
2.6. Modificació Plantilla i RLT ~ Reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (RDL 

14/2021) 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Ateses les següents 

consideracions: 

Antecedents: 

Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. Les APP espanyoles estan immerses en un procés de disminució/consolidació0 de l’ocupació temporal, 
la qual s’estima ha arriobar a un percentatges excessivament elevats. Eixe és l’objectiu del Reial Decret-
Llei 14/2021 de 6 de juny per a l’estabilització de l’ocupació temporal, el qual pretén que la taxa de 
cobertura temporal es situe per baix del 8% de les places estructurals. 
 
2. La Mancomunitat de la Ribera Alta participa de dit procés i es veu afectada per tres situacions: a) la de 
les places afectades per la modificació de la Plantilla (Plt) i la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la 
Mancomunitat aprovades en sessió plenària de data 29/07/2021 per a donar compliment a les obligacions 
assumides amb el «Contracte/Programa per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera 
en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024», signat amb la GVA i la Diputació de València b) 
Les places incloses en Ofertes d’Ocupació Pública d’anys anteriors, en concret l’OOP/2017 caducada, les 
quals complixen els requisits c) les places que en compliment del RDL 14/2021 s’haurien d’incloure en 
l’OOP/2021, la qual cosa requereix, preceptivament, la seua prèvia inclusió en la Plt i en la RLT. 
 
3. S’han demanat informes obrants a l’expedient en relació a la modificació de la RLT de personal i la 
plantilla per a l’exercici 2021 en relació a les previsions contingudes en el Reial Decret-Llei 14/2021 de 6 
de juny per a l’estabilització de l’ocupació temporal. 
 
4. S’ha procedit a la negociació de la modificació de la Plp i la RLT en la Mesa de negociació de sindicats 
de data 11 i 15 de novembre. 
 
FONAMENTS: 
1. Les relacions de llocs de treball es configuren com un instrument d'ordenació de les estructures internes 
de l'Administració, per la qual cosa s'ha de procedir a la incorporació periòdica d'aquelles modificacions 
que, resulten adients. 
 
2. Per altra banda, les plantilles reflecteixen la relació ordenada i avaluada econòmicament de les places 
existents en l’entitat local. Hi ha de figurar les places permanents i estables de l’organització. La seua 
finalitat bàsica és assegurar l’existència de consignació econòmica suficient en el pressupost anual, per 
atendre les despeses corresponent al personal de l’entitat. 
 
3. La Legislació aplicable és la següent: 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local(LBRL). 
- Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local. (RDLeg. 
781/1986)(TRRL) 
- L'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals (Reial Decret Legislatiu 
2/2004)(TRLRHL). 
- El Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (RDL 5/2015)(TREBEP) 
- La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 (LGPE/2021). 
- Real Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública. 
 
4. Sobre el procediment de modificació de la RLT i plantilla 
4.1. Disposa l'article 74 del TREBEP: “Les Administracions Públiques estructuraran la seua organització a 
través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, 
almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si escau, al 



fet que estiguen adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments 
seran públics”. 
 
Per part seua, l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix 
que: “les Corporacions Locals formaran la relació de tots els llocs de treball existents en la seua 
organització, en els termes previstos en la legislació bàsica sobre funció pública, corresponent a l'Estat 
establir les normes conformement a les quals hagen de confeccionar-se les relacions de llocs de treball, la 
descripció de llocs de treball tipus i les condicions requerides per a la seua creació, així com les normes 
bàsiques de la carrera administrativa, especialment pel que fa a la promoció dels funcionaris a nivells i 
grups superiors”. 
 
També la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en el seu article 
15.1 disposa que “les relacions de llocs de treball de l'Administració de l'Estat són l'instrument tècnic a 
través del qual es realitza l'ordenació del personal, d'acord amb les necessitats dels serveis i es precisen 
els requisits per a l'acompliment de cada lloc”. 
 
Per tant, l'elaboració i posterior aprovació d'una Relació de Llocs de treball resulta obligatòria per a les 
entitats locals. 

 
4.2. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost 
i hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb 
l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de personal puguen sobrepassar els límits que 
s'establisquen amb caràcter general. 
 
