
 

 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 

de Barcelona 

 
 
Recurs núm.: PO 321/14  D 

Part actora: ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TECNICS I TECNIQUES DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Part demandada: AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 
 
SENTÈNCIA 156/17 
 
Barcelona,  19 de juliol de 2017 

Margarita Cuscó Turell, magistrada jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

6 de Barcelona, he vist el recurs promogut per ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE 

TECNICS I TECNIQUES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  contra 

l’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

 

 

Antecedents 

 

Primer. Provinent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ser repartit 

aquest Jutjat Contenciós Administratiu aquest recurs contenciós administratiu  

mitjançant el qual s’impugna l’acord del ple de l’Ajuntament de Barcelona de 21 de 

desembre de 2012 que aprova el Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de 

Barcelona, els seus organismes  autònoms locals i  entitats públiques empresarials 

adherides a l’acord de condicions i al conveni municipal i contra el Decret de 1 de 

febrer de 2013 de l’Alcalde  de l’Ajuntament de Barcelona en virtut del qual 

s’estableixen els criteris per a regular l’aplicació de l’esmentat catàleg.  També 

s’impugna l’acord del Consell plenari de 24 de juliol de 2013 en virtut del qual es 

modifica el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona, així com el text 

íntegre del catàleg que refon el seu contingut aprovat el 21 de desembre de 2012, 

amb les modificacions aprovades el 24 de juliol de 2013, a l’haver estat ampliat el 

recurs per interlocutòria del TSJC, Secció 4, de 2 de maig de 2014.  

 



 

 

Segon.- L’actora va presentar la demanda en la que sol·licita que es dicti sentència 

que estimi el recurs i “se anulen en su integridad los actos administrativos  impugnados, 

esto es, “(1) el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona de 21 de diciembre de 

2012, que aprueba su Catálogo de puestos de trabajo, de sus organismos autónomos 

locales y de sus entidades públicas empresariales, así como la concreta relación de 

categorías profesionales que conforman la plantilla del personal del Ayuntamiento de 

Barcelona y las retribuciones del personal municipal, (2) el Decreto de 1 de febrero de 2013 

del Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona conforme se establecen los criterios para regular 

la aplicación de este Catálogo, y 3) el Acuerdo del Consell Plenario de 24 de julio de 2013 

en virtud del cual se aprueban las modificaciones del catálogo de lugares de trabajo del 

Ayuntamiento de Barcelona, de las categorías profesionales y de las tablas retributivas 

aprobadas, se hace público el texto íntegro del Catálogo de puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de Barcelona, de las Categorías profesionales y de las tablas retributivas, 

refundiéndose el contenido aprobado por el pleno en sesión de 21 de diciembre de 2012 y 

las modificaciones aprobadas el 24 de julio de 2013”  

 

Subsidiàriament sol·licita “su anulación parcial de conformidad con los fundamentos de 

derecho en que se sustenta nuestra demanda y, en consecuencia, solicitamos:  

1º.- Que se declare no conforme a Derecho la prescripción de puestos en función de 

tipologías que pueden generar un número indefinido e ilimitado de puestos al margen del 

órgano competente, que es el Pleno municipal, y sin diferenciar entre los puestos de 

funcionarios de carrera, personal laboral y funcionarios eventuales, tal y como establece la 

legislación de función pública; revocándose cuantas previsiones contengan los actos 

administrativos impugnados que contradigan tal declaración. 

 

2º.- Que se declare no conforme a Derecho la posibilidad que establece el Catálogo de 

acceso alternativo a la mayor parte de los puestos de trabajo del Consistorio de cualquier 

tipo de personal (funcionario de carrera, laborales y funcionarios eventuales), al margen de 

características y funciones establecidas legalmente para cada uno de ellos; revocándose 

cuantas previsiones contengan los actos administrativos impugnados que contradigan tal 

declaración. 

 

3º.- Que se declare no conforme a Derecho la regulación que se hace de los puestos de 

Gerentes, por indeterminación en el número de altos cargos y en la retribución, que 

corresponde fijarla al Pleno y no al Alcalde como se deduce de sus previsiones; 

revocándose cuantas previsiones contengan los actos administrativos impugnados que 



 

 

contradigan tal declaración. 

