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Evolució del reconeixement a l’abús de la temporalitat 
 
Reconeixement de l’abús de la temporalitat com a problema a resoldre 
 
Atès el fracàs dels falsos processos d’estabilització de 2017 i 2018, i gracies a la mobilització 
del personal afectat, la generalització de presentació de reclamacions i demandes, així com el 
posicionament del TJUE i la resta d’institucions europees (que han vinculat l’arribada de els 
fons Next Generation a la reducció de la taxa de temporalitat a les administracions 
públiques), s’ha passat en un temps record d’una situació de negació de l’abús al 
reconeixement i la necessitat de posar fi a aquesta pràctica. 
 
La solució adoptada a nivell estatal s’ha materialitzat en la publicació de les normes 
següents: 
 
 Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la 

temporalitat en l’ocupació pública. 

 Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
a l’ocupació pública. 

 
A nivell de les Illes Balears s’ha publicat el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves 
mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears. 
 
Precisions sobre la temporalitat de la Llei 20/2021 
 
La Llei 20/201 introdueix unes precisions en la seva exposició de motius sobre la situació de 
l’abús de la temporalitat que no cal oblidar: 
 

... malgrat que en les successives regulacions sobre la matèria ja s’establia la limitació en el 

nomenament del personal funcionari interí o personal laboral temporal a casos 
excepcionals d’indubtable i estricta necessitat i que només es podien realitzar pel temps 
imprescindible fins a la seva cobertura per funcionaris de carrera, la realitat ens ha mostrat 
un augment constant i sostingut de la taxa d’ocupació temporal. 

 
... les autoritats espanyoles han d’instaurar mesures efectives que dissuadeixin i, si escau, 
sancionin de manera clara l’abús de la temporalitat; i que les diferencies en el regim jurídic 
del personal temporal i del fix s’han de basar únicament en raons objectives que puguin 
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demostrar la necessitat d’aquestes diferencies per assolir-ne la fi. 

 
... es dóna empara normativa al concepte jurisprudencial d’interinitat de llarga durada 
superior a cinc anys 

 
... es recullen les mesures que preveuen, en línia amb la jurisprudència del TJUE, sancions 

efectives, proporcionades i dissuasòries 

 
Precisió a les excepcions dels principis constitucionals d’accés a l’ocupació pública 
 

STC 86/2016, del 28 d’abril (FJ 4) 
 

" ... en determinats supòsits extraordinaris, s’ha considerat acord ambla Constitució que, 
en processos selectius d’accés a funcions públiques, s’estableixi un tracte de favor en 
relació amb uns participants respecte dels altres. Aquesta excepció a la regla general 

ha estat considerada legítima en supòsits veritablement singulars, en que les especials 
circumstancies d’una Administració i el moment concreten que es celebraven aquestes 
proves, justificaven la desigualtat de tracte entre els participants, beneficiant aquells que ja 
havien prestat en el passat serveis professionals en situació d’interinitat a 
l’Administració convocant. Aquests supòsits varien des de la celebració de proves 

restringides (STC 27 /1991, de 14 de febrer) a proves en que es primava de manera molt 
notable els serveis prestats a l’Administració, però a un i altre cas, ha existit sempre 
justificació de les singulars i excepcionals circumstancies que de manera expressa 
s’explicaven a cada una de les convocatòries (STC 67 /1989, de 18 d’abril; 185/1994, de 20 
de juny; 12/1999, de 11 de febrer; 8312000, de 27 de mar~, o 10712003, de 2 de juny). En 
definitiva, perquè sigui constitucionalment legítim establir un procés selectiu restringit o un 

en que es preval notablement un determinat meriten relació amb altres, ha d’existir una 
justificació emparada en una situació excepcional, ja que, altrament, la desigualtat de 
tracte lesionaria l’art. 23.2 CE (STC 2712012, FJ 5)". 
 

