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NOTA EN RELACIÓ AMB LA CONSULTA PLANTEJADA SOBRE ELS EFECTES PER ALS 
TERCERS DE BONA FE DE L'EXECUCIÓ DE LA SENTENCIA DEL TSJC NÚM. 701/2012, 
D'11 DE JUNY, DICTADA EN EL MARC DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURS 
ESPECÍFIC DE MÉRITS I CAPACITATS PER A LA PROVISIÓ DE DIVERSOS LLOCS DE 
COMANDAMENT DE CENTRES PENITENCIARIS (RESOLUCIÓ -JUS/1642/2008) DEL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

Antecedents 

Es planteja una consulta sobre els efectes de la sentencia del TSJC núm. 701/2012, d'11 de 
juny, per la qual s'estimava el recurs d'apel-lacio interposat peí senyor Manuel Vicente 
González Bonilla contra la sentencia del JCAB núm. 16 dictada en el RCA núm. 487/2009. 
Aquest recurs contenciós administratiu es va interposar contra l'entrevista que es va dur a 
terme durant la segona fase del concurs específic de mérits i capacitats per a la provisió de 
diversos llocs de comandament de l'ámbit de régim interior deis centres penitenciaris 
dependents de la Secretaria de Servéis Penitenciaris, Rehabilitado i Justicia Juvenil del 
Departament de Justicia (núm. de convocatoria JU/CP003/2008 publicada per la Resolució 
JUS/1642/2008, de 23 de malg). 

En la sentencia 701/2012 er TSJC va declarar la nullitat de l'entrevista ja que no resultava 
emparada per la base 6.5 de la convocatoria (la qual preveía la realització d'un programa 
avaluatiu teoricopráctic). Els diversos incidents d'execució plantejats i les mesures cautelars 
instades en aquesta fase del procés han dilatat la seva execució d'engé de 2012 fins ara. 

Així, per Resolució de la Secretaría General de Justicia de 5.11.2012 es va disposar el 
compliment de la sentencia, l'anuMació parcial de l'acord de la Junta de mérits i capacitats 
en alió relatiu a l'entrevista i, l'emissió d'una nova proposta definitiva de resolució del 
concurs. Aquesta Resolució hauria estat revocada per la Resolució de 24.01.2014. Aquesta 
nova Resolució de 24.01.2014 disposava retrotraure les actuacions a fi que la Junta de 
mérits i capacitats sotmetés a votació Testructura i desenvolupament de la 2a fase del 
concurs per tal de complir amb les previsions de la base 6.5 de la convocatoria. Aleshores la 
Junta de mérits i capacitats va establir la realització d'una prova de carácter práctic en 
substitució de l'entrevista. El JCAB16 va suspendre la realització de la prova, í la 
interlocutória de 14 de setembre de 2015 va declarar no ajustada a dret la Resolució anterior 
de la Secretaria General de 24.01.2014, i va requerir a l'Administració per a que executés la 
sentencia del TSJC en el seus propis termes i de conformitat amb les interiocutóries prévies 
del mateix JCAB16 dictadas el 13 i el 28 de novembre de 2013. 

Finalment, es va dictar la Resolució de la Secretaria General de Justicia de 28.04.2016, on 
es disposa el compliment de la sentencia del TSJC en els termes establerts en la 
interiocutória del JCAB16 de 14 de setembre de 2015. 
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De conformitat amb aquesta darrera Resolució de la Secretaria General de Justicia es va 
reunir la Junta de mérits i capacitats i, entre d'altres, es va acordar l'aprovació i la publicado 
de la proposta definitiva de resolució del concurs, partint de la tramesa deis nous resultats 
efectuada peí Centre d'Estudis Jurídics i Fonnació Especialitzada tenint en compte la 
qualrficació del qüestionari d'avaluació deis aspirants que van realitzar el curs fomiatiu (que 
fonmava part de la segona fase del concurs junt amb l'entrevista anullada), el qual passa a 
teñir una puntuació total de O a 16 punts, essent necessari per superar-lo una puntuació 
mínima de 8 punts. Entenem que amb aquesta nova proposta de resolució del concurs 
aíguns deis concursants quedárien actualment sense plaga. Alhora, la Direcció General de 
Servéis Penitenciaris va elevar consulta a l'Assessoria Jurídica del seu Departament, en la 
que es qüestionava (1) quin és el moment temporal per detenninar quins llocs de treball 
s'hauran d'adjudicar, sí els mateixos de 2009 o aquests mes altres llocs actualment vacants, 
í (2) si els efectos del nomenament han de ser a data de 2009 o de 2016, i, en el primer cas. 
quin tractament s'háurá de donar a les jubilacions i defuncions produides durant aquest 
interval. Aquesta consulta va donar lloc a l'informe de l'Assessoria Jurídica del Departament 
de Justicia de 19 de juliol de 2016. 