 

4º.- Que se declare no conforme a Derecho la regulación que se hace de los puestos de 

Directores 1 y 2, y de aquellos otros lugares de trabajo a los que se asigna un complemento 

de destino de nivel 26 e inferior que, por un lado, puedens ser ocupados por personal laboral 

y eventual y que resultan coincidentes en las funciones con los puestos de Directores 1 y 2 

y, por el otro, que con  idénticas funciones están reservados a funcionarios de carrera, ya 

que infringe la actual legislación de función pública; revocándose cuantas previsiones 

contengan los actos administrativos impugnados que contradigan tal declaración. 

 

5º.- Que se declare no conforme a Derecho el sistema instaurado de provision mediante 

libre designación de los puestos de Directores 1 y 2 de y de los puestos que tienen asignado 

un complemento de destino de nivel 26 e inferior, los cuales según se establece pueden ser 

ocupados indistintamente por personal funcionario y laboral, y ello toda vez que dicho 

sistema de provisión, configurado legalmente como excepcional, se generaliza y se 

contempla como de uso ordinario y sin la debida justificación; revocándose cuantas 

previsiones contengan los actos administrativos impugnados que contradigan tal 

declaración. 

 

6º.- Que se declare no conforme a Derecho la posibilidad establecida genéricamente de que 

el personal laboral pueda concurrir en igualdad de condiciones respecto a los funcionarios 

de carrera a los sistemas de provisión de todos los puestos de trabajo; revocándose cuantas 

previsiones contengan los actos administrativos impugnados que contradigan tal 

declaración. 

 

7º,- Que se declare no conforme a Derecho la determinación de puestos de la misma 

categoría y funciones bajo la denominación de “entrada” y de “promoción” por cuanto 

introduce un régimen retributivo distinto en puestos de las mismas funciones, que cabe 

calificar de doble escala salarial a todas luces discriminatoria; revocándose cuantas 

previsiones contengan los actos administrativos impugnados que contradigan tal 

declaración.” 

 

Tercer.- La demandada va contestar la demanda d’acord amb els fonaments que 

consten a les actuacions i va sol·licitar la desestimació del recurs.  Fixada la quantia 

del recurs en indeterminada es va obrir el procés a prova amb el resultat que consta 

a les actuacions. Finalment ambdues parts van presentar les conclusions 



 

 

ratificant-se en les seves respectives pretensions i van quedar els autes conclusos 

per a dictar sentència.  

 

Fonaments de dret 

 

Primer.- L’objecte d’aquest recurs és múltiple:  

 l’acord del ple de l’Ajuntament de Barcelona de 21 de desembre de 2012 que 

aprova el Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona, els seus 

organismes  autònoms locals i  entitats públiques empresarials adherides a 

l’acord de condicions i al conveni municipal, 

 el Decret de 1 de febrer de 2013 de l’Alcalde  de l’Ajuntament de Barcelona 

en virtut del qual s’estableixen els criteris per a regular l’aplicació de 

l’esmentat catàleg i 

 l’acord del Consell plenari de 24 de juliol de 2013 en virtut del qual es modifica 

el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona, així com el text 

íntegre del catàleg que refon el seu contingut aprovat el 21 de desembre de 

2012, amb les modificacions aprovades el 24 de juliol de 2013.   

 

Segon.- L’actora fonamenta les seves pretensions, en síntesis, en els motius 

següents:  el catàleg no s’ajusta a l’estructura ni als requisits legalment establerts 

en la legislació de la funció pública de Catalunya;  manca de la preceptiva 

negociació col·lectiva real i efectiva; el catàleg no incorpora  la informació exigida 

legalment a una RPT o instrument d’ordenació anàleg i queda  supeditat  a 

desenvolupaments  per un òrgan manifestament incompetent;  manca de valoració 

dels llocs de treball i contradicció en algunes tipologies dels llocs de treball que 

estableix el catàleg; el catàleg no incorpora de forma diferenciada els llocs 

corresponents a les diverses classes de personal i faculta la provisió de llocs 

reservats a funcionaris de carrera per part de funcionaris eventuals i de personal 

laboral; incorpora de forma generalitzada el sistema de provisió per lliure designació 

pels llocs amb complement de destí nivell 30 i 28 i majoria de 26, sense justificació; 

existència de doble escala salarial discriminatòria sense fonament (llocs base i llocs 

de promoció);  manca d’empara legal per a la implantació de la carrera horitzontal i 

els sistemes d’avaluació del compliment.  

