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ASUNTO: MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE ABEGONDO 2021
EXPEDIENTE: 2021/X999/000095-2021/G006/000083
ANTECEDENTES
PRIMEIRO.-Polo pleno deste Concello de data 18.06.2012 foi aprobada inicialmente a relación de postos de traballo
do Concello de Abegondo, que foi publicada no BOP, número 122 do xoves 28 de xuño de 2012 sen que houbese
alegacións e foi aprobada definitivamente en pleno o 27.07.2012.
foi modificada puntualmente en decembro de 2016.
SEGUNDO.-É necesario modificar a Relación de postos de traballo -RPT- por canto é necesario adecuala á realidade
do Concello
TERCEIRO.- A Proposta de modificación da RPT concello de Abegondo consta de:
1.- Introducción
2.- Organigrama municipal
3.- Postos obxecto da modificación da RPT
4.- Modificación da RPT e actualización da dotación económica dos postos
Anexo: valoración de postos
LEXISLACIÓN APLICABLE
A Lexislación aplicable no procedemento de aprobación da Relación de Postos de Traballo é a seguinte:


Os artigos 31 a 39, e 69 a 77 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado
por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro.




Os artigos 22.2.i) e 90.2 da Lei de 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.
Os artigos 126.4, 127 e 129.3.a) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o
Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local.
O artigo 15 da Lei 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública.
Os artigos 61 a 64 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto
Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro.
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O Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, polo que se establece o réxime das retribucións dos funcionarios de
Administración Local.

CONSIDERACIÓNS
PRIMEIRO.- O artigo 74 do texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público -TREBEP-, aprobado por Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, establece que "as Administracións Públicas estruturarán a súa
organización a través de relacións de postos de traballo ou 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. Devanditos
instrumentos serán públicos".
SEGUNDO.- A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local -LRBRL-, no seu artigo 90.2 prevé
que as Entidades Locais formarán a relación de todos os postos de traballo existentes na súa organización, nos
termos previstos na lexislación básica sobre función pública, e que corresponde ao Estado establecer as normas con
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arranxo ás cales haxan de confeccionarse as RPT, a descrición de postos de traballo tipo e as condicións requiridas
para a súa creación.
Engade o artigo 126.4 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido
das Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local -TRRL- que as RPT terán en todo caso o contido
previsto na lexislación básica sobre función pública, e confeccionaranse con arranxo ás normas previstas no artigo
90.2 da Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das Bases do Réxime Local -LRBRL-.
TERCEIRO.- A aprobación da RPT e consecuentemente das súas modificacións corresponde ao Concello Pleno, en
virtude do previsto no artigo 22.2.i) da Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das Bases do Réxime Local -LRBRL-, sen
que tal atribución poida ser obxecto de delegación (art. 22.4 LRBRL ).
Cando a modificación da RPT supoña modificación do persoal , deberá seguirse os mesmos trámites que para a
aprobación do Orzamento municipal (art. 126.3 TRRL ):
- O acordo de aprobación inicial exporase ao público, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia ou, no seu
caso, ao Boletín da Comunidade Autónoma uniprovincial, por 15 días hábiles, durante os cales os interesados
poderán examinalos e presentar reclamacións ante o Pleno. O acordo considerarase definitivamente aprobado
se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun
mes para resolvelas.
- O acordo de aprobación definitiva do persoal e da RPT deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia ou,
no seu caso, ao Boletín da Comunidade Autónoma uniprovincial e comunicarse á Administración do Estado e á
Administración Autonómica, no prazo máximo de 30 días hábiles (art. 127 TRRL ).
Ademais, a proposta de modificación en canto supoña incremento de gastos deberá ser informada pola
Intervención municipal. E por aplicación do disposto nos artigos 34 e 37.-c) do Real Decreto Lexislativo 5/2015,
de 30 de outubro, do texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público -TREBEP-, deberá ser obxecto
de negociación previa na respectiva mesa de negociación.
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CUARTO.- En canto á natureza xurídica da RPT a cuestión viuse suxeita a variacións e vaivéns doutrinais e
xurisprudenciais, aínda cando, pode considerarse pacífica a súa cualificación como "actos plúrimos con destinatarios
indeterminados" con exclusión da súa cualificación como disposición de carácter xeral ou regulamentario.
Isto explica, entre outras cousas, que, cando non modifique o persoal orgánico, non se precise a publicación da súa
modificación no Boletín Oficial da Provincia ou, no seu caso, ao Boletín da Comunidade Autónoma uniprovincial a
efectos de presentación de alegacións ou reclamacións (Sentenza do TS de 4 de febreiro de 2002 con referencia a
outras anteriores) e que llas distinga das normas regulamentarias que teñen por obxecto executar unha Lei ou
completar a regulación das condicións de acceso ou de exercicio da función pública, desde o momento en que o seu
labor non é outro que o de definir as características esenciais dos postos de traballo.
Este criterio é mantido, pola Sentenza do TSJ do País Vasco, de 2 de xullo de 2009, en canto ao procedemento
legalmente disposto para a aprobación da RPT, ao manifestar que a normativa reguladora do réxime local non
establece un procedemento administrativo especial que canalice as actuacións administrativas que culminan coa
aprobación do instrumento técnico de ordenación do persoal e de racionalización das estruturas administrativas de
acordo coa previsión dos gastos de persoal, legalmente denominado RPT. Tampouco se denota a existencia de
normas especiais de procedemento derivadas da natureza xurídica deste instrumento de xestión do persoal.
En concreto, cabe descartar a aplicación do procedemento de elaboración de regulamentos tendo en conta que a
xurisprudencia, , a partir da Sentenza do Tribunal Supremo de 26 de maio de 1998 parece decantarse pola
Documento asinado electrónicamente, pódese vallidar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.abegondo.gal(O Código de Verificación garante, mediante o
cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos
Públicos).