STC 27 /2012, d’1 de març (FJ 9) 
 

"S’admet per aquesta mateixa doctrina constitucional que la excepcionalitat de la mesura 
es justifiqui "en la singular, puntual i transitòria necessitat d’haver de posar en 
funcionament una nova forma de organització de les administracions autonòmiques 
resultant de l’assumpció de competències que abans corresponien a l’Estat"; també 

s’exigeix, en segon terme, la limitació d’acudir per una sola vegada a aquests 
procediments excepcionals. I, finalment, la reserva de llei, que exigeix l’aprovació 
mitjançant norma amb aquest rang legal de la cobertura necessària pera la convocatòria 
dels processos selectius esmentats". 
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Mesures contra la temporalitat de la Llei 20/2021 
 
Per tant, ens trobem en un moment en que l’Administració ha d’assumir la reducció de la taxa 
de temporalitat que ella mateixa ha creat, dins d’un marc legal específic i extraordinari que 
recull un conjunt de mesures adreçades a: 
 
 aturar l’excessiva temporalitat i evitar un ús indegut del personal interí i temporal. 

 i, en línia amb la jurisprudència del TJUE, sancions efectives, proporcionades i 
dissuasòries: 

 
1. estableix l’obligació de les administracions públiques d’evitar qualsevol tipus 

d’irregularitat en la contractació laboral temporal i els nomenaments de personal 
funcionari interí; 

2. disposa que les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l’exigència de 
responsabilitats; 

3. contempla la nul·litat de ple dret de tot acte, pacte, acord o disposició reglamentaria, el 
contingut de les quals suposi l’incompliment per part de l’Administració dels terminis 
màxims de permanència com a personal temporal; 

4. estableix que transcorreguts tres anys des del nomenament, es produirà la fi de la 
relació d’interinitat, i la vacant només podrà ser ocupada per personal funcionari de 
carrera, llevat que el procés selectiu corresponent quedi desert; 

5. preveu un regim de compensacions aplicable tant al personal funcionari interí com al 
personal laboral temporal en els supòsits d’incompliment dels terminis màxims de 
permanència. 

 

Posicionament de la FACUSO contra l’abús de la temporalitat 
 
Des del 2019 la FACUSO denuncia activament l’abús de la temporalitat mitjançant: 
 
 interposició de reclamacions prèvies i presentació de demandes per sol·licitar el 

reconeixement de les situacions de frau de llei per abús de la temporalitat i la 
transformació de les relacions temporals i interines en fixes, com a sanció a 
l’administració. 
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 negociació d’una solució política i sindical a aquestes situacions, i que és la convocatòria 
d’un Concurs Extraordinari de Mèrits restringit (on el treballador que ocupava un lloc, i 
només ell, pogués optar-hi, acreditant les qualitats i capacitat que durant determinat 
temps ha exercit) per al personal funcionari, estatutari i laboral (article 61, apartats 6 i 7, 
del TREBEP). 

 
La situació precària, ha estat reconeguda a l’informe de l’Advocat General del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, en què recrimina l’actuació de l’Administració Espanyola -en tots 
els seus nivells- respecte de la contractació i/o nomenament de funcionaris interins 
considerant-los un abús i frau de Llei. 
 
Indica al seu Informe, que “no és suficient per sancionar Espanya el fet de no lluitar contra la 
precarietat laboral en l’ocupació pública, o deixar d’exercir la seva obligació de crear o convocar 
noves places, se l’ha d’imposar la corresponent indemnització per cobrir els danys patits pel 
funcionari interí, que ha de comprendre les indemnitzacions previstes a l’Estatut dels Treballadors 
per al personal laboral”, així com una indemnització per pèrdua d’oportunitats i per pèrdua 
d’ingressos, patides al llarg del temps de durada d’aquesta interinitat. Per cert, qualifica com a 
inacceptable el manteniment d’aquesta situació de precarietat laboral. 
 