Atés el caràcter temporal de molts serveis que es presta per la Mancomunitat, en la seua plantilla resulta 
rellevant discriminar entre les places permanents, les que tenen vocació de permanència, les quals han 
de figurar en la “Plantilla de places” (Plp) pròpiament dita i les places temporals o de programes que també 
han de ser adientment controlades i fins i tot considerades a efectes de consignació pressupostaria en el 
pressupost annual, però a les partides corresponents a despeses per programes específics temporals, 
haurien de figurar a una “plantilla de places de programa”. 
 
4.3. Pel que fa a la diferència entre els conceptes de Plantilla i Relació de Llocs de treball, és significativa 
la sentència del Tribunal Suprem, de 12 de desembre de 2003, la qual, assenyala el següent: 
"L'examen dels preceptes legals continguts en la Llei 30/1984 de 2 agost 1984 (articles 14, 15 i 16), de la 
Llei 7/1985 (article 90) i del TRDRL (articles 126 i 127), permet configurar en efecte la relació de llocs de 
treball i així ho ha fet la jurisprudència (SSTS de 30 de maig de 1993 i 8 de maig de 1998) com l'instrument 
tècnic a través del qual es realitza per l'Administració ―siga l'estatal, siga l'autonòmica, siga la local― 
l'ordenació del personal, d'acord amb les necessitats dels serveis i amb expressió dels requisits exigits per 
al seu acompliment, de manera que en funció d'elles es defineixen les plantilles de les Administracions 
Públiques i es determinen les ofertes públiques d'ocupació. 
Per això, correspon a l'Administració la formació i aprovació de les relacions de llocs de treball el que, com 
és natural, és extensiu a la seua modificació. Per tant, la confecció de les relacions de llocs de treball per 
l'Administració i la consegüent catalogació d'aquests es configura com un instrument de política de 
personal, atribuït a l'Administració al més alt nivell indicat, d'acord amb les normes de dret administratiu, 
que són les que regulen tant el procés de confecció i aprovació com el de la seua publicitat. Així doncs, la 
relació de llocs de treball, incloent les modificacions que en ella poden efectuar-se, és un acte propi de 
l'Administració que efectua en l'exercici de les seues potestats organitzatives. 
Per la seua part les plantilles de personal es poden configurar com un instrument de caràcter més aviat 
financer o pressupostari d'ordenació de la despesa que constitueix una enumeració de tots els llocs ―o 
millor places― que estan dotats pressupostàriament, havent d'incloure tant als funcionaris com al 
personal laboral i eventual, la finalitat del qual és delimitar les despeses de personal en relacionar tots els 
que preveu per a un exercici pressupostari sent la base per a habilitar la previsió de despeses en matèria 
de personal i consignar els crèdits necessaris per a fer front a les retribucions en matèria de personal, fins 
a l'extrem que la seua aprovació i modificació està estretament lligada a l'aprovació i modificació del 
pressupost de la Corporació en l'àmbit local. 



Aqueixa finalitat i connexió pressupostària de la plantilla, que es manifesta en la necessitat que la mateixa 
respecte els principis de racionalitat, economia i es configure d'acord amb l'ordenació general de 
l'economia, així com en la prohibició que les despeses de personal traspassen els límits que es fixen amb 
caràcter general en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat”. 
 
4.4. Aixi doncs, correspon a cada entitat local, per mitjà del Ple de la corporació, aprovar anualment, a 
través del Pressupost, la RLT i plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual. 
 
4.5. Si després de l'aprovació del Pressupost, que comprendrà com a annex la plantilla de personal, fora 
necessària la modificació de la mateixa, el procediment per a l'aprovació de la plantilla de personal 
modificada serà el mateix que per a l'aprovació del Pressupost. Si esta nova aprovació de la plantilla 
afectara els crèdits consignats, haurà de modificar-se conjuntament el Pressupost, en cas contrari, no serà 
necessari. 

 
4.6. El procediment per a dur a terme l'aprovació de la modificació de la RLT i la plantilla és el següent: 
A. L'aprovació de la modificació de la RLT I plantilla haurà de ser prèviament informada per la Intervenció 
Municipal, haurà de ser aprovada inicialment pel Ple de la mancomunitat. 
 
