esdevé un deure si 

dita previsió s’ha incorporat en les bases (accés al text de la sentència)  

 

Una aspirant que havia superat el procediment de selecció però no havia obtingut plaça 

va sol·licitar el seu nomenament tenint en compte que les bases de la 

convocatòria preveien una llista complementària i que una de les persones 

proposades no va prendre possessió.  

 

L’administració va denegar la sol·licitud pels següents motius: 

 

 Fer ús de la llista complementària tenia caràcter potestatiu segons l’art. 61.8 EBEP, 

que literalment disposa: “Els òrgans de selecció no poden proposar l’accés a la 

condició de funcionari d’un nombre superior d’aprovats al de places convocades, 

excepte quan ho prevegi la mateixa convocatòria. No obstant això, sempre que els 

òrgans de selecció hagin proposat el nomenament del mateix nombre d’aspirants que 

el de places convocades, i amb la finalitat d’assegurar-ne la cobertura, quan es 

produeixin renúncies dels aspirants seleccionats, abans del seu nomenament o presa 

de possessió, l’òrgan convocant pot requerir a l’òrgan de selecció una relació 

complementària dels aspirants que segueixin als proposats, per al possible 

nomenament com a funcionaris de carrera.” 

 

 A més, en el present cas, no hi havia hagut renúncia expressa, sinó que un dels qui 

havia aprovat no havia comparegut a prendre possessió. 

 

El TS sosté, en primer lloc, que la facultat de l’òrgan convocant de requerir a 

l’òrgan de selecció la confecció d’una relació complementària és una facultat 

relativa i no absolutament o totalment lliure, perquè la confecció d’aquesta relació 

pretén assegurar la cobertura de les places convocades i les administracions han d’actuar 

conforme als principis d’eficiència i eficàcia. Per això, també, si no s’exerceix aquesta 

facultat cal motivar-ho. 

 

En segon lloc, el TS afirma que aquesta facultat es transforma en un deure quan 

s’hagués recollit en les bases que es farà una relació complementària. En aquest 

cas concret: 

 

 Les bases no exigien que la renúncia hagués de ser expressa, i per això es 

pot admetre la renúncia tàcita. 

 

 Com que les bases no deien el contrari, cal aplicar l’art. 61.8 EBEP, que també 

preveu la relació complementària davant el fet de no prendre possessió.  

 

Pels motius exposats, el TS estima el recurs i obliga al nomenament de la recurrent. 
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