
           

                                                                   
  

 
STSJ d’Astúries de 24 d’abril de 2017, recurs 61/2017 

 

La creació de places de plantilla per a la seva ocupació per personal interí 

vulnera allò disposat a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (accés al text de la 

sentència)  
 

Un ajuntament va modificar la seva plantilla per crear diverses places, la cobertura de 

les quals pretenia realitzar mitjançant personal funcionari interí, amb la consegüent 

modificació posterior de la RLLT. Aquesta operació era conseqüència de l’assumpció 

del servei de recaptació per part de la mateixa entitat, que fins aleshores es prestava per 

una empresa externa. Es va iniciar el corresponent procés selectiu. 

 

Diversos empleats de l’empresa externa van impugnar els acords de modificació i els 

actes administratius ja efectuats del procés selectiu, que s’estava tramitant en el 

moment de la impugnació. En primera instància es va estimar parcialment la 

demanda, pronunciament íntegrament confirmat pel TSJ, que accepta tots els 

arguments del jutjat contenciós administratiu. 

 

En la sentència d’instància s’afirma que no és possible crear places per a la seva 

ocupació per personal funcionari interí deixant de banda els límits fixats a la taxa de 

reposició, perquè implicaria un frau de llei. Aquesta operació suposa un increment 

de plantilla proscrit per la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2016 (LPGE). 

 

En tot cas, el que es permet és el nomenament de funcionaris interins dintre 

d’algun dels supòsits de l’art. 10 EBEP, sempre que es refereixi a places i llocs ja 

existents, o de nova creació d’acord amb les limitacions de l’art. 20.u LPGE. Per 

això, l’anul·lació decretada comporta la dels actes relatius al procediment 

selectiu posterior, en el que es convocaven les dites places. 

 

D’altra banda, es descarta que l’anul·lació de la modificació de la plantilla obligui 

a anul·lar la modificació de la RLLT, l’objectiu de la qual era que poguessin assignar-

se els llocs de treball concrets. És la RLLT la que condiciona la plantilla, no a 

l’inrevés. A l’ajuntament li pertoca dissenyar l’organigrama amb els serveis que estimi 

oportuns, creant a la secció corresponent els llocs de treball per atendre les funcions 

encomanades. Tanmateix, aquests llocs s’han de proveir per una plantilla dintre 

dels límits marcats per la LPGE, i per tant sense incrementar el nombre de funcionaris 

de la plantilla, tant es faci de manera directa com indirecta. L’únic que succeirà és que 

quedaran llocs vacants que per motius pressupostaris no es cobriran. 
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