
Recomendación ao Concello de Ponteareas sobre a elaboración e aprobación da Relación de
Postos de Traballo (RPT)

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
........................., relativo á elaboración da Relación de Postos de Traballo (RPT) no concello.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que en calidade de presidente da Xunta de Persoal do Concello
de Ponteareas, ten solicitado que se modifique unha situación inxusta no que a retribucións
de persoal ao servizo da administración local se refire. Así, no mencionado concello carecen
de complemento específico e non se elabora a RPT, algo que teñen solicitado
reiteradamente sen obter resposta algunha.

2. Ante iso requirimos información a concello, que xa nola remitiu. No informe, a entidade
local sinala que o artigo 90.2 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, despois de
establecer no seu parágrafo primeiro que corresponde ás Entidades Locais formar a relación
de todos os postos de traballo existentes na súa organización, engade no seu segundo
parágrafo que "corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan
de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de los puestos de
trabajo tipo,...". Ante isto, o concello alega que a data de hoxe o Estado non estableceu as
normas que teñen que rexer para o establecemento das relacións de postos de traballo na
Administración Local, polo que afirma que non é unha irregularidade a non aprobación de
tales postos de traballo. Noutras palabras non se pode pretender a existencia dunha
responsabilidade por omisión, cando quen debía establece-las normas e criterios para
determinar as relacións de postos de traballos non o fai.
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3. A maior abundamento, o concello sinala que, sendo consciente o lexislador da falta de
normas que regulen a forma de confeccionar as relacións de postos de traballo no eido da
Administración Local, cando aprobou o Real Decreto 861/1986 polo que se estableceu o
Réxime de Retribucións dos Funcionarios da Administración Local, estableceu unha
Disposición Transitoria Segunda que di textualmente 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-tipo  y las condicones para su
creación, los Plenos de las Corporaciones Locales deberán aprobar  un catálogo de puestos
de trabajo a efectos de complemento específico. Mientras no estén  aprobadas tales normas,
los catálogos únicamente podrán ser modificados mediante acuerdo del Pleno". En
cumprimento do disposto na Disposición Transitoria citada, o Pleno da Corporación do
Concello de Ponteareas aprobou o catálogo de postos de traballo a efectos do complemento
específico na súa sesión plenaria de 23 de xaneiro de 1.988, cuxa copia compulsada adxunta.

4. En consecuencia, o informe do concello conclúe que, si carece de RPT é porque o Estado
non ditou ata o momento as normas con arranxo as cales ten que confeccionarse, polo que
dando cumprimento da Disposición Transitoria antes citada, a única obriga que ten é
aprobar o catálogo de postos de traballo, feito que efectuou na sesión antes citada.
Ademais, a efectos de concesión do complemento específico o artigo 4 do Real Decreto
antes citado dispón que "el complemento específico está destinado a retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún
caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al
fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones
particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo”. O artigo continúa
sinalando que “el establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con
carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto trabajo
atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo". Así, a concesión
do complemento específico require a concorrencia das circunstancias anteriores que ten que
ser acreditada, e que na presente queixa non consta xustificada.

ANÁLISE

1. Para afrontar a problemática que se suscita neste expediente, debemos iniciar a nosa
análise facendo referencia a que no noso ordenamento, a regulación das RPT perfílase como
o instrumento técnico a través do cal realízase pola administración –estatal, autonómica e
local- a ordenación do seu persoal de acordo coas necesidades dos servizos e con expresión
dos requisitos esixidos para o seu desempeño, de modo que en función delas, defínense as
plantillas das administracións públicas e determínanse as ofertas públicas de emprego.



Tanto as retribucións como como as ofertas públicas de emprego e os procesos de selección
requiren da regulación detallada do tipo de posto a desempeñar.

2. No Concello de Pontearea,s aprobouse no ano 1988 o Catálogo de Postos de Traballo
(CPT) a efectos do complemento específico, mecanismo que a propia normativa referenciada
contempla expresamente como un dos instrumentos posibles para a organización do persoal
ao servizo da administración. Non obstante, hai que dicir que os CPT xurdiron como medios
de aplicar o sistema retributivo instaurado pola Lei de Medidas para a Reforma da Función
Pública do ano 1984 e como instrumentos descritivos do persoal existente, aínda que
posteriormente pasan a converterse nun mecanismo para crear, modificar, refundir ou
suprimir postos de traballo. Pero non debe perderse de vista que, en todo caso, estes
catálogos defínense como un instrumento provisional e transitorio en tanto non se diten as
normas con arranxo as cales deban confeccionarse as RPT. Os CPT non son equivalentes ás
RPT, senón que son instrumentos máis simples, por parciais e incompletos, que deben
utilizarse en tanto non se confeccionen e aproben as RPT.

Así, os CPT xorden co propósito de posibilitar a implantación do novo esquema retributivo e
en concreto das retribucións complementarias, funcionando dende un principio como
documentos preparatorios e provisionalmente substitutorios das RPT, e así veñen
subsistindo dende entón ao non terse ditado polo Estado as correspondentes normas de
desenvolvemento previstas na lexislación básica, o que ten suscitado certa polémica entre os
que pensan que as entidades locais non poden aprobar as súas RPT ata tanto se diten esas
normas de desenvolvemento polo Estado. Pero na práctica das RPT poden formarse con
arranxo ás normas da correspondente Comunidade Autónoma en virtude do principio de
identidade ou paridade entre os réximes da función pública da respectiva Comunidade
Autónoma e dos entes locais do seu territorio ou con arranxo en todo caso ás normas
estatais.

