
CONCLUSIONS INFORME ADVOCADA UNIÓ EUROPEA 
 
A la secció sindical de STEPV-Iv a la Universitat d'Alacant, pensem que de l'informe de l’                
Advocada de la Unió Europea davant la reclamació del personal interí, es desprenen una              
sèrie de conclusions, de les que volem fer-vos partícips. 
 
En primer lloc, en referència al següent paràgraf de l'informe: 
«La clàusula 5, apartat 1, lletra a), de l'Acord Marc s'ha d'interpretar en el sentit que s'oposa a una jurisprudència                    
nacional, com la controvertida, que, per a considerar que hi ha una raó objectiva que justifica la renovació de                   
nomenaments temporals successius en la sanitat pública, es basa exclusivament, sense prendre en             
consideració altres paràmetres, en què s'hagi respectat la causa del nomenament i la corresponent limitació               
temporal o en què les funcions que han d'ocupar-estiguin limitades temporalment, sense valorar adequadament              
les particularitats de l'activitat de què es tracti i les condicions del seu exercici en el cas concret » 
pensem que el personal interí de la Universitat d'Alacant es veu concernit per aquest              
informe, ja que els seus nomenaments no responen, majoritàriament, al desenvolupament           
de funcions limitades en el temps o particularitats concretes del lloc de treball, sinó a               
funcions estructurals i permanents en el temps. 
 
En segon lloc, en referència a aquest paràgraf de l'esmentat informe: 
«La clàusula 5 de l'Acord Marc s'ha d'interpretar en el sentit que, per sancionar adequadament la utilització                 
abusiva de successius nomenaments de caràcter temporal i eliminar les conseqüències de la infracció del Dret                
d'Unió, no n'hi ha prou amb convocar processos selectius de lliure concurrència quan el accés a una relació de                   
servei fixa, derivat de la superació del procés selectiu per la persona que hagi patit l'ús abusiu d'aquests                  
nomenaments successius, sigui imprevisible i incert i la normativa nacional pertinent no establisca cap altra               
mesura sancionadora » 
de la qual cosa es desprèn que, per tant, el personal interí que ocupi vacants amb més de                  
tres anys d'existència, mentre no existisca una altra mesura sancionadora, és a dir, una altra               
mesura alternativa, per evitar l'abús de la contractació temporal, no li és suficient la              
convocatòria d'oposicions, perquè no hi ha cap altra mesura que garanteixi els drets recollits              
en l'Acord Marc en cas que no superi el procés selectiu. 
Per tant, els anomenats processos d'estabilització i consolidació derivats dels acords per a             
la millora d'ocupació públics signats per les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF no              
són la resposta a la situació de frau de llei del personal interí. 
 
Seguidament, d'aquesta conclusió exposada per l'Advocada del TJUE en el seu informe: 
«La clàusula 5 de l'Acord Marc no s'oposa a una jurisprudència dels tribunals nacionals d'acord amb la qual l'ús                   
abusiu de successius nomenaments temporals per part d'una Administració pública no sanciona automàticament             
amb la transformació de la relació de servei temporal en una relació de servei fixa. Tal jurisprudència pot                  
reconèixer al personal afectat, d'una banda, un dret a continuar en el lloc de treball fins que l'ocupador hagi                   
estudiat, com li correspon, les necessitats de personal i hagi complert les obligacions que d'això es deriven, i, per                   
altra banda, un dret a una indemnització completa dels perjudicis que li hagi causat l'abús. Aquestes mesures                 
han d'anar acompanyades d'un mecanisme de sancions efectiu i dissuasori. Es podria pensar en una obligació                
addicional de pagament d'una indemnització per un import a preu fet prou dissuasori. Els jutjats remitents hauran                 
de valorar si la indemnització per acomiadament improcedent satisfà aquestes exigències » 
 
Queda clar que, deixa oberta la possibilitat de mantenir el personal en un lloc de treball                
però, a més, també deixa oberta la possibilitat d'indemnitzar "a preu fet" aquell personal que               
es vegi perjudicat. En el nostre cas, estaríem parlant del personal interí que, per no superar                
les oposicions, no obtingui un lloc de treball en les mateixes condicions. Però, a més de les                 



oposicions, també hauríem de parlar dels concursos de provisió i de les comissions de              
serveis, quan envien a l'atur a personal interí. 
 
A més, l'Advocada General també es pronuncia sobre si és requisit indispensable la             
impugnació prèvia dels cessaments per acollir-se al Acord Marc, i conclou que: 
«Les disposicions de l'Acord Marc sobre el Treball de Durada Determinada, que figura a l'annex de la Directiva                  
1999/70, en relació amb el principi d'efectivitat, s'han d'interpretar en el sentit que s'oposen a normes processals                 
nacionals que exigeixen del personal temporal la impugnació activa de tots els nomenaments i cessaments               
successius o la interposició d'un recurs contra aquests actes per poder invocar la tutela que li confereix la                  
Directiva i els drets que li atorga l'ordenament jurídic de la Unió ». 
Això vol dir que, si la sentència atén aquestes propostes, qualsevol persona interina amb              
més de tres anys de serveis que es vegi afectada per qualsevol procediment administratiu              
que comporti el seu cessament i no tingui opció a continuar treballant, podrà demanar a la                
Universitat i, o bé mantenir un lloc de treball o bé accedir a una indemnització, fets que ha                  
de marcar el tribunal de justícia espanyol, i comptarà amb el suport legal del nostre sindicat. 
 
Per tant, per STEPV-Iv de la Universitat d'Alacant, tots els processos selectius que afectin a               
llocs de treball ocupats per personal interí que reuneixin les característiques esmentades,            
han de ser posposats fins al coneixement efectiu de la sentència, després de la qual s'ha de                 
valorar la possibilitat d'adoptar altres opcions per assegurar la continuïtat del personal interí             
en els seus llocs de treball, com ara les previstes en l'article 61.6 del TREBEP (concurs de                 
mèrits). 
 
 
 


