
           
                      

  
 
STS de 10 juliol 2006, recurs 269/2002 
 
L’Acord Administració-Sindicats 2003-2004 no vulnera la legislació vigent sobre 
funció pública (accés al text de la sentència) 

 
Les seccions sindicals USO, USIAP i SIAT, sindicats amb la condició de representatius, 
impugnen l’acord del Consell de Ministres de 15 de novembre de 2002, pel qual s’aprova 
l’Acord Administració-Sindicats per al període 2003-2004, per a la modernització i millora 
de l’Administració Pública i ho fan respecte de tres aspectes: 
 
• La seva exclusió de la Comissió Paritaria de Seguiment i dels Grups de 

Treball malgrat, entenen, que gaudeixen de la representativitat exigida per 
formar-hi part i, en conseqüència, per vulnerar els arts. 7,14 i 28.1 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical (LOLS) i els arts. 9 i 35 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 (LORAP). 

 
• Els preceptes de l’Acord relatius a la mobilitat i provisió de llocs de treball 

per vulnerar la legislació vigent sobre funció pública, en concret, el Decreto 
315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado, i el  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo  

 
• Els preceptes de l’Acord relatius a jornada i horari per vulnerar els drets 

històrics dels funcionaris. 
 
Al respecte afirma el TS: 
 
• Sobre el primer motiu d’impugnació, que no es produeix cap infracció ni de la 

LOLS ni de la LORAP, donat que ni la Comissió de Seguiment ni els Grups de Treball 
substitueixen la Mesa General de Negociació ni les Juntes de Personal i, en aquest 
sentit, de conformitat amb la doctrina del TC, es perfectament vàlid limitar o 
reconèixer únicament als sindicats més representatius determinades funcions i 
prerrogatives previstes a la llei (jurisprudència del TS recollida a les sentències d’11 
d’octubre de 2004, recurs 7552/2000 i de 19 de maig de 2003, recurs 4092/1999). 

 
• Sobre el segon i tercer motiu d’impugnació, que l’acte recorregut no comporta 

cap modificació del règim vigent en matèria de funció pública. L’Acord no té 
caràcter normatiu i per tant no comporta cap regulació general, sinó que 
contempla una sèrie de mesures que per tal que tinguin virtualitat hauran de ser 
adoptades per l’Administració a través de la forma jurídica que procedeixi. 
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