
Intersindical Valenciana 
Àrea d'acció sindical del sector públic de la Generalitat 

 
 

Document de treball per definir la línia sindical en la negociació de les 
mesures de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en l'àmbit 
de la Mesa General de Negociació I 
 

València, a 13 d'octubre de 2016 
 
 

1.- L'Acord de Legislatura de la MGN I 
 
 
1.1.- Que diu l'Acord de Legislatura respecte de la matèria 
 
«ACORD de 17 de juny de 2016, del Consell, de ratificació de l’Acord de legislatura de la mesa general de 
negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la 
Generalitat (MGN I) de 9 de juny de 2016 
 
Pròleg 
 
[...] 
 
La taxa de temporalitat en l’Administració de la Generalitat i els sectors de l’Administració de Justícia, 
d’Educació i de Sanitat ha assolit en els darrers anys uns nivells per damunt del desitjable, tant per a 
l’administració, com per a l’ocupació pública. No s’han oferit ni convoca les places necessàries per a reposar 
el personal de caràcter fix que deixava, per diferents raons, de prestar servei. La raó principal d’aquesta 
manca d’oferta d’ocupació pública ha estat que les diferents lleis de pressuposts de l’Estat han impossibilitat 
la publicació d’ofertes, o bé les han limitat a un percentatge de la taxa de reposició d’efectius i no en tots els 
àmbits d’activitat de les administracions. 
 
Aquest tipus de mesures han suposat una limitació injustificada de l’autogovern de la Comunitat Valenciana, 
en impedir el disseny de l’estructura organitzativa que millor s’ajuste a les dimensions i característiques de la 
Generalitat, i que permeta una adequada prestació de serveis a la ciutadania valenciana. 
 
En els diferents àmbits sectorials de la Generalitat, el percentatge de temporalitat ha escalat fins nivells 
inacceptables que podrien arribar a comprometre la qualitat del servei públic. 
 
Les parts convenen que per a pal·liar aquesta situació calen ofertes d’ocupació pública nombroses en els 
diferents sectors i, almenys,durant tots els anys de la IX Legislatura. Amb aquesta finalitat i objectiu, 
anualment les diferents meses sectorials hauran de negociar les ofertes d’ocupació pública corresponents 
tenint en compte les seues especificitats. 
 
...]» 
 
«B. Ofertes d’Ocupació Pública 
 
[...] 
 
2. La MGN I negociarà i establirà els criteris comuns per a la negociació sectorial de les normes que fixen 
els criteris generals per a l’accés a cada sector de la Generalitat en el que tinga la competència transferida. 
 
3. Els criteris generals de les ofertes d’ocupació pública hauran de contemplar mesures de disminució de la 
taxa de temporalitat. Les parts es comprometen a negociar sectorialment els mecanismes de reducció 
 de la temporalitat que pertoquen en cada cas, inclosos els processos de consolidació d’ocupació temporal 
previstos en la disposició transitòria quarta del TREBEP, i en la legislació i jurisprudència de la UE, que 
hauran de preveure l’adequada valoració de l’experiència del personal interí. Les parts convenen en 



l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat en cadascun dels sectors a un màxim del 10 % del total d’efectius, 
o a les taxes tècniques en aquelles conselleries que disposen d’elles. 
 
4. El Consell instarà el Govern de l’Estat perquè aquest propose a les Corts Generals la modificació de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016, en el sentit d’eliminar les clàusules restrictives en 
matèria de nombre de places susceptibles de ser convocades en oferta d’ocupació pública per les 
administracions públiques (percentatges sobre la taxa de reposició d’efectius). Igualment, es compromet a 
defensar davant les Corts Generals i el Govern de l’Estat la desaparició d’eixes clàusules en futures lleis de 
pressuposts. En cas que aquestes gestions resulten infructuoses, la Generalitat estudiarà totes les vies 
jurisdiccionals pertinents contra la limitació de les ofertes d’ocupació pública realitzades a través de les lleis 
de pressupostos generals de l’Estat.» 
 
[...] 
 
