
           
                      

  
 
STS de 19 de juny de 2006, recurs 8200/2000 
 
Nul·litat de la RLLT per manca de valoració particularitzada de les 
característiques d’un lloc de treball (accés al text de la sentència) 
 
Es recorre en cassació la STSJ d’Aragó que resol sobre una qüestió d’il·legalitat que li 
havia elevat el Jutjat del contenciós-administratiu de Saragossa referida a la RLLT d’una 
Diputació. Prèviament, el Jutgat, havia reconegut el dret de la recurrent a que 
l’Administració li tornés a valorar el lloc que desenvolupava. 
 
La sentència del TSJ d’Aragó que resol la qüestió d’il·legalitat reprodueix la fonamentació 
jurídica de la sentència dictada pel mateix TSJ d’Aragó resolent el recurs d’apel·lació 
front a la sentència del Jutjat de Saragossa. 
 
El TSJ d’Aragó en la sentència que resol la qüestió d’il·legalitat declara la 
nul·litat de la  RLLT qüestionada per incloure un lloc de treball, el de la recurrent 
en primera instància, que no havia estat valorat particularitzadament per 
l’Administració: es qualifica el lloc de la recurrent com un lloc base d’Assistent Social, 
sense valorar el servei al qual està adscrit, les funcions que es realitzen en el mateix, i 
els coneixements específics en pedagogia exigits per al desenvolupament del mateix, 
dades que són reiteradament constatades pels informes de la Secretaria General del 
departament. De tot això, es dedueix la naturalesa diferent del lloc de la recurrent 
respecte del lloc base d’Assistent Social i la disconformitat a dret del nivell fixat 
en la RLLT i la procedència d’estimar la qüestió d’il·legalitat i declarar la nul·litat 
de la RLT. 
 
La Diputació recorre ara en cassació contra la STSJ d’Aragó que resol la qüestió 
d’il·legalitat per entendre que ha infringit l’art. 16 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la función pública en envair, la resolució, 
l’àmbit de competència i discrecionalitat pròpia de l’Administració. 
 
La STS confirma la STSJ d’Aragó: la sentència del TSJ no envaeix les 
competències de l’Administració ni fixa el nivell de complement que deu 
correspondre al lloc de treball objecte de controvèrsia, sinó que es limita a 
constatar que l’Administració no ha realitzat una valoració particularitzada de 
les característiques del lloc de treball, i és per això que anul·la la determinació 
del nivell que li assigna la RLLT, però deixant clar que correspon l’Administració 
la realització d’una nova valoració i fixació del nivell que correspongui. 
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