
           
                      

  
 
STS de 20 d'octubre de 2008, recurs 6078/2004 
 
Prevalença de la RLLT respecte la plantilla (accés al text de la sentència) 

 
La qüestió plantejada en aquest cas és, en primer lloc, si existeix vinculació de la plantilla 
orgànica a la relació de llocs de treball, de manera que la primera no pugui contradir a 
aquesta última i, en segon lloc, si en cas que no existeixi RLLT la plantilla és un 
instrument idoni per modificar el contingut dels llocs de treball. 
 
La controvèrsia ve donada perquè la plantilla orgànica aprovada per l’Administració 
incorpora dues places de personal eventual per ocupar dos llocs de treball reservats per 
la RLLT a funcionaris de carrera. 
 
D'acord amb l'art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, les corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treball 
existents a la seva organització, en els termes previstos en la legislació bàsica sobre 
funció pública. 
 
El TS argumenta que, tal com es dedueix de l'art. 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de medidas para la reforma de la función pública, l'únic instrument tècnic a través del 
qual es pot modificar el contingut de cada lloc de treball és la RLLT. En conseqüència, la 
RLLT té caràcter excloent d'altres instruments per configurar el contingut dels 
llocs de treball i vincula a les plantilles orgàniques, les quals tenen un marcat 
caràcter pressupostari. La plantilla pot preveure un nombre de funcionaris menor que 
l'establert a la RLLT (per exemple, quan existeixin vacants que per motius pressupostaris 
es decideixi no cobrir), però no pot contradir-ne el contingut, naturalesa i nombre màxim 
de places. 
 
Confirma aquesta tesi el fet que l'aprovació de les plantilles no requereix de negociació 
prèvia, a diferència de la RLLT. Si la plantilla pogués modificar el contingut de la 
RLLT, s'estaria vulnerant el dret a la negociació col·lectiva. 
 
Encara que la RLLT no hagi estat aprovada, la plantilla segueix sense ser un 
instrument adequat per modificar el contingut dels llocs de treball i la valoració 
dels complements de cada lloc. 
 
En el mateix sentit es pronuncia la STSJ de Castilla y León de 6 de maig de 2008, recurs 
315/2007. 
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