1.2 .- Que resulta interessant destacar del text 
 
a) No s’han oferit ni convocat les places necessàries per a reposar el personal de caràcter 

fix que deixava, per diferents raons, de prestar servei. 
b) El percentatge de temporalitat ha escalat fins nivells inacceptables que podrien arribar 

a comprometre la qualitat del servei públic. 
c) Les parts convenen que per a pal·liar aquesta situació calen ofertes d’ocupació pública 

nombroses en els diferents sectors. 
d) Anualment les diferents meses sectorials hauran de negociar les ofertes d’ocupació 

pública corresponents tenint en compte les seues especificitats. 
e) Impedir el disseny de l’estructura organitzativa que millor s’ajuste a les dimensions i 

característiques de la Generalitat, i que permeta una adequada prestació de serveisa la 
ciutadania valenciana. 

f) La MGN I negociarà i establirà els criteris comuns per a la negociació sectorial de les 
normes que fixen els criteris generals per a l’accés a cada sector. 

g) Negociar sectorialment els mecanismes de reducció de la temporalitat que pertoquen 
en cada cas, inclosos els processos de consolidació d’ocupació temporal previstos en 
la disposició transitòria quarta del TREBEP, i en la legislació i jurisprudència de la UE. 

h) L’objectiu de reduir la taxa de temporalitat en cadascun dels sectors a un màxim del 10 
% del total d’efectius. 

i) Es compromet a defensar davant les Corts Generals i el Govern de l’Estat la 
desaparició d’eixes clàusules en futures lleis de pressuposts. 

j) En cas que aquestes gestions resulten infructuoses, la Generalitat estudiarà totes les 
vies jurisdiccionals pertinents contra la limitació de les ofertes d’ocupació pública 
realitzades a través de les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 

 
El que hem destacat es pot agrupar en tres blocs diferenciats: 
 
1) Reconeixement explícit que no s'han convocat les ofertes d'ocupació escaients, donant 

pas a un percentatge de temporalitat inacceptable i el compromís de pal·liar la situació 
amb ofertes d'ocupació nombroses que permeten reduir la taxa de temporalitat al 10% 
en el marc temporal de la legislatura. 

2) La MGNI establirà el criteris comuns a tots els sectors per l'accés en cadascun d'ells, 
mentre que les meses sectorials negociaran les ofertes d'ocupació anuals i els 
mecanismes de reducció de la temporalitat més adients a cada cas, incloent-hi els 
processos de consolidació d’ocupació temporal previstos en la disposició transitòria 
quarta del TREBEP, i en la legislació i jurisprudència de la UE. 

3) La limitació de la taxa de reposició compromet l'adequada prestació dels serveis 
públics; la qual cosa comporta el compromís de defensar la supressió dels límits de la 
taxa de reposició a les Corts i davant el Govern de l'estat. Aquest compromís inclou, 



s'escau, explorar les vies polítiques i jurisdiccionals.  
 
 

2.- Que diu la jurisprudència del TJUE 

 
Les recents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, estan referides a 
personal estatutari eventual; és a dir, personal amb nomenament d'acumulació de tasques 
i d'atenció continuada que, efectivament, concatenen successivament nomenaments de 
duració determinada per un mateix lloc de treball; lloc de treball que no té la consideració 
de plaça estructural perquè es suposa «conjuntural». 
 
“LEY 5 5/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud 
 
Artículo 9. Personal estatutario temporal. 
 
[...] 
 
3. El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o 
extraordinaria. 
b) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros 
sanitarios. 
c) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.  
 
Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa o venza el plazo que 
expresamente se determine en su nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que en su día 
lo motivaron. 
 
Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un período 
acumulado de 12 o más meses en un período de dos años, procederá el estudio de las causas que lo 
motivaron, para valorar, en su caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del 
centro.” 
 
Malgrat no ser d'aplicació al personal interí, perquè la doctrina jurídica exigeix que, per 
l'extensió de l'aplicació del efectes d'una sentència, s'ha de donar identitat de situacions 
jurídiques i no una mera similitud, si que contenen (assumpte C-16/15) apreciacions que 
afecten a tot el personal temporal, extrapolables a tots els sectors, “Corrobora esta 
afirmación la apreciación del juzgado remitente, que califica de «mal endémico» la 
cobertura de puestos en el sector de los servicios de salud mediante nombramientos de 
personal estatutario temporal…”. 
 
