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UNA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
GALÍCIA RECONEIX EL DRET D’UNA INTERINA DE SANITAT 
CESSADA A SER READMESA EN EL SEU LLOC DE TREBALL 

 
Aquesta Sentència del TSJ de Galícia, 212/2016, de 6 d’abril de 2016, suposa un avanç en 
relació amb les que últimament han dictat els tribunals superiors de justícia de diverses comunitats 
autònomes, així com el Tribunal Suprem, sobre l’estabilitat en un lloc de treball del personal 
laboral temporal. S’ha progressat? Sí. Tant com sembla? Ni molt menys. Vegem-ne, tot seguit, el 
perquè d’aquestes respostes. 
 
La recurrent treballava a l’Hospital de Verín, com a auxiliar d’infermeria, prestant serveis 
ininterrompudament des de l’1 de juliol de 2010 fins el 30 d’abril de 2014, mitjançant successius 
nomenaments de personal eventual temporal. 
 
La gran novetat és que la sentència del TSJ de Galícia incideix en el marc de les relacions 
estatutàries, pel qual es regeix el personal sanitari, i que té una regulació pròpia, de caràcter 
bàsic, a l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 
16 de desembre. Aquesta relació estatutària és de caràcter funcionarial, si bé especial per motiu 
de l’adscripció a un centre sanitari del servei nacional de salut. Així, aquest règim especial fa que 
quan la sentència es refereix a “personal eventual temporal” haguem de partir de la consideració, 
en primer lloc, que el qualificatiu d’eventual res té a veure amb la categoria del mateix nom que 
estableix l’EBEP, als articles 8 i 12, i que es correspon amb el personal de confiança o 
assessorament.  
 
En segon lloc, cal diferenciar entre personal estatutari fix i temporal, i dins del temporal, les tres 
classes de nomenaments que es poden efectuar, d’acord amb l’article 9.3 de l’Estatut marc del 
personal estatutari dels serveis de salut, en atenció a les circumstàncies concretes: 

1. D’interinitat: quan es tracta de desenvolupar una plaça vacant. 
2. Eventual: per a la prestació de serveis de naturalesa temporal, conjuntural o extraordinària; 

quan sigui necessari per garantir el funcionament continuat dels centres sanitaris; o per a 
la prestació de serveis que complementin la reducció de jornada d’un/a altre/a 
treballador/a. 

3. De substitució: per atendre les funcions de personal fix o temporal, mentre fan vacances, 
gaudeixen de permisos, etc. 

 
És justament el segon tipus de nomenament el que el SERGAS (Servei de Salut de Galícia) va 
utilitzar com a instrument per vincular la prestació de serveis de la recurrent a l’Hospital de Verín. 
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Si fem un paral·lelisme amb l’EBEP, concretament amb l’article 10.1, aquest personal es 
correspondria o bé amb el que es nomena per a l’execució de programes de durada temporal, o al 
que es nomena en cas d’excés o acumulació de tasques; nomenaments que, en ambdós casos, 
són a terme (és a dir, que tenen una limitació temporal determinada). 
 
La situació es complica perquè, des del 28 de gener de 2014, 3 mesos abans de la data de 
cessament, la recurrent es trobava de baixa laboral per un càncer que precisava de tractament 
mèdic continu. No va rebre més que una trucada en què l’Hospital li comunicava el cessament. Un 
cop superada la malaltia, el SERGAS la va tornar a nomenar  (“contractada”, d’acord amb la 
sentència) per a altres llocs de treball, en hospitals diferents al de Verín.  
 
Per la seva concreció, interessa l’estudi de la sentència impugnada davant del TSJ de Galícia, que 
és la que va dictar el Jutjat contenciós administratiu núm. 1 d’Ourense, el 9 de juny de 2015 
(sta. 113/2015). Demanava la recurrent en 1a instància: 
 

1. L’anulació de les resolucions administratives desestimatòries de la sol·licitud de renovació 
del nomenament d’auxiliar d’infermeria a l’Hospital de Verín, així com la posterior del 
recurs d’alçada contra aquesta última. 

2. La reposició al seu lloc de treball a l’Hospital de Verín en les condicions anteriors al 
cessament, i el còmput des d’aquesta data fins a la de reincorporació, a efectes de 
consolidació de drets econòmics i administratius. 