B. La proposta de modificació de la RLT per al 2021 ha de ser negociada al sí de la Mesa General de 
Negociació. 
 
C. Aprovada inicialment, pel Ple de l’entitat, la modificació, s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí 
Oficial de la província per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar 
reclamacions davant del Ple. 
 
L'aprovació es considerarà definitiva si durant el mencionat termini no s'hagueren presentat reclamacions; 
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. 
 
D. A la vista de les al·legacions presentades i informades estes, si és el cas, el Ple de la corporació aprovarà 
definitivament la modificació de la RLT i plantilla, d'acord amb el que establix l'art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
E. Aprovada la modificació de la RLT i plantilla es remetrà una còpia a l'Administració de l'Estat i a la de la 
Comunitat Autònoma respectiva, dins del termini de trenta dies, sense perjuí de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la província. 
 
5. Sobre la modificació/creació de places en la Plt i de llocs en la RLT a l’empara del RDL 14/2021 
5.1. El Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública que regula en el seu article 2 “Processos d'estabilització d'ocupació temporal” i estableix 
el següent: 
“1. Addicionalment al que s'estableix en els articles 19.un.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.un.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que 
inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguen o no dins de les relacions de llocs de treball, 
plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguen contemplades en les diferents 
Administracions Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagen estat ocupades de forma temporal 
i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.” 
 
5.2. S’ha emés informe tècnic als efectes de la incorporació i creació dels llocs de treball en la RLT en vigor, 
en el que consta el personal de la Mancomunitat que es troba en aquesta situació i que complixen els 
requisits que article 2.1 als efectes de la incorporació i creació dels llocs en la RLT en vigor, sent estes les 
següents: “places de naturalesa estructural que, estiguen o no dins de les relacions de llocs de treball, 
plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguen contemplades en les diferents 
Administracions Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagen estat ocupades de forma temporal 
i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020”. 



 
Aquestes places s’incloïen en la plantilla pressupostària, però no apareixen recollides en la RLT actual,  pel 
que abans d'incloure-les en Oferta d'Ocupació extraordinària (que haurà d'estar aprovada i publicada en 
el B.O.P. abans del 31 de desembre de 2021) que articulen aquests processos d'estabilització, haurien de 
crear-se e incloure's en la RPT. 
Per tot això, s'haurien de crear places i llocs amb repercussió en la plantilla i en la RPT. Considerant que 
respecte a la creació de places en la plantilla es fa necessària per a donar cobertura al que s'estableix en 
l'article 2 del Reial decret llei 14/2021 tenint en compte l'estipulat en l'art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de Bases de Règim Local -LRBRL-, estableix que correspon a cada Corporació local aprovar 
anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats 
a funcionaris, personal laboral i eventual, havent de respondre als principis de racionalitat, economia i 
eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de personal 
puguen depassar els límits que es fixen amb caràcter general; i l'art. 126 del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril -TRRL-. 
Així doncs, es proposa que prèvia negociació amb els representants dels treballadors i a la vista del informe 
tècnic obrant a l’expedient i el informe favorable de l'interventor, es modifique la plantilla i la RPT als 
efectes de la inclusió de les places i els llocs de nova creació que s’estime acomplixen amb els requisits de 
la RDL 14/2021 d’acord amb l’informe tècnic. 
 
Igualment, s'haurà de tenir en compte que aquests llocs s'han de definir i incloure en la RLT establint les 
seues funcions, característiques dels llocs i assignació del complement de destinació i específic, seguint 
l'estructura de les fitxes existents en la RLT. 
 
5.3.  En la proposta que consta a l’informe tècnic es plantegen les següents modificacions en la Relació de 
Llocs de Treball que han d’anar associats a una plaça de la Plantilla de places (Plp) de la Mancomunitat: 
 
5.4. La creació i incorporació de noves places/llocs i la modificació de les que s'indiquen en la part 
resolutiva d'este acord. 
 