Anant més enllà, en la contestació a una de les qüestions prejudicials realitzades pel 
tribunal nacional estableix que “… debe recordarse que el Acuerdo marco no establece los 
requisitos para que puedan utilizarse los contratos de trabajo de duración determinada y 
no tiene por objeto armonizar todas las normas nacionales relativas a los contratos de 
trabajo de duración determinada. En efecto, su objeto es únicamente establecer, fijando 
principios generales y prescripciones mínimas, un marco general para garantizar la 
igualdad de trato a los trabajadores con contrato de duración determinada, protegiéndolos 
contra la discriminación, y para evitar los abusos derivados de la utilización de contratos 
sucesivos de trabajo de duración determinada o de relaciones laborales de este tipo”. 
 
Contestació que queda més aclarida en quan diu al cos de la sentencia que “…existencia 
de abusos, corresponde a las autoridades nacionales adoptar las medidas apropiadas 
para hacer frente a dicha situación, medidas que no sólo deben ser proporcionadas, sino 
también lo bastante efectivas y disuasorias como para garantizar la plena eficacia de las 



normas adoptadas en aplicación del Acuerdo marco”. 
 
Per tant, de forma indirecta, doncs el supòsit objecte de litigi no es correspon a la situació 
del personal interí, si que fa palès l’abús en la contractació temporal de les 
Administracions Públiques i que, en tot cas, correspon als estats membres articular les 
mesures proporcionades, efectives i dissuasòries per garantir la plena eficàcia de L’Acord 
Marc en el sentit d’establir mecanismes de protecció front a l’abús en la contractació 
temporal. 
 

3.- Que diu la Disposició Transitòria Quarta de l’EBEB 

 
 
“Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba e texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
 
Disposición transitoria cuarta.  Consolidación de empleo temporal. 
 
1.  Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o 
plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén 
dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 
de enero de 2005. 
 
2.  Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. 
 
3.  El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de 
los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el 
tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo 
objeto de la convocatoria. 
 
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del 
presente Estatuto”. 
 
La literalitat del text respecte de la condició de «llocs o places vacants» pot interpretar-se 
en el sentit que poden tenir la consideració «vacant», susceptibles de ser oferides per la 
seua provisió mitjançant processos de consolidació, aquelles places  que, percentualment,   
estigueren vacants en 2005 i que, a hores d'ara, continuen estant-to. És a dir, una 
interpretació genèrica, allunyada d'altres posicionaments més restrictius, que pretenen 
que només puguen ser incloses en processos de consolidació aquelles, identificades 
individualment, que estigueren vacants en 2005 i continuen en la mateixa situació o 
d'altres interpretacions que vinculen la convocatòria de processos de consolidació a 
l'absència de convocatòries de processos de selecció d'una determinat cos, escala o 
categoria durant aquest període. 
 
Pel que fa a la referència al principi d'igualtat, entès com la igualtat d'oportunitats per 
participar en el procés selectiu (sense restriccions), tampoc no és incompatible amb 
convocatòries on les places a proveir ho siguen mitjançant dos sistemes d'accés: un de 
consolidació per personal interí amb l'assignació de les places esmentades a l'apartat 
anterior i, altre, d'accés «lliure», on oferirien las resta de vacants. 
 

Per últim, referent al contingut de les proves selectives dels processos de consolidació, és 
obvi, ho diu literalment l'apartat 3 de la DT 4ª, que poden consistir en el desenvolupament 
d'exercicis sobre els procediments, tasques i funcions específiques del lloc de treball a 
proveir. 
 



 

4.- Situació dels diferents sectors pel que fa a la precarietat en 
l’ocupació i normativa d’aplicació 

 
La realitat de la precarietat en l’ocupació als diferents sectors de la Generalitat és 
semblant i contundent, al voltant del 25-30%; per tant, les objectius envers la reducció de 
la precarietat han de ser comuns a tots: administració del consell, educació, justícia i 
sanitat. 
 
El problema rau en que el marc normatiu per la gestió de recursos humans és diferent en 
cadascun dels sectors i, en conseqüència, les mesures i el procediments a seguir per 
aconseguir els objectius poden variar d’un sector a un altre. Mentre educació i justícia 
estan sotmesos a una normativa estatal, administració del consell i sanitat disposen, a 
més, de normativa autonòmica. 
 

