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SENTENCIA Núm. 146 / 13

Barcelona, 11 de Juny de 2013
Margarita Cuscó Turell, magistrada jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
6 de la provincia de Barcelona, he vist el recurs promogut per RSG i JCA contra I'
AJUNTAMENT DE BERGA
Antecedents
Primer. El dia 23 de setembre de 2011 va entrar en el Deganat deis Jutjats

Contenciosos administratius l'escrit d'interposició i demanda d'aquest recurs
contra el decret d'alcaldia de 15 de man;; de 2011 que desestima el recurs de
reposició interposat contra l'Acord de la Junta de Govern Local de 12 de gener de
2011 pel qual es van rectificar les gratificacions extraordinaries aprovades per
aquel! órgan de govern els dies 28 de julio!, 18 d'agost i 22 de setembre de 2010,
segons la liquidació de drets económics derivats de l'exercici temporal per
substitució de les funcions de cap de policía local. En aquest escrit l'actora va
demanar que es dicti sentencia que declari la nul·litat de l'acte impugnat per no
ser ajustat a dret, tot i ordenar reposar la situació jurídica individualitzada amb
l'obligació de l'Ajuntament de Berga de retornar les quantitats dedu"fdes (384,53
euros i 750,82 euros) als actors i reconeixer el dret deis recurrents a percebre les
diferencies en la retribució del complement específic, a raó de 72,69 euros/dia
pera la realització de funcions de superior categoría duran! els

Segon.- Atés que aquest recurs per materia va correspondre ser trarnitat pel
procediment abreujat previst a l'article 78 de la Llei 29/98, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, es va assenyalar la vista pel dia 2 de
maig de 2013. Comparegudes les parts el dia i hora esmentats, es va celebrar
l'acte de la vista en qué l'actora es ratifica en la demanda presentada. Per la
seva

banda,

l'administració

demandada

s'hi

oposa

tot sol·licitant

la

desestimació d'aquest recurs. Acte seguit i a proposta de les parts hom fixa la
quantia d'aquest procés en 3315,93 euros, després les parts varen proposar
prova que va ser admesa i practicada

amb el resultat que figura a les

actuacions. Finalment, ambdues parts van formular les conclusions tot ratificant
les pretensions respectives.
Tercer. En la tramitació d'aquestes actuacions s'han complert les prescripcions
legals.

Fonaments de dret
Primer.- L'objecte d'aquest recurs és el decret d'alcaldia de 15 de man;: de 2011
que desestima el recurs de reposició interposat contra l'Acord de la Junta de
Govern Local de 12 de gener de 2011 pel qual es van rectificar les gratificacions
extraordinaries aprovades per aquel! órgan de govern els dies 28 de julio!, 18
d'agost i 22 de setembre de 2010, segons la liquidació de drets económics
derivats de l'exercici temporal per substitució de les funcions de cap de policía
local.

Segon.- Els recurrents, funcionaris de carrera presten serveis en la policía local
de l'Ajuntament de Berga amb la categoría de caporals. Exposen seguint la
practica habitual en l'Ajuntarnent demandat, es va disposar que durant el període
comprés entre el 21 i el 30 de juny de 201 0, el caporal Cxxxx i durant el període
del 16 d'agost al 12 de setembre de 2010, el caporal Sxxxxxxxxx,
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,1 ';1\;iJs{�qfUessin com a cap accidental de la policía local, en tant la titular d'aquell cos
'· , tt!»f}?áe,;i¡;omandament gaudia de permís per vacances. Per aquestes funcions van
rebre les gratificacions acordades per la Junta de Govern en sessions de 28 de
,;/}\

juliol, 18 d'agost i 22 de setembre. Posteriorment, el dia 12 de gener de 2011 la
Junta de Govern Local va acordar rectificar dites resolucions en considerar que

s'havia produ'it un error material o de fet ja que s'havien imputat les hores de
substitució de la Cap de la policía local en concepte d'hores extres, quan d'acord

amb l'article 41 de l'Acord de condicions del personal funcionari les retribucions a
percebre serien les própies del lloc de treball que es desenvolupa i s'haurien de
retribuir com complement específic.

Tercer.- Els recurrents no han acreditat que el fet de substituir a la Cap de la

policía local els comportés una majar dedicació horaria, és a dir, un increment
del número d'hores de treball fora del quadrant que tenen programat, per la

qua! cosa cal admetre que la substitució la van fer mentre durava la seva
jornada ordinaria. No es tractava de fer primer la seva jornada de caporal i
després treballar més hores en concepte de substitució de la Cap, la qual cosa
justificaría l'abonament de gratificacions per serveis extraordinaris; sinó que la

tasca de substitució la realitzaven dins del seu horari laboral perla qual cosa el
desenvolupament d'unes tasques de categoría superior ha d'ésser

compensada d'acord les retribucions corresponents a les funcions realitzades,
és a dir, amb l'abonament del corresponent complement específic que és un
concepte destinat a retribuir les condicions de treball d'alguns llocs de treball en
atenció a !'especial dificultat técnica, al grau de dedicació, a la responsabilitat, a

la incompatibilitat, a la perillositat i a la penositat. En aquest sentit, l'article 24
EBEP distingeix els serveis extraordinaris prestats fara de la jornada normal de

treball del desenvolupament d'un lloc de treball d'especial dificultat técnica o
responsabilitat.

En definitiva, si tenim en compte que les gratificacions extraordinaries tenen

caracter excepcional i només poden ser reconegudes per serveis extraordinaris

prestats fara de la jornada normal de treball, la resolució impugnada s'ajusta a
dret.
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que no s'ha qüestionat l'aplicació de l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de
novembre, de régim jurídic i procediment administratiu comú en el sentit
de si es tracta d'un error de fe! o de dret i d'acord amb l'article 33 de la llei
jurisdiccional, és proceden! desestimar aquest recurs.

Quart.- No s'aprecien les especials circumstancies de l'article 139 de la llei
jurisdiccional per imposar les costes processals.
Atesas els fonaments esmentats,
Decisió

He resol! desestimar el recurs presenta! per RSG i JCA contra I' AJUNTAMENT
DE BERGA, sense imposició de les costes processals.
Notifiqueu aquesta sentencia a les parts, amb l'advertiment que no és
susceptible d'interposar recurs d'apel·lació, 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 publica! aquesta
sentencia en audiencia pública. En dono fe.
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Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que
me remito, y para que así conste, y a los efectos oportunos, expido y firmo el
presente testimonio en Barcelona a , XXXX de junio de dos mil XXXX . Doy fé.