San Marcos, 1
15318 Abegondo
A Coruña
Tfno.: 981 647 909 Fax: 981 673 050
web: www.abegondo.gal
sede electrónica: sede.abegondo.gal
enderezo electrónico: correo@abegondo.gal

cualificación das RPT como actos plúrimos con destinatarios indeterminados, apartándose, así, da súa inicial
cualificación como regulamentos de persoal (por todas, Sentenza do TS de 14 de xullo de 1993, de 26 de maio de
1994, e de 25 de abril de 1995 ).
En harmonía co exposto non é necesario o trámite de información pública, que teñen as normas regulamentarias. De
aí, a diferente natureza xurídica da RPT -acto administrativo con destinatarios indeterminados-, e o persoal de
persoal, como anexo de persoal ao Orzamento Xeral.
QUINTO.- Con carácter previo a calquera acordo plenario, o expediente deberá someterse a estudo pola Comisión
Informativa correspondente, a de asuntos xerais, neste caso, por así esixilo, entre outros, os artigos 20.1-c) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local-LRBRL- e 82 , 123 , 126 , entre outros, do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembro -ROF-.
Á vista de todo o exposto e tendo en conta que a modificación proposta supón modificación do persoal, PROPONSE:
PRIMEIRO.- A convocatoria da mesa xeral de negociación ao obxecto de dar cumprimento ao previsto nos artigos 34
e 37.-c) do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, do texto refundido do Estatuto Básico do Empregado
Público.
SEGUNDO.- Someter a proposta a informe da Intervención municipal.
TERCEIRO.- Someter a ditame da Comisión Informativa de asuntos en xeral a proposta de modificación do persoal
orgánico e da relación de postos de traballo , para a súa posterior inclusión na orde do día da correspondente sesión
plenaria.
CUARTO.- O acordo exporase ao público, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, por 15 días
hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O acordo
considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións. No caso de que
se presenten reclamacións serán resoltas polo Concello Pleno no prazo dun mes.
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Abegondo,na data que figura na marxe
O alcalde-presidente
José Antonio Santiso Miramontes
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