
           
                                                                  

  
 
STSJ d’Extremadura de 27 d’abril de 2006, recurs 356/2004 
 
Llocs de treball de confiança  o assessorament especial (accés al text de la sentència) 
 
El TSJ d’Extremadura anul·la la classificació del lloc de treball de “Director de la Banda de 
música i Escoles municipals de música” com a propi del personal funcionari eventual o de 
confiança. 
 
Partint de la normativa que regula el personal eventual (art. 20.2 Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la función pública, art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del régimen local –LBRL- i el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local –TRRL-), conclou que aquests llocs disposen 
d’una regulació especial basada en l’especial vinculació amb l’autoritat que els ha 
nomenat, corresponent a l’alcalde el seu nomenament i cessament, que són totalment 
lliures, produint-se un cessament automàtic en el moment que cessa l’autoritat a la qual 
presten la seva funció de confiança o assessorament. 
 
Diferent de l’anterior és que hi hagi llocs de treball amb un marcat perfil 
professional en atenció a les funcions que han de desenvolupar i on no existeix 
cap relació de confiança especial, però sí dificultats pel seu nomenament o 
mobilitat. Aquests problemes hauran de solucionar-se mitjançant els sistemes 
que el propi ordenament jurídic permet, com són les provisions interines o 
substitucions dins el propi personal de l’Administració local, però en cap cas es 
pot estendre la categoria de llocs de treball de personal eventual a aquells on 
no concorren els elements de confiança i assessorament especial. 
 
La correcta definició d’aquesta plaça a la RLLT és la corresponent a personal funcionari de 
l’Escala d’Administració Especial (art. 92 LBRL i art. 174 TRRL). 
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