2. Dito o anterior, efectivamente, o artigo 90.2 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local
deixa en mans do Estado a competencia para ditar as normas precisas para que as
corporacións locais cumpran coa obriga de formar a relación de todos os postos de traballo
existentes na súa organización, non constando ata o de agora a publicación destas normas
básicas de desenvolvemento. Non obstante, a doutrina do Tribunal Supremo ten indicado
que esta situación non é impedimento para que os concellos aproben a súa propia RPT, pois
resulta de aplicación a normativa estatal.

Así, mentres estivo vixente o artigo 16 da Lei 30/1984 de Reforma da Función Pública, era o
seu contido o que debía servir de base ás corporacións locais na elaboración das RPT (STS de
13.11.1995). Posteriormente, coa entrada en vigor do Estatuto Básico do Empregado
Público, ten plena vixencia o disposto no seu artigo 74 que di que as Administracións



Públicas estruturarán a súa organización a través de relacións de postos de traballo u outros
instrumentos organizativos similares que comprenderán, polo menos, a denominación dos
postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que
estean adscritos, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias.

3. Dito o anterior, insistimos en que os concellos non tiñan impedimento algún para
proceder á elaboración e aprobación dunha RPT toda vez que existe un contido mínimo
establecido pola normativa básica que permite acadar a obriga imposta polo artigo 90.2
mencionado da LBRL.

Pero en Galicia, ademais hai que traer a colación a recente Lei 2/2015, de 29 de abril, do
emprego público de Galicia, que adica o Título X a regular as especialidades do persoal ao
servizo das entidades locais, o procedemento de aprobación da relación de postos de
traballo e da oferta de emprego público nas entidades locais. Así, o artigo 202 da norma
establece expresamente no apartado 1 que “As entidades locais deberán elaborar unha
relación de postos de traballo que conteña todos os postos de traballo existentes nas
mesmas”, e no apartado 2 que “A relación de postos de traballo, previo cumprimento dos
trámites preceptivos que correspondan, será aprobada inicialmente polo órgano da entidade
local que resulte competente segundo o establecido pola lexislación de réxime local e
sometida a información pública por un prazo non inferior a vinte días. Transcorrido dito
prazo, a aprobación elevarase a definitiva se non se formularon reclamacións, suxestións ou
alegacións. En caso contrario, a relación de postos de traballo deberá ser obxecto de
aprobación definitiva, previa resolución das reclamacións, suxestións ou alegacións
presentadas”. Por último, o apartado 3 sinala que “Unha vez aprobada definitivamente, da
relación de postos de traballo remitirase copia aos órganos competentes da Administración
xeral do Estado e da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do
prazo de trinta días, e será publicada integramente no boletín oficial da provincia.

Neste punto, hai que sinalar que a referencia do artigo 90.2 da Lei 7/1985 á lexislación
básica sobre función pública e a competencia atribuída ao Estado no apartado 2 dese
precepto respecto das normas sobre relacións de postos de traballo, deben entenderse
limitadas, por esixencia do artigo 149.1.18 da Constitución Española, ao básico, sen excluír
polo tanto a posibilidade de que as Comunidades Autónomas, respectando esa lexislación
básica, poidan, a súa vez, exercer as competencias normativas na materia, que lles
correspondan segundo os estatutos de autonomía.

4. En base as liñas precedentes, consideramos que a falta de normativa estatal de
desenvolvemento, no pode impedir o exercicio das competencias municipais recoñecidas na
lexislación básica. O recoñecemento da formación das Relacións de Postos de Traballo, como
parte da organización da propia Administración local, realizouse con carácter básico primeiro
na Lei 30/1984, e despois, no Estatuto Básico del Empregado Público. No caso concreto da



Comunidade Autónoma galega, a mencionada Lei 2/2015 do emprego público de Galicia,
facilita o desenvolvemento da lexislación básica na materia.

Cada administración, incluída a local, é o único ente que pode e debe valorar as concretas
necesidades da súa organización administrativa e definir as características dos postos de
traballo que forman parte da súa estrutura administrativa no exercicio desa potestade de
autoorganización. A administración materializa dita actividade mediante a aprobación ou
modificación das correspondentes RPT, sendo este o instrumento técnico a través do cal se
realiza a ordenación do persoal de acordo coas necesidades dos servizos, e debe incluír alo
menos a denominación dos postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou
escalas a que están adscritos, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias.

CONCLUSIÓNS

Considerando a normativa precedente, e tendo en conta que as RPT resultan ser
instrumento de ordenación capital dos recursos humanos das administracións públicas, que
garanten a seguridade xurídica e “evitan a improvisación e irracionalidade das dotacións de
prazas públicas” (como ten manifestado a nosa xurisprudencia), resulta conveniente a
elaboración e aprobación de tal documento polo Concello de Ponteareas.

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Concello de Ponteareas a
seguinte Recomendación:

Que se adopten as medidas necesarias para proceder a elaboración e aprobación da Relación
de Postos de Traballo do concello, atendendo á normativa estatal e autonómica vixente na
materia.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdao atentamente



Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