Des de la FACUSO, hem considerat des del principi, que aquesta situació l’han generat les 
administracions durant molts anys en no convocar oferta d’ocupació pública en places 
bàsiques per a les AA.PP., i l’únic que se’ls ha acudit ha estat recargolar la llei, generant un 
clamorós frau en les contractacions. 
 
Davant l’escandalosa situació, i com a arranjament pegat, només se’ls ha acudit generar un 
sistema anomenat: “Estabilització dels llocs de treball”. Això consisteix que paguin l’ànec els 
treballadors, expulsant-los de l’Administració i deixant-los a la desocupació. I des de la 
FACUSO hem dit que aquesta no és la solució. Abans hi ha les persones que les places! 
 
No podem oblidar, que els culpables han estat TOTES les Administracions i al final, ho 
pagaran els treballadors, després de molts anys de feina precària, més de 15 i 20 anys en 
molts casos. 
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La Macromesa 
 
El Consell de Govern va aprovar el Decret Llei 2/2022 per a la creació, de forma transitòria, 
d’una taula de negociació específica de totes les administracions de les Illes Balears per a la 
negociació sindical per fixar uns criteris homogenis en l’execució dels processos 
d’estabilització. 
 
La FACUSO estava representada a la Macromesa amb un vocal titular i un assessor i ens 
corresponia un 8,13 % de vot ponderat. 
 
Valoració de les sessions 
 
Tot i que la predisposició inicial de l’Administració era molt positiva i que vàrem afrontar l’inici 
de les negociacions amb altes expectatives, el desenvolupament de les sessions de la 
Macromesa no ha estat, ni de lluny, allò que s’esperava per la FACUSO: 
 
 Es varen perdre les primeres sessions per discutir la configuració definitiva de la part 

sindical i la redacció del Reglament intern (que no es va aprovar i va publicar fins al 24 de 
maig de 2022, més de deu dies després de la votació de les bases); 

 No es va mantenir cap calendari de reunions; 

 L’Administració no ha respectat les formalitats d’un òrgan col·legiat, per la qual cosa les 
convocatòries i documentació de les sessions no han arribat amb prou antelació, i no es 
va aprovar cap acta de sessió fins al 27 de maig, en que es van presentar totes alhora. 

Pel que fa a aquest punt, la FACUSO no va signar les actes número 8 i 9, en no estar 
conformes amb la seva redacció. 

 
Dèficit de transparència i participació 
 
No es va compartir entre tots els membres de la Macromesa la documentació que 
cadascun d’ells anava aportant. Fins i tot va haver-hi organitzacions sindicals que van 
sol·licitar que les seves propostes no es facilitessin a la resta d’organitzacions sindicals. 
 
Les comunicacions de l’Administració als membres de la Macromesa recordaven el caràcter 
reservat de la documentació i en el deure d’observar sigil professional, de manera que 
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no es permetia fer cap tipus de difusió, ni donar-li publicitat, ni utilitzar-la fora de l’àmbit 
d’actuació de la Mesa. 
 
L’Administració no ha contestat les sol·licituds que la FACUSO IB va presentar per escrit. 
Destacar en especial aquella en la que sol·licitem el detall de les propostes presentades perla 
FACUSO IB i acceptades per l’Administració (segons aquesta darrera son el 54,84 % de les 
propostes que varem presentar). 
 
Calendari de sessions i documentació 
 
En aquesta taula us presentem un resum de les sessions de la Macromesa, amb indicació del 
lliurament de documentació tant de la FACUSO a la Macromesa ( ) com de l’Administració a 
la resta d’organitzacions sindicals ( ) i el detall de fites importants ( ). 
 

Sessió 1 17/03/2022  La FACUSO presenta el document de propostes. 
Sessió 2 28/03/2022   

 04/04/2022  
La Secretaria d’Estat de Funció Pública presenta resolució 
"Orientacions”. 

Sessió 3 07/04/2022  
L’Administració presenta el seu primer esborrany, de 18 
pàgines. 

