
           
                      

  
 
STSJ de Cantàbria de 18 de febrer de 2009, recurs 44/2008 
 
Les funcions secundàries s’entenen incloses tàcitament en les fitxes dels llocs 
de treball  (accés al text de la sentència) 

 
En aquest cas, el recurrent pretén que es dicti resolució per la qual es declari que no està 
obligat a conduir vehicles oficials, i això amb base a dos motius: primer, perquè quan va 
accedir a la plaça d’especialista en manteniment, convocada mitjançant concurs de 
mèrits, tenir permís de conduir no apareixia ni com un requisit ni com un mèrit; en aquell 
moment, entre les comeses del lloc, no hi estava prevista la funció de conduir vehicles 
oficials. Segon, perquè més endavant es va modificar la descripció del lloc i s’hi va afegir 
aquesta funció, però aquesta modificació va quedar en suspens fins que es modifiqués la 
relació de llocs de treball. Sense aquella modificació, no es pot considerar alterada la 
descripció de lloc. 
 
Per resoldre aquesta qüestió, el Tribunal es remet a la STSJ de Castella La Manxa de 23 
de març de 2004, la qual afirma que "no es preciso ni existe norma que lo imponga que 
los catálogos o relaciones de puestos de trabajo incluyan una descripción exhaustiva de 
las tareas o funciones de los diferentes puestos de trabajo de la organización municipal 
(...)”. 
 
Partint d’aquest raonament, el Tribunal argumenta que la falta de contemplació 
expressa de la conducció de vehicles no fa que aquesta no sigui una tasca 
pròpia del lloc. Aquests llocs, propis del personal d’oficis, consisteixen sobretot en 
tasques de tipus manual i des de sempre han requerit el desplaçament per motius de 
servei dels treballadors, mitjançant la conducció de vehicles municipals. 
 
No fa falta que una funció accessòria estigui expressament prevista en les 
tasques del lloc, si la prestació principal del servei la requereix o incorpora. 
 
Finalment, el Tribunal argumenta que la convocatòria en què va participar el recurrent en 
el seu moment no pot justificar una congelació o rigidesa de la situació 
estatutària que defineix la prestació dels serveis dels funcionaris, ja que, tal com ha 
reconegut la jurisprudència, el seu règim jurídic es pot adaptar i modificar. 
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