 



 

 

La demandada s’oposa a les pretensions actores d’acord amb els exhaustius 

fonaments que consten tant a l’escrit de contesta a la demanda com a l’escrit  de 

conclusions que consten a les actuacions.  

 

Tercer.- D’entrada val a dir que es desprèn de les actuacions que la demandada no 

va portar a terme una tasca de negociació col·lectiva ja que ni el preacord de 

23.10.2012 signat pels representants dels sindicats UGT i CCOO, ni el posterior 

acord adoptat en data 29.11.2012 amb aquests mateixos sindicats i amb SAPOL i 

CGT va tenir per objecte el Catàleg, sinó l’adopció de mesures per a l’estabilitat de 

les condicions de treball i relatives a la supressió de la paga extraordinària establerta 

pel RD 20/2012, de 13 de juliol.   

 

De fet, no va ser fins  la reunió de la Mesa de Negociació del dia 30.11.2012 

(divendres) i la posterior de 3.12.2012 (dilluns) que es va discutir el catàleg, la 

relació de categories professionals i les taules retributives.  Ultra això, la 

documentació que es va facilitar als representats sindicals a la primera de les 

reunions (30.11.2012), quan es va portar a terme la segona reunió (celebrada el 

següent dia hàbil, 3.12.2012), lògicament  els representants sindicals van 

manifestar que no havien tingut temps material per estudiar-la tota. Així es constata  

a l’Acta de la Mesa General de Negociació de 3.12.2012:   

“el representant de CGT indica que la documentació i el sistema està molt treballat i estudiat, 

però que la part social es veu incapaç d’examinar i estudiar tot aquest tema, ... Per això 

demanem més temps, estem disposats a escriure que ens comprometem, en un temps 

determinar a fer-ho”.  

(...) 

Per part de CCOO s’indica que ... comparteix la valoració de la CGT ...i que en tot cas i vista 

la premura de temps es reserva fer una valoració definitiva” 

(...) 

Per part d’UGT... es fa la mateixa valoració de manca de temps i de necessitat de treballar 

més en concret”.    

 

Certament, els actes administratius impugnats van ser aprovats en dos moments 

diferents, en la sessió plenària del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012 i 

en la posterior de 24 de juliol de 2013, però tampoc consta que entre ambdós 



 

 

moments es seguís una veritable activitat negociadora que portés a  l’Acord de la 

Mesa de Negociació de 11 de juliol de 2013.   

 

Per la qual cosa cal admetre que no va existir una activitat negociadora en els 

termes de l’article 37.2.a) de l’EBEP i per tant, cal estimar el motiu d’impugnació 

formulat per l’actora i declarar la nul·litat de l’acte impugnat i aquells dels que porta 

causa,  a l’haver –se omès la negociació procedent i obligatòria de tal manera que 

la seva absència  equival a l’omissió d’un essencial tràmit procedimental que 

s’incardina en l’article 62.1.e) de l’anterior Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

aplicable ratione temporis, com ha declarat el Tribunal Suprem, entre altres, a la 

sentencia de 28 de desembre de 2012 , Secció 7ª, Recurs: 4049/2011. 

 

Quart.- Els Catàlegs de llocs de treball van ser un mitjà per aplicar el sistema 

retributiu instaurat per la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública i 

com un instrument descriptiu del personal existent.  

 

A l’Administració Local van ser un recurs per  implantar el sistema retributiu del 

personal al servei de les Corporacions Locals, si bé van ser configurats com 

instruments provisionals i transitoris fins l’aprovació de les Relacions dels llocs de 

treball; així, la Disposició Transitòria Segona del Reial Decret 861/1986, de 25 d’ 

abril, pel qual es possibilitava l’aplicació del nou sistema retributiu als funcionaris 

públics de les Administracions Locals, va establir que: 

«Hasta tanto se dicten por la Administración del Estado las normas con arreglo a las 

cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de 

puestos de trabajo-tipo y las condiciones requeridas para su creación, los Plenos de las 

Corporaciones locales deberán aprobar un catálogo de puestos a efecto de complemento 

específico. Mientras no están aprobadas tales normas, los catálogos únicamente podrán ser 

modificados mediante acuerdo del Pleno.» 