Es planteja quin és el moment temporal que ha dé determinar quins llocs de treball s'han 
d'adjudicar, ja que si poden afegír-se places disponibles ara a les inicíalment ofertes, aixó 
redundaría en benefíci deis tercers conoursants de bona fe amb plaga adjudicada 
inicíalment, pero que ara amb la nova qualificació no serien destinats, ais quals se'ls podría 
assegurar una destinado i no haurien de ser cessats. Contráriament, si s'adjudiquen de nou 
les mateixes places que al 2009, alguns d'aquests concursants de bona fe quedárien sense 
destinado definitiva. 

L'Assessoria Jurídica d'Interior entén que' només poden ser adjudicados les places 
inidalment ofertes el 2009, malgrat que la base 1 de l'annex 1 de la convocatoria preveía 
que els llocs que quedessin vacants en el transcurs del concurs fins a la data de publicado 
de la proposta definitiva de resoludó s'incorporarien en concepto de resultes a les vacants 
ofertes. Al seu entendre només les places conresponents a persones actualment difuntos, 
les quals es nomenarien, pero, óbviament, no prendrien possessió, sí que podrien adjudicar-
se de nou en el mateix concurs. 

Consideracions iurídicues 

Primera.- Davant la retroacció del procediment i l'anul-lacio de l'entrevista, es planteja si 
s'han de mantenir els drets deis tercers de bona fe que puguin sortir peijudicats de la nova 
reladó de candidats, i, per tant, expulsats de la seva plaga definitiva, o no. Ai respecte, caí 
teñir en compte que les interiocutóries esmentades de 13 i 28 de novembre de 2013 
ordenen a l'Administració demandada executar en els seus propis termes la senténda fenna 
núm. 701/2012, d'11 dejuny. que es reordeni la llista de classificació i que s'incardini a 
l'executant en el lloc con-esponent amb els efectos legáis oportuns, en el cas de derivar-se 
plaga adjudicable per la seva posidó en el llistat definitiu. En el mateix sentit, la interiocutória 
de 13 de novembre de 2013 disposa que "procede la retroacción de lo actuado, en la 
referente convocatoria de provisión, para que la Junta de méritos y capacidades formule la 
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propuesta de adjudicación de los puestos de Trabajo convocados a provisión, de acuerdo 
con el resultado del concurso de méritos y capacidades, sin tomar en consideración el 
resultado de la entrevista anullada por la sentencia que aquí se ejecuta, reordenando la 
lista de clasificación e incardinando al ejecutante en el puesto correspondiente con los 
efectos legales oportunos en el caso de derivarse por tal posición en el listado definitivo, 
plaza adjudicable." 

Al respecte, hi ha tres factors que cal teñir en considerado: la sentencia del TSJC declara la 
nullitat de l'entrevista amb els efectos legáis oportuns que en derivin i aixó afecta tots els 
concursants; tanmateix, s'ha de teñir en compte també la limitado que suposa per aquesta 
nullitat la situado deis concursants de bona fe destinats d'engá de 2009; i, per últim, cal 
teñir especialment en compte que les esmentades interiocutóries precisen que s'ha 
d'incloure el demandant senyor González Bonilla en la llista de classificació, si escau, en el 
lloc que li correspongui i amb els efectos legáis oportuns. 

Considerant l'anterior, cal significar que la solució menys complexa, per la qual s'ha optat en 
alguna convocatoria de selecció competencia de la DGFP, és la de mantenir la situado 
originaría, per tant, la qualificació i el nomenament, deis aspirants en el seu dia seleccionats 
amb plaga, pero, tenint en compte la nova puntuació derívada de la correcció de la 
irregularitat de que es tractés a l'efecte d'acordar, si esquela, la inclusió com aspirant 
seleccionat del demandant, i nomenar-lo en una plaga vacant encara que no fos de les 
inidalment ofertes. D'aquesta manera s'ha conjuminat en varíes ocasions l'execució de la 
sentencia, els interessos del o deis demandants i s'han salvaguardat també els drets deis 
tercers de bona fe nomenats que prestaven servéis de feia anys. Així s'ha fot fins i tot en els 
casos en qué l'execució implicava la retroacció d'actuacions del procés selectiu i un nou 
ránquing d'aspirants seleccionats. S'ha tingut en compte, per tant, el nou criteri 
jurísprudencial, emparat peí TS, de respectar els drets deis aspirants aprovats actuants de 
bona fe els quals no han de patir les conseqüéncies d'unes in-egularítats que no els son 
imputables. 