3. La indemnització per les quantitats deixades de guanyar durant el període indicat a 
l’apartat anterior. 

 
Respecte de la primera petició, el Jutjat contenciós administratiu (i aquesta és una altra de les 
novetats, que l’ordre jurisdiccional competent no és el social, perquè no estem davant de personal 
laboral), determina no aplicable l’excepció d’inadmissió del recurs plantejada per l’Administració, 
que considera les resolucions administratives derivades de cada nomenament successiu com a 
fermes i consentides, per no haver-les recorregut la treballadora en temps i forma. El Jutjat afirma 
rotundament que sí es van impugnar, tant en via administrativa com en judicial. 
 
Quant al fons de la qüestió, de l’observació de les resolucions de nomenament, que se 
circumscrivien en la motivació a un model genèric que no precisava cap conjuntura específica, i de 
la diligència practicada consistent a demanar la identificació a la RLT dels llocs de treball ocupats 
per la demandant, amb el resultat “realmente sorprendente”, (paraules literals) de respondre el 
SERGAS que el seu personal sanitari no té RLT, conclou el Jutjat l’estimació de la pretensió 
principal de la demanda.  
 
L’Administració sanitària ha comès un abús de dret i una infracció dels drets bàsics dels empleats 
públics (també dels temporals), raonaments que coincideixen, bàsicament, amb els d’una altra 
Sentència 92/2014, de 31 de març, de la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Castella 
La Manxa, que reprodueix gairebé íntegrament el Jutjat. En aquest cas, l’actora és una estatutària 
que treballa a un hospital de Conca, els gerents del qual la nomenaren com a eventual temporal, 
per acumulació de tasques (sense especificar-les, però sí amb unes funcions determinades com a 
responsable) durant més de 9 anys. Produït el seu cessament, i tan sols amb una diferència d’1 
mes, l’hospital nomena una altra persona per al mateix lloc i per a les mateixes funcions. 
 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7460850&links=%22113%2F2015%22&optimize=20150907&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7460850&links=%22113%2F2015%22&optimize=20150907&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7034749&links=cuenca%20%22371%2F2012%22&optimize=20140505&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7034749&links=cuenca%20%22371%2F2012%22&optimize=20140505&publicinterface=true


federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 

INFORMA 
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

Per tant, el Jutjat entén que la primera irregularitat és la durada dels nomenaments successius, 
superada en escreix respecte de les previsions legals, atès que l’Estatut marc contempla un límit 
temporal (això sí, en la prestació dels mateixos serveis) en la utilització d’aquesta modalitat de 12 
mesos dins d’un període de 2 anys. A la que s’ha d’afegir que en cap dels nomenaments es 
contempla una causa específica, sinó que a les resolucions corresponents es fa ús de meres 
transcripcions de la llei, de redaccions genèriques, i de la simple expressió “acumulació de 
tasques”. 
 
L’essència d’un nomenament eventual per acumulació de tasques (o, a l’esfera laboral, d’un 
contracte de durada determinada per acumulació de tasques, excés de comandes o 
circumstàncies del mercat) és la referència a un període d’activitat normal de l’Administració (o 
empresa), que habitualment coincideix amb l’exercici econòmic i s’estén, consegüentment, durant 
un marge temporal de 12 mesos, cenyint la prestació de serveis a un límit màxim, 6 mesos, 
justament la meitat d’aquell període de referència, en atenció a que límits superiors a aquest 
comportarien una estabilitat en el temps del lloc de treball, una necessitat ja no temporal, sinó de 
permanència de la plaça respectiva en la plantilla. Si bé, a l’àmbit administratiu, a diferència del 
que passa amb els/les treballadors/es d’empreses privades, es poden exercir les funcions 
corresponents a diversos llocs de treball, respectant els límits temporals a cada lloc, i amb una 
mateixa modalitat contractual o de nomenament, sense que això comporti cap il·legalitat que 
aboqui a la adquisició de la condició de laboral fix o a la regularització de la situació funcionarial. 
 