5.- Eixos estratègics d'actuació a l’àmbit de la MGNI en matèria de 
reducció de la precarietat laboral 
 
A la vista del que hem dit respecte de l'Acord de Legislatura i del que també considera la 
justícia estatal i europea, resulta inqüestionable que: 
 

 Existeix un abús de l'Administració, en aquest cas l'autonòmica, en la utilització de 
nomenaments temporals. 

 Les dades de precarietat en l'ocupació, situades al voltants del 25-30% són, de totes 
totes, inacceptables. 

 S'imposa la necessitat de establir mesures de reducció de la temporalitat al 10%. 

 La reducció de la temporalitat no pot ser un objectiu despersonalitzat que es limite a 
una pura i dura disminució, en valors absoluts, del percentatge de temporalitat; sinó 
que a més ha de respectar les expectatives del personal que, fins el moment, ha esta 
suportant la precarietat. 

 Com, sense dubte, estem davant d'un procés que es perllongarà en el temps, durant 
aquest període cal garantir que el personal interí gaudirà de la màxima estabilitat 
possible en l'ocupació temporal. 

 
Atenent al que acabem d'exposar, l'estratègia de la Intersindical Valenciana en matèria de 
reducció de la precarietat, concepte diferent al de temporalitat, passa per tres eixos que 
han d'estar considerats en el seu conjunt i complementàriament: reducció de la 
temporalitat, consolidació de l'ocupació i garanties d'estabilitat en l'ocupació 
temporal. 
 
5.1.- Reducció de la temporalitat laboral 
 
1) És un fet constat que les taxes de precarietat laboral o d’interinitat no són assumibles i 

aquestes afecten a les condicions laborals del conjunt d’empleats i empleades públics, 
tant pel que fa a l’estabilitat en l’ocupació com per la indefensió d’aquest personal front 
els abusos de l’Administració. 

2) La afirmació del punt anterior es assumida per l’Administració al mateix Acord de 
Legislatura i també pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

3) Aquest reconeixement comporta el deure inexcusable de l’Administració de promoure 
polítiques de personal que normalitzen l’estabilitat de les plantilles. 

4) També ho recorda el TJUE quan diu que es obligació dels estats adoptar mesures 



proporcionades, eficaces i dissuasòries per garantir l’eficàcia de l’Acord Marc. És més, 
diu al preàmbul que el dret a l’estabilitat en l’ocupació es concep com un component 
primordial de la protecció dels treballadors i que la utilització successiva de relacions 
laborals de duració determinada es considerada com una font potencial d’abusos en 
perjudici del treballadors. 

5) També cal recordar que, com diu el preàmbul de l’Acord de Legislatura, la precarietat 
compromet la mateixa prestació dels serveis públics, per tant, és obligació del Consell 
garantir el seu manteniment amb tots els recursos disponibles, polítics i judicials. 

6) Conflicte a l’àmbit competencial entre l’Administració Central  i l’Autonòmica, així com el 
conflicte jerarquia entre els PGE i l’EBEB: 
 
“Artículo 10. Funcionarios interinos. 

 
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, 
son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando 
se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. 
 
[...] 
 
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes 
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al 
ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida 

su amortización”. 
 
A partir d’ací, cal que exigim: 
 
a) Informació actualitzada de la situació de les plantilles pel que fa a les taxes 

d’interinitat, incloent-hi les dades relatives a l’ocupació no estructural amb la 
finalitat d’avaluar correctament la dimensió del problema. 

b) La convocatòria d’ofertes d’ocupació massives que garanteixquen la reducció de 
les taxes d’interinitat als diferents sectors al 10%. 

c) Compromís d’execució de les ofertes d’ocupació en la mateixa legislatura. 
d) Continuïtat d’aquestes mesures en el temps que evitar que el moviment natural 

de les plantilles torne a reproduir el problema actual. 
e) Inclusió en la plantilla estructural del nomenaments eventuals segons la definició 

de l’Estatut Marc de personal estatutari. 
f) Determinació del Consell en la supressió dels límits en la taxa de reposició, tant 

per via de la negociació, legislativa o judicial. 
 