 

En conseqüència, els Catàlegs no eren equivalents a les Relacions de llocs de 

treball, sinó instruments més simples, més parcials i incomplerts i s’havien d’elaborar 

fins que no es confeccionessin les relacions de llocs de treball. Les SSTSJ de 

Catalunya de 12-1-1990 i 14-7-1990 així ho declaraven: 

“Los Catálogos no constituyen propiamente una Relación de puestos de trabajo, sino un 

instrumento más simple y empleado en la práctica por numerosas Administraciones como 
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sustitutivo de las Relaciones de puestos de trabajo”. 

 

Malgrat això, el Tribunal Suprem va donar validesa als Catàlegs si el seu contingut 

s’adequa a les Relacions de llocs de treball:  

«Al margen de la experiencia formal de la denominación utilizada, a un Catálogo se le 

puede dar el significado funcional de una Relación de puestos de trabajo en tanto se ajuste 

a la normativa básica reguladora de éstas, que en el ámbito de la Administración Local, al no 

haber sido promulgada la normativa básica prevista en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, está 

constituida por el artículo 16 de la Ley 30/1984, en el que se ordena que deberán incluir en 

todo caso la denominación y características esenciales de los puestos, las retribuciones 

complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño» 

(SSTS 13-11-1995 y 23-1-1997, respectivamente). 

 

Cinquè.- En el moment d’aprovació del catàleg, objecte d’aquesta litis, era vigent la 

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) el qual article 

74 estableix:  

“Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de 

puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al 

menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos 

o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 

complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”   

 

Per tant, encara que les relacions de llocs de treball siguin l’instrument bàsic dels 

recursos humans de les Administracions públiques,  l’article 74 no es refereix 

únicament a les relacions de lloc de treball sinó també a “otros instrumentos 

organizativos similares”.  

 

Amb els instruments organitzatius dels llocs de treball les entitats locals poden tenir 

més facilitat per  adaptar-se a qualsevol de les múltiples realitats que se’ls 

presenten i han de trobar entre totes les possibilitats  la que millor  s’ajusti a les 

seves necessitats organitzatives i a les estratègies que considerin més encertades. 

Ara bé, aquests instruments, a manca d’una diferenciació clara, siguin de la 

naturalesa que siguin, participen d’una mateixa dogmàtica i la filosofia que els anima 

i els dota d’identitat és la mateixa per a tots ells.  

 

És cert que d’acord amb l’article 74  de l’EBEP no seria imprescindible que totes les 



 

 

Administracions Públiques tinguessin una relació de llocs de treball sinó que seria 

suficient que establissin alguna classe d’instrument global d’ordenació de l’estructura 

de llocs, qualsevol que sigui la seva denominació i peculiaritats, sempre però 

respectant el contingut mínim que s’estableix per tots aquests instruments 

organitzatius d’ordenació dels llocs de treball.  

 

En efecte, és l’establiment d’aquest contingut mínim que seria comú a tots els 

instruments organitzatius (tinguin la denominació que tinguin: relació de llocs de 

treball, catàleg o qualsevol altra) on el legislador ha posat el seu límit flexibilitzador 

que encara que admet implícitament que pugui tenir un contingut de major 

complexitat tècnica, renuncia a fixa’l, donant per tant  llibertat a les Administracions 

Públiques –s’entén en el marc de les legislacions que els resultin aplicables- perquè 

siguin elles les que determinin quins instruments organitzatius seran utilitzats en 

cada cas i amb quins  continguts no mínims quedaran articulats. Des d’aquest punt 

de vista els Catàlegs es podrien considerar a priori com “ instrumentos organizativos” 

similars a les Relacions de llocs de treball.   

 

Ara bé, caldrà que compleixin els requisits que regula l’article 74 EBEP, és a dir, han 

de contenir, com a mínim, per cada lloc de treball (com les RPT ja que s’exigeix que 

siguin instruments similars), la denominació dels llocs, el grups  de classificació 

professional, el cos o escala al que estiguin adscrits , el sistema de provisió i les 

retribucions complementàries.  