Més enllà dels límits temporals, la previsió que efectua l’art 9.3 “in fine” de l’Estatut Marc1 
constitueix un mecanisme de garantia, no tant del vincle professional que uneix a un/a 
estatutari/ària a un centre públic de sanitat, sinó la ponderació de si cal crear una plaça de 
caràcter estructural per atendre les funcions desenvolupades mitjançant l’ús dels nomenaments 
d’eventuals. Aquesta situació es va donar a l’hospital de Conca, perquè la plaça de l’actora tenia 
un determinat rang en l’estructura dels serveis de l’hospital, atès que, transcorregut un mes des 
del cessament, el centre nomena a una altra persona per ocupar el lloc. Difícilment es pot justificar 
la naturalesa temporal del nomenament, tant que la sentència al·ludeix expressament que “no se 
estaría cubriendo una plaza de carácter temporal sino indefinida”. 
    
La gravetat de la infracció comesa, incorrent l’actuació administrativa en frau de llei i en abús de 
dret, a més de en desviació de poder, comporta com a conseqüències que el nomenament s’ha de 
considerar realitzat com a indefinit temporal i assimilar-se, quant a condicions i forma d’extinció, 
amb els nomenaments per causa d’interinitat pròpiament dita (cobertura provisional de vacants), 
sobre tot si el lloc de treball no figura a la RLT, malgrat que sí es va consignar 
pressupostàriament. Per a l’extinció del nomenament, en particular, cal una resolució expressa 
d’amortització de la plaça concreta ocupada o treure la plaça a provisió, un cop es creï formalment 
a la RLT, i concloure el procediment amb la cobertura definitiva del lloc per un candidat diferent al 
que l’ocupava provisionalment. 
 
En definitiva, el que propugna el TSJ de Castella La Manxa és que, a diferent naturalesa jurídica 
del nomenament, diferent és també la manera de finalització de la relació funcionarial (en el cas 
concret, relació estatutària), i que si el nomenament no es fonamenta en causa específica que 

                                                 
1 “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”. 
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permeti la seva incardinació en la corresponent categoria d’eventualitat (temporalitat) prevista a 
l’Estatut marc, per a la qual es requereixen els serveis del/de treballador/a, aleshores tampoc no 
pot l’Administració eludir la corresponent forma d’extinció del vincle funcionarial i utilitzar una 
relativa a una altra modalitat.  
 
L’execució de la sentència suposa la reposició de la demandant al lloc de treball d’auxiliar 
d’infermeria a l’Hospital de Verín. A més, es considerarà el temps des del cessament fins a la 
reincorporació a efectes del còmput de triennis. No obstant això, la reincorporació, matisa la 
sentència d’instància del Jutjat d’Ourense, no significa que sigui permanent, perquè el SERGAS sí 
ha d’estudiar, per imperatiu legal, les causes que la plaça s’hagi ocupat més enllà del termini fixat 
a l’Estatut marc, però no té l’obligació de crear una plaça estructural i, molt menys, d’atribuir-la a la 
demandant. 
 
Quant a la pretensió d’abonament dels salaris deixats de percebre, el Jutjat d’Ourense desestima 
la petició en mancar els elements fàctics per poder determinar aquella quantia (certificació de la 
Tresoreria de la Seguretat Social de la prestació d’atur, per exemple), malgrat que aconsella, 
perquè la recurrent obtingui la indemnització, presentar en el termini d’1 any des de la notificació 
de la sentència, al SERGAS, la reclamació de responsabilitat patrimonial, procediment 
administratiu regulat als articles 139 i següents de la Llei 30/1992.  
 
Fent una anàlisi conjunta, els límits en els diferents règims jurídics de la temporalitat en la 
prestació dels serveis per un/a treballador/a serien els següents: 

1. Laborals d’empreses privades: Es regeixen pel RDL 2/2015, Text refós de la Llei de 
l’estatut dels treballadors. L’article 15.3 estableix la presumpció de realització per temps 
indefinit dels contractes realitzats en frau de llei; l’article 15.5 determina que els 
treballadors que, en un període de 30 mesos, hagin estat contractats amb modalitats 
temporals (independentment de la modalitat concreta), per al mateix o diferent lloc de 
treball en una mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant 2 o més contractes 
temporals, han d’adquirir la condició de treballadors fixos. A més, és ressenyable la 
clàusula que remet a l’establiment en conveni col·lectiu dels requisits per tal de prevenir 
l’ús abusiu dels contractes temporals amb diferents treballadors en un mateix lloc de 
treball, amb o sense interrupció (centrant l’atenció en un lloc que té vocació de 
permanència en l’organigrama de l’empresa, més que en els treballadors que l’ocupen, per 
tal de restringir la contractació temporal).   
 