5.2.- Inclusió de processos de consolidació 
 
1) Reconeixement explícit de l'Administració de l’absència d’ofertes d’ocupació i, en 

conseqüència, el reconeixement implícit de la necessitat de tenir en compte, més enllà 
de la reducció de la precarietat, la situació de les persones interines. 

2) Reconeixement explícit de la possibilitat d’aplicació de la disposició transitòria quarta de 
l’EBEB sobre consolidació de l’ocupació temporal. 

3) La DT4 de l’EBEB s’ha d’interpretar en el sentit que no imposa més límits quantitatius a 
les convocatòries de consolidació que aquelles places que ja estigueren vacants, 
percentualment, abans de 2005. 

4) El principi d’igualtat no és incompatible amb convocatòries de consolidació que 
contemplen sistemes d’accés diferenciat entre personal interí i l’accés lliure. 

5) Les proves selectives dels processos de consolidació han de consistir en el 
desenvolupament d'exercicis sobre els procediments, tasques i funcions específiques 



del lloc de treball a proveir, sense descartar la possibilitat, prevista a l'article 61.6 de 
l'EBEB de la realització de processos selectius pel sistema de concurs. 

6) El processos de consolidació, en qualsevol cas, deuran afavorir la fase de concurs, 
l’experiència laboral en el lloc de treball i  els serveis prestats. 

7) El diferent marc jurídic regulador del processos de selecció i provisió de llocs entre els 
diferents sectors comporta una negociació sectorial per la seua aplicació. 
 

En conseqüència, cal exigir: 
 
a) La convocatòria de processos de consolidació a l'empara de la DT4ª del TREBEB. 
b) Inclusió a aquestes convocatòries del percentatge de places vacants que ja ho 

estigueren a data d'1 de gener 2005. 
c) Les convocatòries han de contemplar la possibilitat d'establir mecanismes 

d'accés diferenciat pel personal interí i el personal d'accés lliure per la provisió 
de les places vacants a 1 de gener de 2005 i de la resta de vacants. 

d) Les proves selectives en el processos de consolidació versaran sobre les 
tasques i funcions específiques del lloc de treball a proveir, sense descartar la 
possibilitat de la realització de processos selectius pel sistema de concurs. 

e) En qualsevol cas, als barems de mèrits, es discriminarà positivament al personal 
interí valorant els serveis prestats i l'experiència al lloc de treball més enllà de les 
previsions normatives ordinàries i amb els límits establerts per la jurisprudència 
en la matèria. 

f) Donada l'especificitat normativa i les diferents situacions de l'ocupació temporal 
a cadascun dels sectors, aquesta apartats es negociaran als respectius àmbits 
sectorials. 

 
5.3.- Estabilitat en l’ocupació temporal 
 
Com ja hem dit, qualsevol acció per la reducció de la temporalitat del personal en el sector 
públic, no s'ha de fonamentar en una mera reducció de les taxes, sinó que passa per la 
consideració de la situació de les persones que, al llarg dels anys, han patit la precarietat 
per la inacció de l'Administració. Existeix una responsabilitat i un deure per garantir que 
els interins i interines mantindran el dret a l'estabilitat en l'ocupació temporal mentre dure 
el procés i, si s'escau, una vegada finalitzat aquest. Per tant, 
 
1) El processos de selecció mai poden significar la pèrdua de treball del personal interí i, 

per tant, l’Administració ha de garantir la continuïtat del personal interí. 
2) Amb independència de l'apartat anterior, l’estabilitat de l’ocupació temporal passa 

perquè la superació del procés selectiu no siga un requisit per accedir a les borses de 
treball temporal o un obstacle per mantenir la posició consolidada a la mateixa. 

 
Per aquests motius, cal exigir: 
 
a) Establir les mesures excepcionals necessàries per garantir l'estabilitat en 

l'ocupació temporal del personal interí. 
b) Subsidiàriament, introduir les modificacions adients en les normatives 

reguladores de les borses de treball temporal, perquè la no superació del procés 
selectiu no siga un obstacle per romandre a les borses de treball temporal o per 
mantenir la posició consolidada a la mateixa. 

c) Donada l'especificitat normativa i les diferents situacions de l'ocupació temporal 
a cadascun dels sectors, aquesta apartats es negociaran als respectius àmbits 
sectorials. 