 

En qualsevol cas, cal tenir en compte però que, respecte dels instruments 

d’ordenació de l’ocupació pública, hores d’ara,  continuen en vigor les normes 

anteriors a la publicació de l’Estatut, mentre no es dictin la legislació estatal o 

autonòmica de desplegament de l’Estatut i les seves corresponents normes 

reglamentàries, d’acord amb el que estableix el número 3 de la disposició final 

quarta de dita llei; en conseqüència, cal entendre que es manté la vigència de 

l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.  

 

En efecte, tot i que la disposició derogatòria única b) de l’EBEP deroga els articles 

16 i 17 de la Llei 30/1984, el cert és que ho fa en els termes de la disposició final 

quarta del mateix EBEP. És a dir que, mentre no es modifiqui l’actual marc legal per 



 

 

llei estatal o autonòmica regeixen les normes  existents a Catalunya sobre 

ordenació, planificació i gestió de recursos humans.   

 

Per tant, respecte dels instruments d’ordenació de l’ocupació pública, continuen en 

vigor les normes anteriors a la publicació de l’EBEP, mentre no es dictin la legislació 

estatal o autonòmica de desplegament de l’Estatut i les seves corresponents normes 

reglamentàries.  

 

D’acord amb la disposició final quarta de l’EBEP cal entendre que es manté la 

vigència de l’article 16 de la llei 30/1984 “sempre que no s’oposi al que s’hi 

estableix”.  

 

Arribats aquest punt cal recordar que l’article 16 esmentat estableix l’obligatorietat de 

l’Administració local de disposar d’una relació de llocs de treball: 

 

“Las Comunidades Autónomas y la Administración Local formaran también la relación de los 

puestos de trabajo  existentes en una organización, que deberá influir, en todo caso, la 

denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, las retribuciones complementarias 

que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de 

puestos serán públicas.”  

  

Alhora, que l’article 90.2 LBRL es remet a la normativa bàsica sobre funció pública, 

en establir que:  

“2. Las Corporaciones Locales formaran la relación de todos los puestos de trabajo 

existentes en una organización, en los términos previstos en la legislación básica  sobre 

función pública.  

Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de 

confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de Trabajo 

tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la 

carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los 

funcionarios a niveles y grupos superiores”.  

I en termes similars, el TRRL estableix, en l’article 126, apartat 4, que:  

“4. Las relaciones de puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en 

la legislación básica sobre función pública, se confeccionaran con arreglo a las normas 

previstas en el art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.  



 

 

També l’article 283.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, LMRLC  determina:  

“Los entes locales tienen que formar la relación de puestos de trabajo de su organización, 

de acuerdo con lo que establece la legislación básica del Estado y de desarrollo de la 

Generalidad.” 

 

Per tant, la Llei 30/1984 va dibuixar la relació de llocs de treball com el mitjà tècnic 

necessari per a l’ordenació del personal al servei de l’Administració que, 

obligatòriament, havia d’establir la respectiva Corporació Local amb el contingut 

mínim que disposava l’article 16 de la Llei 30/1984 (STS 20-10-2008).  

 

En termes similars, l’article primer de l’Ordre de 2 de desembre de 1988, dictada pel 

Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern, va regular aquest 

instrument disposant que:  

“Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración de Estado son el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada 

puesto, así como sus características retributivas”.  

 

Sorprenentment, tot i això, històricament l’Ajuntament de Barcelona no ha disposat 

d’una relació de llocs de treball, com es constata a la sentència dictada pel JCA 

núm. 13 de 17-6-2011, segons la qual:  

“...tal como habría reconocido la defensa letrada del Consistorio en la vista oral, el 

Ayuntamiento de Barcelona carece  -cosa inexplicable- de RPT. Circunstancia esta última 

que constituye una irregularidad grave. Máxime habiendo puesto de relieve el Tribunal 

Supremo (sentencia de 2 de octubre de 2008 Rº 6078/2004) que las entidades  locales 

están obligadas a dotarse de RPT, aunque el Estado no haya desarrollado aun para el 

ámbito local, las previsiones legales básicas y generales; añadiéndose a mayor 

abundamiento la imposibilidad de suplir la funcionalidad de las RPT con las plantillas 

orgánicas o presupuestarias”.  