2. Laborals de l’Administració: RDL 2/2015, Disposició addicional 15a disposa que l’article 
15.5 els és aplicable, si bé es manté l’obligació de cobertura dels llocs de treball pels 
procediments ordinaris; per tant, l’extinció de la relació laboral té lloc quan es produeix 
l’ocupació definitiva del lloc. 

 
3. Funcionaris interins de les Administracions, en general: Reial decret legislatiu 5/2015, Text 

refós de la Llei de l‘estatut bàsic de l’empleat públic. Article 10.1.c) Execució de programes 
temporals, amb una durada màxima de 3 anys, prorrogable per 12 mesos més, si hi ha 
desenvolupament legal (que no existeix). Aquests nomenaments són equiparables als 
contractes temporals d’obra o servei determinats, coincidint, àdhuc, en la durada. Article 
10.1.d) Excés o acumulació de tasques, amb una durada màxima de 6 mesos, dins d’un 
període de 12 mesos. Els famosos interins “de reforç”, que en la pràctica són nomenats 
successivament infringint el període de referència dels 12 mesos. 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat


federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 

INFORMA 
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

Malgrat que determinades sentències ens fan preguntar-nos si aquest és un límit de caire 
absolut, sense excepcions (tot i que mancat de la correlativa “sanció” per a l’Administració 
infractora), o bé cal relativitzar-lo davant del manteniment de la causa objectiva que 
comportà el nomenament de/de la l’interí/interina. I no només quan el/la nomenat/da presta 
uns serveis que es materialitzen en el successiu desenvolupament temporal de tasques 
essencialment diverses i/o coadjuvant amb unitats administratives diferents, sinó també 
quan aquesta prestació es manifesta, ininterrompudament, en la realització d’unes 
mateixes funcions dins d’una mateixa unitat. A tall d’exemple, resulta significativa la 
Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana, 2/2013, de 15 de gener, on el recurrent 
va ser nomenat interí l’1 de febrer de 2008, com a Tècnic de secretaria d’un ajuntament, 
fins a la reincorporació del titular del lloc o el cessament de las causes que motivaren el 
nomenament. Posteriorment a aquesta substitució, l’Alcaldia va signar un decret de 25 de 
juny de 2008, de nou nomenament, en aquest cas, per acumulació de tasques, amb un 
màxim de 6 mesos. El cessament es produeix el 30 de juny i la reincorporació l’1 de juliol, 
sense solució de continuïtat. Abans d’arribar la data del nou cessament (31 de desembre 
de 2008), un altre decret, amb prèvia petició l’interessat, prorroga el seu nomenament 
d’interí, supeditat el seu perllongament més enllà del nou termini a la consideració de si cal 
crear o no un lloc de treball a la secretaria de l’Alcaldia. Finalment, el 30 de juny de 2009, 
l’interí és cessat, basant-se en la desaparició de les causes del seu nomenament i que 
l’Ajuntament resol adscriure personal auxiliar de la secretaria. Doncs bé, el TSJ de 
València no va observar cap irregularitat en els nomenaments temporals, ni en la pròrroga 
executada ni fins i tot en condicionar una altra pròrroga, alhora que atribuí aquestes 
facultats a la potestat d’autoorganització de l’Administració i negà qualsevol dret de l’interí 
cessat, que en última instància depenia de la creació d’un lloc a la RLT de funcionaris.   
     