A partir del 7 d’abril comencen els torn d’intervencions de les organitzacions sindicals per exposar les 
seves propostes. 

Sessió 4 08/04/2022   
 13/04/2022  La FACUSO actualitza el document de propostes. 

Sessió 5 22/04/2022   
Sessió 6 05/05/2022   

Sessió 7 06/05/2022  
L’Administració presenta el seu segon esborrany, de 39 
pàgines. 

 09/05/2022  
L’administració presenta el seu tercer esborrany, de 63 
pàgines. 

Sessió 8 10/05/2022   
Sessió 9 11/05/2022  Votació de l’esborrany d’acord. 

 24/05/2022  Aprovació del Reglament de funcionament intern. 
Sessió 10 27/05/2022  Signatura de les actes de totes les sessions. 

 13/06/2022  Es publiquen les bases al Decret Llei 6/2022 
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Explicació del vot de la FACUSO 
 
La representació de la FACUSO VA VOTAR EN CONTRA de l’acord d’estabilització, malgrat 
la insinuació de la presidència que el vot en contra podria suposar la retirada del document 
de les propostes que se’ns van acceptar, i a la pèrdua d’un número de hores sindicals 
extraordinàries en no poder formar part de la comissió de seguiment de l’acord (hores que es 
repartiran els sindicats que van votar que sí a aquest acord, hores que no volem). 
 
És important especificar que considerem que no es va produir una negociació, sinó 
intervencions unilaterals de cada organització sindical dirigides a la presidència de la taula, a 
tall de diàleg encotillat. En cap moment no es va entrar a tractar la proposta per diferents 
blocs, ni es van realitzar votacions parcials o es va conèixer l’opinió de cap de les 
administracions representades a la Macromesa. L’Administració únicament va contestar a 
les propostes que vàrem presentar indicant si l’admetien o no, sense explicació o 
justificació. 
 
 L’Administració no ha incorporat propostes substancials plantejades des de la 

nostra organització. 

Segons l’Administració s’han incorporat un 54,84 % de les propostes que varem 
presentar, sense que se’ns hagi especificat quines són i en quins termes s’han incorporat 
al document. 

 L’Administració va endarrerir fins a l’últim moment la presentació dels aspectes 
fonamentals dels processos d’estabilització (proves, barem, temari), i es va escudar 
la falta de temps per obrir un debat sobre les contrapropostes de les entitats 
sindicals. 

D’un divendres horabaixa al dilluns passem d’un primer esborrany bàsicament calcat a les 
recomanacions de l’Estat a dos documents amb un contingut i una estructura 
consensuats fora de la negociació de la Macromesa. 

 L’Administració ha dissenyat un procés oferint unes condicions molt més 
restrictives que les plantejades a les orientacions pera la posada en marxa dels 
processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents pera la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública aprovades 
per resolució de la Secretaria d’Estat de Funció Pública. 

S’ha tingut molt més en compte la possible defensa de l’acord davant de possibles futures 
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impugnacions que la situació de frau per abús de la temporalitat, cosa que deixa uns 
processos d’estabilització descafeïnats i que posen de debò el personal afectat per 
aconseguir estabilitzar. 

Durant totes les sessions la FACUSO s’ha mantingut ferma en la defensa del personal 
públic que pateix situació d’abús de temporalitat, i no ha dubtat mai a recordar la 
jurisprudència europea sobre això. Malauradament, i una vegada més, aquesta norma ha 
estat ignorada, és a dir, l’exigència d’una sanció a l’abús i l’obligació de fer uns processos 
que comportessin la certesa d’estabilització al col·lectiu afectat. 

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ESTADO DE FUNCION PUBLICA 

ACUERDOS MACROMESA 

Los ejercicios en la fase de oposición podrán no 

ser eliminatorios 
Examen eliminatori 

Méritos profesionales de concurso oposición: 
supondrán un máximo de un 90% de la 

puntuación 

Concurs oposició: Mèrits professionals 80, altres 
mèrits 20 

Valoración de servicios prestados como 

personal funcionario interino o como personal 
laboral temporal 

Valoració indistinta com a personal funcionari 
carrera o laboral fix i temporals 

Concurso de meritos: méritos profesionales no 
podrán suponer más de un 60% del total de la 
puntuación máxima, ni los méritos académicos 

menos de un 40%. 

