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17.22 Circular Informativa 
 

 

OCUPACIÓ PÚBLICA. LA JURISDICCIÓ SOCIAL TORNA A SER 
COMPETENT PER A RESOLDRE LES IMPUGNACIONS EN LES FASES 
PREPARATÒRIES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL 
LABORAL 
 
Tradicionalment, el control jurisdiccional de l’accés a l’ocupació pública, també del personal 

laboral, ha residit en la jurisdicció contenciosa administrativa, atès que encara no eren persones 

treballadores, si bé, una vegada formalitzat el contracte de treball les qüestions laborals que se’n 

derivaven han residit en la jurisdicció social. 

 

Arran de l’entrada en vigor de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social 

(en endavant, LRJS), la Sala Especial de Conflictes de Competència del Tribunal Suprem, entre 

altres, en Interlocutòria de data 17 de febrer de 2021, va resoldre que la competència davant d’una 

impugnació d’un procés selectiu per cobertura de places vacants amb personal laboral residia en 

la jurisdicció social. 

 

Aquesta decisió del Tribunal Suprem va generar alarma entre els operadors jurídics, atès que es 

trencaria la unitat de doctrina en ordre a l’accés a l’ocupació pública, ja que la jurisdicció social 

aplicaria les seves pròpies normes, tant de dret substantiu com processal. 

 

Davant d’aquest escenari, el legislador va aprofitar l’aprovació de la Llei 22/2021, de 28 de 

desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, per a introduir una modificació de 

la LRJS corregint la interpretació jurisprudencial: 

 

Disposició final vintena. Modificació de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la 

jurisdicció social. 

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el 

artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, de la 

siguiente forma: 

 

Uno. Se añade una letra f), nueva, con la siguiente redacción: [...] 

 

f) Los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación 

de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el 

orden jurisdiccional contencioso administrativo. 

 
Davant d’aquesta modificació legislativa, via llei pressupostària, la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Madrid va plantejar qüestió d’inconstitucionalitat referint 

vulneració dels articles 9.3, 66.2 i 134.2 de la Constitució i el Ple del Tribunal Constitucional va 

resoldre, el passat 15 de novembre de 2022, declarant la nul·litat de la Disposició final vintena de 

la LPGE, expulsant aquesta modificació de la LRJS del nostre ordenament jurídic amb retorn a la 

jurisdicció social la competència de les qüestions relatives a l’accés a l’ocupació pública del 

personal laboral. 
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Sense perjudici d’un futur canvi legislatiu ajustat a dret i, per què no, sense descartar un canvi de 

la jurisprudència del Tribunal Suprem, davant les properes convocatòries de selecció de 

personal laboral que han de veure la llum abans del 31 de desembre de 2022, en el marc dels 

processos, cal tenir present que el peu de recurs ha de remetre per a la seva impugnació a la 

jurisdicció social, això si, previ esgotament de la via administrativa. 

 

Pel cas que algunes entitats ja hagin publicat les convocatòries, procediria esmenar el peu de 
recurs per ajustar-les a la legalitat, atès que la citada Disposició final vintena de la LPGE per al 
2022 ha estat declarada nul·la de ple dret, així com donar publicitat a les esmenes. 

Barcelona, 21 de novembre de 2022 