 

Fet també constatat a la sentència dictada pel TSJC , Secció 4, núm. 639/16, de 6 

d’octubre, que exposa:  

“Nadie discute que la Administración demandada no dispone de Relación de Puestos de 

Trabajo, limitándose a disponer de un catálogo de puestos de trabajo, cuya función no es 

más que la de recoger los puestos de la que dispone”. 

 



 

 

Sisè.- Així mateix, en el cas que ens ocupa, s’aprova un catàleg d’acord amb l’article 

74 EBEP amb l’objectiu de ser equivalent o anàleg a una RPT com instrument 

d’ordenació dels recursos humans de la Corporació però es limita a establir uns tipus 

de llocs de treball de caràcter genèric i indeterminat pel que fa al seu número i 

possibles variants sense fer una descripció detallada del conjunt dels llocs de treball, 

vulnerant el que exigeix l’article 29 del decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre “la 

relació de llocs de treball es pública i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals i 

eventuals existents a l’Administració”; l’article 33.1 del decret legislatiu 1/1997, de 31 

d’octubre “tots els llocs de treball de l’Administració de la Generalitat han de figurar, d’acord 

amb el que estableix l’article 29, en la relació de llocs de  treball”, i l’article 29 del decret 

214/1990, de 30 de juliol “la relación de puestos de trabajo como expresión ordenada del 

conjunto de los puestos de trabajo pertenecen a una entidad local, incluirá la totalidad de los 

existentes en la organización y corresponderán tanto a funcionarios como al personal 

eventual y laboral”.  

 

D’aquesta manera, el catàleg no es pot equiparar a una relació de llocs de treball, 

perquè no compleix els requisits establerts a l’article 16 de la Llei 30/1984. Com diu 

la STS, Secció 7, de 23-1-1997, Rec 10/96 “a un Catálogo se le puede dar el significado 

funcional de una relación de puestos de Trabajo, en tanto se ajuste a la normativa básica 

prevista en el art. 90.2 de la Ley 7/1985, está  constituida por el art 16 de la Ley 80/84”. Per 

tant, a sensu contrario, no se li pot donar el significat funcional d’una RPT, si no 

s’ajusta a l’article 16 L 30/84.   

 

En el cas que ens ocupa, com dèiem, el catàleg en lloc d’incloure  una descripció 

detallada de tots els llocs de treball de la Corporació (tal com preceptua l’art. 29 i 

33.1 del Decret legislatiu 1/1997, 29 del Decret 214/1990 i 283.1 del Decret legislatiu 

2/2003), es limita a fixar unes tipologies de llocs de treball amb caràcter genèric i 

sense especificar el seu número ni les possibles variants.  No es concreten els llocs 

de treball que formaran part de cadascuna de les tipologies establertes en el 

Catàleg. Així a la pàgina 16 de la Memòria d’acompanyament s’indica:  

“Per analitzar l’estructura de llocs de treball de l’Ajuntament s’han utilitzat criteris que 

permeten:  

-Classificar els llocs de treball de forma homogènia i estandarditzada per tipus i subtipus de 

lloc dins de cada àmbit professional,  



 

 

 - Agrupar els subtipus de llocs per nivells de responsabilitat homogenis”.  

 

De fet, ja l’informe del Gabinet Tècnic Jurídic de la Gerència de RRHH i Organització 

del mateix Ajuntament demandat de 3.12.2012 (Foli 381) reconeix que: 

“ el catàleg de llocs de treball que es proposa divergeix de la configuració legal de relació de 

llocs de treball en dos aspectes: no hi ha una adscripció orgànica dels diferents llocs de 

treball a l’estructura administrativa i en segon lloc no hi consten el nombre d’efectius, ni per 

tant, si el lloc està vacant o ocupat”.  

Alhora, aquest informe admet que la denominació dels llocs de treball és 

“excessivament genèrica, sense que el nom permeti la identificació evident de a quin lloc es 

fa referencia i per tant, es fa necessari veure quines són les funcions o sobretot, mitjançant 

els decrets d’estructura orgànica, a quina unitat administrativa està adscrit el lloc per a 

poder-lo identificar. “  

I afegeix:  

“serà imprescindible complementar la informació del lloc del catàleg per tal que el lloc sigui 

recognoscible i que segons consta a la memòria justificativa, ja es preveu a través dels 

decrets d’estructures orgàniques i decrets de dimensionament, que insistim hauran de ser 

de públic coneixement”.   