A més a més, a partir de la reforma operada pel Partit Popular mitjançant la Llei 15/2014, 
de racionalització del sector públic, en incorporar un apartat 6 a l’article 10 de l’EBEP està 
consentint la legalització d’aquesta pràctica “consuetudinària” de l’Administració, en 
ampliar l’esfera material de prestació dels serveis a una altra unitat administrativa diferent a 
aquella per a la qual es va nomenar el personal interí d’execució de programes temporals o 
de reforç, sempre que desenvolupi (la unitat, que no pas l’interí), funcions anàlogues. 
Derivat d’aquesta clàusula ens podem trobar envers un efecte pervers regularitzat per llei, 
com és entrar en un cercle viciós d’encadenament de nomenaments successius, sense 
respectar el període dels 6 mesos establert només unes línees a dalt a l’EBEP, mitjançant 
un nomenament inicial per a unes funcions en una unitat administrativa que pateix una 
sobrecàrrega de treball, i d’altres nomenaments posteriors en unitats diferents, justificats 
també en l’existència d’aquella sobrecàrrega, adscrivint “de facto” al/a la treballador/a a la 
unitat en què desenvolupava les seves funcions en el primer nomenament. No només això, 
sinó que la perversió legislativa creix exponencialment a la indefinició del concepte jurídic 
indeterminat sobre què s’han de considerar “funcions anàlogues”, més quan l’entrada en 
vigor de la reforma és de finals de 2014 i el Tribunal Suprem encara no ha tingut temps de 
pronunciar-s’hi.  
 
Per acabar-ho d’adobar, fins i tot l’àmbit és imprecís, perquè en molts departaments, 
organismes autònoms, conselleries, ministeris, etc., l’esquelet administratiu està molt lluny 
de la perfecta configuració de les seves peces, i les unitats administratives a què es 
refereix l’art. 10.6 de l’EBEP no estan identificades en les Relacions de llocs de treball i 
funcionen per la inèrcia distributiva del o de la cap de torn, a les que assigna major o 
menor personal en funció de les necessitats del moment. 
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Davant d’aquesta nova malevolència del PP, només es pot concloure que el personal interí 
de les Administracions, el més precari per la seva condició d’estricta temporalitat, 
difícilment podrà obtenir en el futur, mentre no hi hagi cap canvi normatiu, en via judicial, 
un pronunciament favorable ni tan sols a la condició d’interí “indefinit”.    
   

4. Funcionaris estatutaris de l’àmbit sanitari: Article 9.3, últim paràgraf, Llei 55/2003: El límit 
dels nomenaments de personal interí estrictament temporal o conjuntural se circumscriu a 
la prestació d’uns mateixos serveis, en base a un màxim de 2 resolucions de nomenament 
(no s’especifica si en favor d’una mateixa persona o no, per la qual cosa ens hem d’inclinar 
per la segona opció), durant un període inferior a 12 mesos, dins d’un de 2 anys. Que 
l’incompliment d’aquesta disposició tan sols obliga l’Administració a l’estudi de les causes 
que van generar aquesta situació, i que, si a partir de l’anàlisi que faci ho considera oportú, 
podrà procedir a la creació d’una plaça fixa de plantilla en el centre de treball. I que el 
personal interí eventual no té cap expectativa de consolidació del seu treball temporal, si 
no és el desenvolupament provisional de les seves tasques mentre es resol l’alta a la RLT 
d’una nova plaça estructural i, si és així, l’ocupació provisional fins que es resolgui el 
procés de cobertura definitiva de la plaça, moment en què haurà de cessar, llevat que 
l’hagi obtingut en detriment de la resta de candidats/es. 

 
 
En definitiva, que la Sentència del TSJ de Galícia no és paradigmàtica, per confusa en 
l’argumentació, en la construcció de la doctrina de conversió dels contractes temporals en 
indefinits no fixos, així com de la vinculació del personal interí merament temporal o conjuntural a 
places estables de plantilla, a l’àmbit de les administracions públiques. Mal que ens pesi, ens 
separa encara una distància astronòmica, tret de comptades previsions legals2, de la 
regularització de l’ocupació temporal, i sempre respectant els principis constitucionals d’igualtat, 
mèrit i capacitat que regeixen l’accés a la funció pública (arts. 23.2 i 103 de la Constitució), també 
contemplats a l’EBEP als arts. 55.1 i, expressament, tant per a personal funcionari com per a 
personal laboral, a l’apartat 2 del 55 esmentat, com a l’article 61, pel que fa als sistemes de 
selecció de personal, que han de ser oberts i garantir la lliure concurrència.       
 
 
 
 
 
 

Autor: Rubén Alejos 
Secretari de la Secció Sindical de CCOO al Servei Català de Trànsit 

                                                 
2 DT 4a EBEP: 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”. 
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