Ara bé, els comptats casos de convocatóríes en qué s'ha optat per adjudicar places 
inidalment no ofertes quan per causa d'un procés judicial ha estat necessari incloure entre 
els nomenats a nous aspirants seleccionats, eren processos de selecció per a l'accés a la 
condició de funcionari, tanmateix, considerem que la solució sería extrapolable a la present 
convocatóría de provisió, tenint en compte, a mes, que els concursants nomenats inidalment 
que ara no assoliríen plaga, hores d'ara haurien demostrat suficientment la seva adequació i 
capacitat mercés a l'ocupació continuada del lloc de treball durant gairebé set anys. 

Així dones, una solució pactada seria la menys complexa i la menys perjudicial per a 
totes les parts, i passaria per deixar intactos les adjudicacions fetes en el seu dia, tot i 
la reordenació de la llista de classificació del concurs; per adjudicar al demandant una 
plaga vacant del seu interés i per nomenar-lo definitivament en aquesta; i per 
adjudicar les places actualment disponibles ais concursants que de retruc de la 
sentencia assoieixin ara plaga atesa la seva nova puntuació. 
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Tot aixó, fent constar en l'acord i la resolució les explicacions oportunos i previ trámit 
d'audiéncia a les persones interessadesV Una via de solució consensuada en aquests 
termes, en principi, podría concloure l'execució satisfactóriament per a totes les parts, en la 
línia d'acabar amb l'enjudiciament d'aquest tema com ens consta que demanava el JCAB16. 

Cal teñir en compte que, en el present cas, una nova adjudicado de les places originarles, 
pero en fundó del nou ordre de puntuacions. afectaria absolutament tots els concursants en 
la mesura que qualsevol modificado en la plaga a adjudicar d'un sol concursant afectará en 
cadena a la resta, i que aixó pot afavorir uns concursants pero en pot perjudicar d'altres que 
van assolir en el seu dia plaga definitiva -alguns deis quals ja es van oposar a les dues 
primeros Resolucions d'execució de la Secretaria General de Justicia instant incidents 
d'execució-, amb el risc que el conflicto es reactivi i sobrevinguin noves reclamacions i 
recursos. 

Ara bé, si el demandant té suficient puntuació per optar a alguna de les places que va 
sol-licitar en el seu moment i reclama aquest dret, es veurá afectat ineludiblement el 
funcionari que tenia tal plaga adjudicada amb destinado definitiva fins al moment, el 
qual haurá de "deixar" el lloc, tot i que fos "concursant de bona fe", ja que els motius 
objectius derívats de la sentencia s'imposen ais interessos d'aquest tercer i forcen el 
seu desplagament en benefíci del demandant, de manera que així es doní compliment 
a la resolució judicial. Amb tot, a aquest tercer concursant se li podría adjudicar una de les 
places actualment disponibles que es poden oferir ais concursants que d'acord amb la nova 
llista poden optar a una plaga, deixant de banda, com tot seguit es justificará, les places en 
el seu moment assolides peis concursants destinats origináriament. 

Així dones, cal ponderar l'abast de les conseqüéncies d'una i altra actuado, i escpilir la que 
produeixi menys situacions perjudicials i doní altiora compliment a la resolució judidal. 

Segona.- Peí que fa al moment temporal que ha de determinar les places a proveir, és cert 
que la decisió judicial del cas implicaria la retroacció del procés fins a acordar-se un nou 
ordre de puntuació, referit a les mateixes bases de la mateixa convocatoria de 2008, llevat 
del contingut i puntuació de la fase segona, i amb els mateixos participants d'aleshores i les 
mateixes places a proveir que al 2009. També és cert que el "desnomenament" en el 
present cas no comportaria conseqüéndes tan perjudicials de caire professional, económic i, 
possiblement, també personal, com en un procés de selecció per a Tingres a la condició de 
funcionari. La consulta es planteja sobre un concurs específic de mérits i capacitats, de 
manera que aquests perjudicis, com a mfnim a nivell económic, no serien tan 
despropordonats, no obstant, a parer d'aquesta unitat. sí que hi ha Interessos de tercers, 
els que atenyen a la carrera professional deis concursants ja nomenats, ai temps de 
servéis efectivament prestats i a la localitat on es presten, que haurien de ser objecte 
de salvaguarda. Així dones, la doctrina jurisprudencial sobre els actuants tercers de 
bona fe abans esmentada ha de teñir el seu encaix també en el present cas. 

