
           
                      

  
 
ATS de 17 de juliol de 2014, recurs 2183/2013 
 
La plantilla és un acte administratiu i no una disposició general a efectes 
d’impugnació (accés al text de la interlocutòria) 
 
En el present cas es va impugnar un acord del Ple d’un ajuntament de desembre de 
2008 pel qual s’aprovava definitivament el pressupost i la plantilla de personal 
(que en aquest supòsit s’identificava substancialment amb la RLLT). El TSJ va anul·lar 
l’acord recorregut “quant als increments retributius atribuïts als llocs de Secretaria, 
Intervenció, Tresoreria, Tècnic d’Assumptes Jurídics i Urbanístics i Psicòleg Municipal per 
excedir del límit fixat en les retribucions globals de tots els funcionaris en relació amb les 
corresponents a l’any 2008 en la Ley 2/2008”. 
 
El TS inadmet el recurs de cassació interposat per l’ajuntament en base a la 
doctrina iniciada per la STS de 5 de febrer de 2014, que considera la RLLT com a 
acte administratiu. Aquest recurs es fundava en la doctrina anterior a l’assenyalada, al 
que s’ha d’afegir que altres sentències posteriors (SSTS de 25 de febrer, 24 de març i 7 
d’abril, totes elles de 2014) ja han resolt aplicant precisament la nova doctrina. 
 
El Tribunal sosté que la plantilla té un àmbit més reduït que les RLLT, doncs no 
determina ni les característiques essencials del lloc ni els requisits per a 
desenvolupar-lo. La impugnació de les plantilles no pot seguir llavors un règim 
diferent al de les RLLT. Tampoc és un cas de naixement o extinció de la relació de 
servei, sinó que es dilucida la conformitat a Dret de l’increment del complement específic 
de determinats llocs de treball. 
 
Així mateix, la doctrina referida no es limita exclusivament a l’Administració 
General de l’Estat, ja que aquesta s’ha de traslladar al present supòsit (àmbit 
local). 
 
Por últim, el TS recorda que segons jurisprudència constitucional és vàlid el canvi de 
jurisprudència sempre que no sigui arbitrari i es trobi motivat, atès que un dels seus 
valors resideix en la dinàmica adaptativa i motivada a las noves realitats. A més, un nou 
criteri jurisprudencial ha d’aplicar-se a qualsevol recurs que la Sala hagi de 
resoldre, amb independència temporal del moment en el qual es va interpolar 
aquell. 
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