
           
                      

  
 
STS de 22 de setembre de 2008, recurs 5657/2004 
 
Anul·lació d'acords col·lectius (accés al text de la sentència) 

 
En aquesta sentència, el TS declara la nul·litat de determinats acords dels 
instruments de negociació col·lectiva d’una Administració. En concret: 
 
• Equiparació del règim jurídic aplicable a personal funcionari i laboral. 

 
• L'Acord de funcionaris té caràcter de mínim necessari i indivisible per a tot el personal.   
 
• Aplicació preferent de l'Acord i supletòria de la legislació local (infringeix el principi de 

jerarquia normativa). 
 
• Interrupció del període vacacional si un cop iniciat es produeix la baixa mèdica per 

malaltia o accident sobrevinguts. 
 
• Pactes contraris al règim de permisos establert a la legislació sobre funció pública de 

la comunitat autònoma. 
 
• Regulació de la llicència per malaltia diferent a la prevista en la legislació estatal, a la 

qual es remet la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local. 
 
• Adscripció indistinta a llocs de treball d'inferior categoria. 
 
• Inclusió del concepte de toxicitat en el complement específic, ja que suposa una 

duplicitat amb el de perillositat. 
 
• Complement de productivitat lineal.  
 
• Despeses per desplaçament que sobrepassen les indemnitzacions per raó del servei 

previstes en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, i l'art. 157 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
Régimen Local. 

 
• Fixació d'un nombre d'hores de lliure disposició sindical per als membres de la junta 

de personal i delegats de seccions sindicals en contra d'allò disposat a l'art. 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 (LORAP). 

 
• Fixació del 33% com a percentatge mínim de funcionaris per sol·licitar la convocatòria 

de reunions en el centre de treball, percentatge diferent de l'establert per l'article 41 
d) LORAP. 

 
• Previsió d'un mínim de quatre assemblees anuals en cada centre de treball amb una 

durada màxima d'una hora i mitja, a més de les de caràcter extraordinari. Contravé 
l'article 42.1 LORAP. 

 
 

• Premi per als funcionaris de carrera que es jubilin i indemnitzacions per als que es 
jubilin voluntàriament. 
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El TS raona que la reiteració de continguts no impugnats en acords anteriors no 
produeix cosa jutjada ni acte consentit. 
 
D'altra banda, el TS considera que s'ajusten a la legalitat els següents acords: 
 
● Prohibició de sancionar o acomiadar els membres de les juntes de personal en els 

dos anys posteriors al seu cessament en el càrrec. 
 
● L'Administració concertarà un pla de pensions o d'assegurança amb una entitat 

financera i hi realitzarà aportacions. 
 


