
STS de 17 de juny de 2020, recurs 1040/2018 

Necessària convocatòria dels llocs de Tresorer/a de la derogada DA 3a del Real 
Decreto 1732/1994 (accés al text de la sentència) 

La recurrent és una funcionària d’una corporació local, subgrup A1, que 
desenvolupava el lloc de Tresorera d’un ajuntament en virtut d’autorització de 
la comunitat autònoma a l’empara de la DA 3a del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. Aquesta norma permetia que l’òrgan 
autonòmic competent autoritzés el desenvolupament del lloc de Tresoreria a un 
funcionari de la corporació local, a petició d’aquesta, i només en cas de municipis amb 
població inferior a 50.000 habitants o pressupost inferior a 3 milions de pessetes, sempre 
que la Secretaria estigués classificada com de classe primera. 

El lloc de Tresorera que ocupava la recurrent es va incloure en el concurs unitari 
d’octubre de 2015 i es va resoldre en favor d’una funcionària habilitada el 
febrer de 2016. La recurrent va impugnar tots dos acords. 

El Tribunal fixa la següent doctrina d’interès cassacional: amb l’entrada en vigor 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL), i en particular de l’art. 92 bis LRBRL, va quedar 
automàticament derogat -per antinòmic- allò previst a la DA 3a del Real Decreto 
1732/1994. Aquesta derogació normativa afecta els llocs de treball reservats a 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional que a l’entrada en 
vigor del nou art. 92 bis LRBRL es desenvolupaven per funcionaris de les corporacions 
locals en virtut de l’autorització excepcional que permetia la norma derogada. Aquests 
llocs tenien la condició de vacants, i després de l’entrada en vigor de la LRSAL 
havien de ser objecte de concurs per a la seva provisió per funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional en la convocatòria 
corresponent. 

Cal afegir que el Real Decreto 1732/1994 va ser expressament derogat pel Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional. La DT 6a d’aquesta última 
norma estableix expressament l’obligació de les corporacions locals d’incloure 
els llocs a què feia referència la DA 3a Real Decreto 1732/1994 en els 
procediments de provisió ordinaris dels funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional. 
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