Vegeu la Resolució GRÍ/1489/2015. de 30 dejuny, per la qual es ratifica la Resolució GAP/3575/2010, de 4 de novembre, de 
nomenament de (uncionaris I flincionáries del eos de titulado superior de la Generalitat de Catalunya, arxivística (núm. de 
convocatoria 178), que va posar fi a un procediment de selecció enjudidat amb el resultat d'una nova valorado de mérits i un 
nou onjre de puntuado deis aspirants selecdonats. 
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Per aixó mateix, per salvaguardar les destinacions fetes en el seu dia, es podrien afegir 
noves places vacants de manera que fossin proveídos peis concursants que arran de la 
sentencia i de la nova classificació assoieixin ara destinado, ates que la base 1 de l'annex 1 
de la convocatoria donaria suficient cobertura a aquesta possibilitat. Alhora, que s'evitarien 
futures reclamacions de responsabilitat per part d'aquells que han estat prestant servéis en 
un lloc de treball adjudicat definitivament i ara es veuen desposse'i'ts del mateix. 

En relació amb la protecció deis tercers de bona fe, cal significar que és una qüestió que va 
ser al-legada peis concursants compareguts en el RCA i que van instar incidents d'execució 
de sentencia, pero que va quedar oberta, sense un pronunciament judicial concloent al 
respecte (senténda del TSJC de 9 d'abril de 2015 dictada en el rotlle d'apel-lacio núm. 
327/2014). 

Finalment, peí que fa al fet que s'ofereixin noves places a mes de les que origináriament es 
van convocar, cal recordar el que disposava la base 1 de l'annex 1 de la convocatoria sobre 
la incorporado com a places de resultes deis llocs que quedessin vacants en el transcurs del 
concurs fins a la data de publicado de la proposta definitiva, i, alhora, cal portar a col-lacló 
alió que declara el TS en la sentencia de 29 de setembre de 2014, en el cas de la retroacció 
d'un procediment de selecció i la protecció deis aspirants que van ser aprovats i nomenats 
origináriament i que ara quedaven exclosos "Se apoyó aquel auto en nuestra sentencia de 
16 de octubre de 2009 según la cual, la prohibición a los tribunales calificadores de proponer 
como aprobados un número mayor que el que figura en la convocatoria no condiciona los 
efectos de las sentencias que revisan procesos selectivos, en especial cuando hay una 
importante dilación temporal. Y en el articulo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que limita las facultades de revisión en virtud, entre otros factores, del tiempo 
transcurrido, de la equidad, de la buena fe". 

Conclusions 

la) La solució óptima passaria peí consens amb el demandant quant a la plaga objecte 
d'adjudicació. Ara bé, el demandant está en el seu dret de reclamar la plaga que va sol-licitar 
en el seu moment com a opció prioritaria, i aixó pot comportar el desplagament d'un deis 
concursants destinats inidalment, per tal de donar compliment a la resolució judicial i encara 
que es tracti d'un tercer de bona fe. No obstant, aquest podria optar per una de les places 
noves susceptibles de ser actualment adjudicados. 

2a) Tot i la reordenació de la llista de classificació (obligada per la interiocutória i fmit de 
l'anul-lacio de l'entrevista), caldria salvaguardar els interessos deis destinats inicíalment 
atesa la protecció que la jurisprudencia ha reconegut repetidament a aquests actuants de 
bona fe que no han de suportar in-egularitats a ells no imputables, i que, per contra, podrien 
reclamar peis perjudicis causats ates el mal funcionament de rAdministració. Per altra 
banda, la nova llista de classificació pot suposar que hi hagi nous concursants que ara 
assoieixin plaga, els quals haurien d'optar per places noves, afegides al concurs en virtut de 
la base 1 de l'annex 1, i vista la protecció que es reconeíx ais participants amb plaga 
adjudicada inidalment. 
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3a) En tot cas, seria recomanable que s'efectués trámit d'audiéncla previ a la resolució 
definitiva del concurs, i que aquesta resolució estigués suficientment motivada per tal que, si 
fos objecte de nous incidents d'execució, l'actuació administrativa sigui considerada 
confenme amb l'execució de la sentencia. 

I G ^ n 
SübdTrector General d'Ordenació jurídica 
i d'Inspecció General de Servéis de Personal 

Barcelona, 15 de setembre de 2016 
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