6. Correspon resoldre al Ple de la mancomunitat. 

 
Per tot això, es formula al Ple de la Mancomunitat la següent proposta d’ACORD: 

Primer. Aprovar, la modificació de la Plp i la RLT de la Mancomunitat de la Ribera Alta per a la 
consolidació i estabilització d’ocupació temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta, sobre la base 
dels Antecedents i Fonaments de Dret esmentats següents: 

 

Classificació Programa Nombre Denominació Grup de 
Titulació 

Nivell Complement 
Escala Subescala 

% 
Observa

cions 
CD (*) Específic (*) 

2022 JORNADA 

3321 Arxius 3 
 

Arxiver/a 
 

 
*A2 

 
20 471,12 A.E. Tècnica 100 

 
Vacant 

134 Multes 1 Administratiu/v
a C1 18 610,93 A.G. Administrativa 100 

Vacant: 
 
Coordin
ador/a 

1621 
Medi 
Ambient/Re
sidus 

1 
Administratiu/v
a 

C1 18 683,12 A.G. Administrativa 100 

Vacant: 
 
coordin
ador/a 

924 Informàtica 1 Informàtic/a B 18 610,93 A.E. Tècnica 100 
Vacant: 
Coordin
ador/a 

311 UPCCA 2 Psicòleg/a *A2 20 471,12 A.E. Tècnica 100 
 
Vacant 
 
 



 
(*) OBSERVACIÓ: Període de transició a la plena aplicació de les titolacions del Pla Bolònia: En el cas de places qualificades com a 
A2, si la persona que ocupa la plaça de nova creació, té reconeguda amb anterioritat per esta Mancomunitat, la condició 
d'empleat/da del nivell de titulació A1; es mantindrà, excepcionalment i personalment per a dit/a empleat/da, eixe nivell de titulació, 
fins el moment en el que finalitze la seua condició d'empleat/da en actiu d'esta Mancomunitat. Això independentment de la 
qualificació de la plaça en el nivell de titulació A2 i en atenció al període 
transitori cap a la plena aplicació de l Pla Bolònia que travessen en estos anys les AAPP. 
 
La modificació de les següents places en la RLT en el sentit que a continuació s’indica: 
1. ON DIU: 

Classificació 
Programa 

Nombr
e Denominació Grup de 

Titulació 
Nivell Complement 

Escala Subescala 
% 

Observacions (**) 
CD (*) Específic (*) 

2022 
JORNAD
A 

920 Adm. Especial 1 Director/a Promoció 
Econòmica *A2 *20 *1.420,93 A.E. Tècnica 40%  Vacant 

 
HA DE DIR: 

Classificació 
Programa 

Nombr
e Denominació Grup de 

Titulació 
Nivell Complement 

Escala Subescala 
% 

Observacions (**) 
CD (*) Específic (*) 

2022 
JORNAD
A 

920 Adm. Especial 1 Director/a Promoció 
Econòmica *A2 *20 *1.420,93 A.E. Tècnica 100%  Vacant 

 
 
2. ON DIU: 

Classificació 
Programa 

Nombr
e Denominació Grup de 

Titulació 
Nivell Complement 

Escala Subescala 
% 

Observacions (**) 
CD (*) Específic (*) 

2022 
JORNAD
A 

231 
Serveis 
Socials 
Generals 

1 Administratiu/va C1 18 411,88 A.G. Tècnica 100%  Vacant 

 
HA DE DIR: 

Classificació 
Programa 

Nombr
e Denominació Grup de 

Titulació 
Nivell Complement 

Escala Subescala 
% 

Observacions (**) 
CD (*) Específic (*) 

2022 
JORNAD
A 

231 
Serveis 
Socials 
Generals 

1 Auxiliar 
administratiu/va C2 16 355,20 A.G. Auxiliar 100%  Vacant 

 
 
ON DIU: 

 231 PANGEA 1 Integrador/a 
social C1 18 420,12 A.E. Tècnica 100% Vacant 

 

 
HA DE DIR 

 231 PANGEA 1 Integrador/a 
social B 18 420,12 A.E. Tècnica 100% Vacant 

 

 
ON DIU 

231 Dependèn
cia 1 Aux. Ajuda a 

domicili C2 16 362,30 A.E. Tècnica 100% Vacant 
 

 
HA DE DIR: 



231 Dependèn
cia 3 Aux. Ajuda a 

domicili C2 16 362,30 A.E. Tècnica 100% Vacant 
 

 
 

Segon. Facultar i delegar a la Presidència tan amplament com en dret procedisca per disposar quantes 
resolucions seguen necessàries per a l’execució d’este acord. 
 
 

 