 

En definitiva, el contingut del Catàleg és clarament insuficient i haurà de ser 

completat amb decrets d’estructures orgàniques i de dimensionament que en aquest 

cas, no seran aprovats pel Consell  Municipal, com exigeix l’article 54.1.a) i c) del 

RPEL, sinó per decrets .   

 

Tampoc conté la informació de les retribucions complementàries de cada lloc de 

treball ni tan sols de cada tipus  ja que els complements específics no són 

específics de cada tipus sinó que per alguns tipus s’estableixen  diversos trams 

possibles . Així per les de “Tipus Gerent” que tenen un complement de destí 30, el 

complement específic pot variar de 2372,24 € a 8637,29 €. Les de “Tipus Director 1”  

que tenen un complement de destí 30 i tres variants segons siguin provistos per 

personal funcionari de carrera, personal laboral fix i eventual, el complement 

específic pot variar de 3480,33€  a 6280,00 €. I el mateix succeeix amb les de 

“Tipus Director 2”. D’aquesta manera, poden existir  una pluralitat de retribucions 

diverses que no es coneixeran amb la informació del catàleg sinó quan, 

posteriorment,  per decret d’alcaldia es determini per cada lloc el concret 



 

 

complement específic dins dels trams establerts per cada tipus.  

 

En el foli 361 de l’Annex 3 “taules retributives”  amb tota claredat  es reconeix:  

“Efectivament en l’àmbit funcional directiu es determinen bandes salarials pel factor de 

responsabilitat i dificultat tècnica. El valor màxim de la banda es presenta a les taules 

codificat com a-màx. En el cas dels directors també es fixen tres rangs retributius: ordinari, 

extraordinari i restringit. Els valors que superen la retribució ordinària mínima de cada lloc es 

fixaran per decret de retribucions donant lloc a un complement per aquesta diferencia: 

complement de decret de retribucions (DRE). “  

 

Així pels mateixos tipus de llocs de treball (gerent, director 1(restringides, 

extraordinàries i ordinàries)  i director 2 (restringides, extraordinàries i ordinàries)) 

s’estableixen  retribucions diferents sense justificar  objectivament  i sense que 

existeixin elements  explícitament predeterminats que permetin conèixer i verificar si 

concorren les característiques essencials per cada lloc de treball.  

 

En aquest punt es vol insistir en el fet que els complements específics no estan 

especificats ni concretats, únicament es descriuen uns trams  o escales retributives, 

sense que s’especifiqui el concret tram assignat. Com expressa la STSJC, de 

28-9-2012 (rec 146/2011):  

“se produce una desconexión con el puesto de Trabajo y sus características desde el 

momento en que liga su percepción a los distintos grupos (y dentro de los mimos fija una 

horquilla , que va de cero o de un mínimo a un máximo).” 

 

La fixació a posteriori per part de l’Administració del complement específic desvirtua 

la raó de ser d’aquest instrument organitzatiu com exigeix l’article 74 EBEP.   

 

En aquesta mateixa línia, tampoc es concreten els llocs de treball que tenen el 

complement personal de migració.  

 

Per tant, l’ordenació que el catàleg conté és insuficient ja que s’haurà de 

complementar amb decrets d’alcaldia que el desenvoluparan, és a dir, normes de 

rang inferior que desenvoluparan elements preceptius per configurar aquest 

instrument com equivalent a una relació de llocs de treball. La no concreció dels llocs 



 

 

de treball que formaran part de cadascuna de les tipologies establertes en el 

Catàleg, el qual desenvolupament es realitzarà posteriorment, porta la conseqüència  

d’eludir el requisit de la preceptiva publicitat a la que es refereixen els articles 74 

EBEP, 29 del Decret Legislatiu 1/1997 i 33.2 del Decret 214/1990; la qual cosa vicia 

de nul·litat el Catàleg.  

 

Tampoc concreta els llocs de treball i funcions que corresponen a funcionaris de 

carrera, laborals fixes i eventuals d’assessorament i confiança i els d’alta direcció, 

vulnerant  l’article 283.1 del Decret legislatiu 2/2003 i 29 del Decret  legislatiu 

1/1997).  