Concurs de mèrits: mèrits professionals 45 % i 
altres mèrits 55 % 

 Tot i que l’Acord de la Macromesa millora els processos d’estabilització de les lleis 
pressupostaries del 2017 i del 2018, es deixa sense garantir l’estabilització de totes 
les treballadores i treballadors temporals que durant anys han fet que 
l’Administració segueixi en marxa, mentrestant, però, aquesta cometia un frau de 
Llei contra el personal públic temporal en no respectar normatives nacionals ni 
autonòmiques en matèria de funció pública. 

Al llarg de les sessions de la Macromesa hem reiterem a l’Administració la necessitat de 
tenir en compte els acords favorables d’altres administracions respecte a la proposta 
inicial del Ministeri (60% experiència), entenent que totes han de respectar la llei i basar-
se en la mateixa seguretat jurídica que es cerca a les Illes Balears. 

Els acords aconseguits a les diputacions de Sevilla i Granada amb unanimitat sindical dels 
majoritaris, així com el Dictamen del Consell d’Estat referenciat al RD d’estabilització al 
sector educatiu estableixen un marc molt diferent de l’assolit a les Illes Balears: 
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- Diputació de Sevilla: valoració de mèrits 100% experiència laboral com a funcionari 
interí o laboral temporal a la tipologia de plaça de l’administració convocant. 

- Diputació de Granada: valoració de mèrits 90% experiència laboral com a funcionari 
interí o laboral temporal en la tipologia de plaça a l’administració convocant i també en 
altres tipologies i administracions. 

- Dictamen Consell d’Estat: valida la valoració de mèrits de manera excepcional a uns 
col·lectius respecte d’altres, fins i tot processos restringits, sempre que estigui recolzat 
per una situació excepcional.  

 L’Administració no ha respectat els mínims forma Is a l’hora de gestionar aquest 
òrgan col·legiat, actuant de manera capritxosa a l’hora de determinar les 
convocatòries, ordres del dia, assignació de torns de paraula. 

Ja s’ha avançat que no s’han posat les actes de les sessions a disposició de les 
organitzacions sindicals fins després de la votació de l’acord i els annexos, i que la 
FACUSO no n’ha signat dues en no estar conforme amb el seu contingut.  

 No varem acceptar l’amenaça de la retirada de les propostes de la FACUSO 
incorporades al text de l’acord, ni vam valer formar part de la Comissió de 
Seguiment i Interpretació de l’Acord, un espai exclusiu pera les organitzacions 
sindica Is que van votar a favor, les quals, al final de la darrera sessió, van 
expressar la seva preocupació sobre quantes hores sindicals addicionals suposaria. 

La FACUSO no forma part d’aquesta comissió, i no disposa d’hores addicionals ni les 
volem. 

Votant en contra reafirmem el nostre compromís amb el col·lectiu afectat, que continuarà 
tenint el nostre màxim suport, com sempre ha estat. 

 Des de FAC USO considerem que, a més de posar el perill l’estabilització del 
personal en abús de temporalitat en dissenyar uns barems de mèrits poc 
ambiciosos que facilitaran el "turisme opositor", exclou aquell personal que 
actualment no compleix els requisits d’accés a la plaça, però sí que els complia a 
l’hora d’accedir-hi, i que s’ha mantingut durant anys. 

Aquest col·lectiu no tindrà dret ni a indemnització per cessament, ja que apareixerà com 
a "no presentat’’, situació que considerem que xoca frontalment ambles sentencies del 
TJUE, les recomanacions de les institucions europees i el propi esperit de la Llei 20/2021. 
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