
           

                                                                   
  

 
STSJ de Catalunya de 9 de novembre de 2017, recurs 46/2017 

 

Complement específic a percebre per una funcionària municipal després de 

diversos canvis en les estructures organitzatives (accés al text de la sentència)  

 

Una funcionària va passar a desenvolupar en comissió de serveis el càrrec de Cap de 

Serveis Generals a un ajuntament, en el qual també va ser nomenada secretària 

accidental. Va percebre un complement específic de 1.411,52 € mensuals fins que 

va deixar d’exercir les funcions de secretaria. 

 

Posteriorment, l’any 2012, va participar en un procés de selecció pel qual va adquirir la 

condició de funcionària de carrera en aquella corporació en què prestava serveis. Segons 

les bases de la convocatòria, a la persona seleccionada se l’adscriuria com a Cap de 

Serveis Centrals i Jurídics. El mateix 2012 va prendre possessió i va cessar del càrrec 

una secretària habilitada en el breu lapse d’una hora, i per això la interessada va seguir 

exercint acumuladament les funcions de secretaria, fins 2014, quan va prendre 

possessió una nova secretària, la conseqüència del qual va ser la finalització de l’exercici 

de les funcions acumulades. 

 

A la RLLT vigent quan es va aprovar la convocatòria no existia el lloc al qual 

aquesta feia referència, atès que ja es diferenciaven els llocs de secretaria 

(complement específic de 1.411,52 €) i dues places de tècnic de serveis jurídics 

complements específics diferents, 1.048,07 y 669,32 € mensuals, respectivament). Així 

doncs, cap dels llocs de treball coincidia amb aquell que suposadament havia d’atribuir-

se-li (Cap de Serveis Centrals i Jurídics). 

 

L’ajuntament va procedir a assignar-li el complement específic inferior dels tres 

aprovats després de la seva finalització en les funcions de secretaria, sense motivar ni 

valorar el lloc, actuació que va ser impugnada per la interessada, que va sol·licitar i 

obtenir un pronunciament judicial favorable del jutjat contenciós administratiu en el 

sentit de seguir percebent el complement específic que se li abonava fins llavors. 

 

El TSJ, si bé entén que no es justifica l’atribució d’aquell complement específic ja que no 

hi ha cap motivació, determina que se li ha d’abonar el del lloc de 1.048,07 €, amb 

el següents arguments: 

 

 La plaça de tècnic amb un complement específic inferior es troba reservada a un 

funcionari en serveis especials. 

 

 La funcionària no pot anar contra els seus propis actes perquè tant en via 

administrativa com en l’acte del judici va admetre que el lloc de treball que ocupa 

havia de ser valorat de nou i que podia acceptar un complement específic de 

1.048,07 € mentre no es fes la corresponent valoració. 

 

Són especialment interessants les apreciacions del TSJ sobre la suposada parcialitat de la 

jutgessa del contenciós administratiu que va dictar la primera sentència. 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_46_2017.pdf