 

Alhora, estableix que determinats llocs de treball (Director 1, Director 2, Cap de 

departament 1, Cap de departament 2, Gestor de Projecte 1 i Gestor de Projecte 2) 

siguin ocupats indistintament per funcionaris de carrera, personal laboral o personal 

eventual, en contra dels art. 12, 30 i 32 del DL 1/1997 i 9 i 16 del D 214/1990.  

 

Pel que pertoca als llocs de lliure designació, d’acord amb l’article 78 EBEP, referit 

als principis i procediments de provisió de llocs de treball del personal funcionari de 

carrera i l’article 80 EBEP que regula la lliure designació amb convocatòria pública 

del personal funcionari de carrera, es pot admetre que aquests articles no eren 

vigents en el moment d’aprovació dels actes impugnats. Cal tenir present que 

aquests articles formen part del Capítol III del Títol V de l’EBEP que resulta afectat 

per la disposició final 4.2 del mateix text legal, en virtut de la qual el capítol III del 

Títol V no produeix efectes fins l’entrada en vigor de les lleis de funció pública que es 

dictin. En defecte seu, d’acord amb la disposició final 4.3 EBEP “se mantendrán en 

vigor en cada Administración Pública las normes de los recursos humanos en tanto no se 

opongan a lo establecido en este Estatuto”. I cal recordar que l’article 20.1 de la L 30/84 

esdevé aplicable.  

 

Per tant, es podran cobrir per lliure designació aquells llocs  que així es determinin a 

la relació de llocs de treball, per la qual cosa si no es disposa de relació de llocs de 

treball no és viable emprar aquest sistema de provisió. En aquest mateix sentit es 

pronuncia l’article 294.3 de LMRLC i l’article 119 RPSEL. En conseqüència, no hi ha 

lliure designació sense relació de llocs de treball (STSJ de les Illes Balears de 



 

 

15.7.2002, JUR /2002/245336).  

 

Ultra això, cal destacar el caràcter excepcional que la llei assigna al sistema de lliure 

designació i en la necessitat que quan calgui acudir a aquest excepcional sistema de 

provisió es faci justificant cas per cas el motiu perquè s’ha d’utilitzar (SSTS 

31.7.2012 i 15.2.12013).  

 

Per tot  això, el catàleg no pot ser considerat un “ instrument organitzatiu similar a la 

relació de llocs de treball”, ni menys encara una relació de llocs de treball.  

 

Setè.- Pel que fa a l’aprovació de les retribucions del personal municipal (annex 3 

del catàleg), cal tenir en compte el que s’ha expressat en el fonament jurídic anterior 

i en definitiva, que per establir el complement específic no es valora cadascun dels 

llocs de treball sinó sols els 10 tipus de lloc de treball i els 34 subtipus (F 213) sense 

justificar la puntuació que es dona a cadascun d’ells.  

 

Ultra això l’anul·lació de l’acord del ple de 21 de desembre de 2012 comporta la dels 

successius actes que aquí s’impugnen i que porten per causa l’anterior.  

Vuitè.-  A tenor dels articles 68.2 i 139.1 de la vigent llei jurisdiccional, modificat 

aquest últim per la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal, 

les costes processals s’imposaran en primera o única instància a la part que hagi vist 

rebutjades totes les seves pretensions en la sentència o en la resolució del recurs o 

de l’incident, excepte que s’apreciï i així es raoni, que el cas presentava series 

dubtes de fet o de dret.  

 

En aquest cas es considera que, certament, el supòsit presentava series dubtes de 

dret, la qual cosa justifica la no imposició de les costes tot i la integra desestimació 

de la demanda.  

 

Atesos els fonaments esmentats, 
 
 
Decisió 
 
He resolt estimar el recurs presentat per ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE 



 

 

TECNICS I TECNIQUES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA contra 

l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i anul·lar els actes impugnats, sense imposició de 

les costes processals. 

 
Notifiqueu aquesta sentència a les parts, amb l’advertiment que es pot interposar 

recurs ordinari d’apel·lació en contra, d’acord amb el que preveu l’article 81 de la Llei 

jurisdiccional. 

 

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo. 

 

 

 

 

La magistrada jutgessa 

 

PUBLICACIÓ. Faig constar que avui la magistrada jutgessa ha llegit i publicat 

aquesta sentència en audiència pública. En dono fe. 


