
           
                      

  
 
STS de 30 de gener 2008, recurs 2885/2003. 
 
Nul·litat d’acords col·lectius (accés al text de la sentència) 
 
El TS confirma la declaració de nul·litat de determinades disposicions de l’acord 
regulador de les condicions de treball del personal funcionari municipal. En 
concret, considera que l’ajuntament va desbordar els límits de la seva capacitat negocial 
amb relació als següents preceptes: 
 
 El període vacacional s’haurà d’iniciar els dies 1 o 16 de cada mes: aquesta regulació 

imposa una obligació no continguda en la llei autonòmica d’aplicació, la qual 
permet gaudir de les vacances en qualsevol moment de l’any a petició del personal. 

 
 Quan algun funcionari sigui baixa per incapacitat laboral temporal, ja sigui per 

malaltia o accident, percebrà la quantia del salari com si es trobés en actiu: aquest 
article suposa una alteració del règim estaturari legalment establert, 
mitjançant un instrument inadequat per a aquesta finalitat. En aquest mateix sentit 
es pronuncia la doctrina del TS establerta en la sentència de 14 d’abril de 2000. 

 

 En els tribunals de selecció hi haurà un membre prèviament designat per la junta de 
personal, i ocuparà plaça de funcionari de carrera: aquest precepte vulnera l’article  
4. e) i f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de la Administración local, i  l’article 11 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de ingreso 
del personal al servicio de la Administración general del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles del Estado. 
Aquestes normes estableixen que els vocals han de posseir una titulació o 
especialització igual o superior a l’exigida per a l’accés a la plaça convocada.  

 Crèdit mensual de 20 hores per exercir les funcions de representació: aquesta 
regulació infringeix l’article 11.d) de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de 
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del 
personal al servicio de las administraciones públicas, ja que l’ajuntament no supera el 
nombre de 100 funcionaris. 

 Els funcionaris amb capacitat disminuïda podran ser destinats per l’ajuntament a 
altres llocs de treball: aquest precepte desconeix la regulació legal de l’article 20.1 e) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública i 
l’article 141 del  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local. Aquestes normes garanteixen el dret al càrrec i estableixen les 
condicions determinants de les retribucions complementàries dels funcionaris públics. 

 
 
 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTS/STS_2885_2003.pdf

