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INFORME JURÍDIC 
 
 
Òrgan sol·licitant: Direcció de RR HH 
 
Assumpte: Expedient de regularització de personal funcionari interí i laboral temporal 
que ocupa places fora de plantilla. Transformació de llocs de treballs temporals en 
estructurals i integració de les places a la plantilla orgànica de l’Ajuntament. 
 
1.- ANTECEDENTS  
 
La regularització de personal proposada afecta 42 empleats municipals que en el 
moment actual ocupen places fora de plantilla i que es troben en les situacions 
següents:   
 
- 23 funcionaris interins nomenats per a l’execució de diferents Programes de caràcter 
temporal, a l’empara de l’art. 10.1c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut de 
l’Empleat Públic (EBEP): 
 
- 19 treballadors amb contracte laboral temporal per obra o servei determinat celebrats 
a l’empara de l’art. 15.1a)  de l’Estatut dels Treballadors (ET). 
 
Amb caràcter general, la proposta de regularització té per objecte la reconversió dels  
nomenaments interins en la modalitat de l’art. 10.1c) de l’EBEP en nomenaments 
interins en la modalitat de l’art. 10.1a) del mateix text legal i declarar el personal laboral 
contractat per a obra o servei com a personal laboral indefinit no fix, amb integració de 
les corresponents places a la plantilla orgànica de l’Ajuntament. Figura a l’expedient un 
quadre sinòptic de maig de 2014 que conté la relació nominativa, la categoria 
professional, el règim jurídic - funcionarial o laboral-, l’antiguitat i l’Àmbit municipal 
d’adscripció, entre altres dades, així com un altre quadre amb el resultat del procés 
regularitzador. 
 
La proposta de regularització comporta canvi de règim laboral temporal a funcionari 
interí en cinc casos amb un resultat final de 28 nomenaments de funcionaris interins en 
la modalitat de l’art. 10.1 a) de l’EBEP i 14 reconeixements de personal laboral indefinit 
no fix, en els termes que seguidament s’exposaran. 
 
Segons es deriva de l’expedient, l’accés del personal als llocs no permanents es va 
efectuar prèvia convocatòria pública llevat el cas de vuit persones contractades 
laboralment en que no hi ha constància. Els processos selectius es varen instrumentar 
a través de procediments no reglats i àgils amb compliment divers dels arts. 10.2 de 
l’EBEP pel que fa al personal interí i 94 del Decret 214/1990, pel que fa al personal 
laboral temporal.  
 
Quant al personal laboral contractat per obra o servei, en tots els casos supera els tres 
anys, llevat el cas d’un treballador amb data d’ingrés el 24/10/2011. 
 
Quant al personal funcionari interí nomenat per a l’execució de programes temporals, 
les antiguitats oscil·len entre els 7 anys i 7 mesos i els 2 anys havent conclòs la 
temporalitat causa del contracte inicial.  
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Consten incorporats a l’expedient informes justificatius dels Directors/ Caps de Servei 
dels Àmbits/Unitats als que estan adscrits els afectats dels que resulta, en tots els 
casos, que el personal ha desenvolupat funcions i tasques estructurals i permanents 
que han excedit les específiques del programa o servei temporal, necessàries per a 
mantenir els nivells de prestació suficient i adequada dels corresponents serveis i per a 
garantir la seva continuïtat i regularitat a fi de fer front a les demandes socials que rep 
l’Ajuntament. 
 
Figura incorporat a l’expedient un estudi organitzatiu realitzat per encàrrec de 
l’Ajuntament per part d’una consultora externa en juliol de 2013 denominat “Estudi 
sobre la transformació de llocs de treball de naturalesa temporal o interina en llocs de 
treball permanents o estructurals a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès”. A partir de 
l’ anàlisi detallat del contingut funcional dels llocs de treball l’estudi conclou que les 
comeses i tasques assignades als llocs de treball analitzats justifiquen la seva 
transformació en llocs estructurals a incorporar a la plantilla de personal i a la Relació 
de Llocs de Treball. 
 
Hi ha documentades sol·licituds i escrits de conformitat dels interessats amb els 
termes de la proposta, en allò que els hi afecta de manera directa i personal.  
 
Hi ha constància de haver-se portat a terme consulta i negociació amb l’abast 
legalment procedent, amb els representants sindicals, d’acord amb l’art. 37.1.k) de 
l’EBEP. 
 
2.- MARC JURÍDIC-LEGAL I DOCTRINA JURISPRUDENCIAL APLICABLES  
 
2.a) Contractes laborals per a obra o servei determinat 
 
Els contractes d’aquesta tipologia es van celebrar a l’empara de l’art. 15.1a) de 
l’Estatut dels Treballadors que permet la contractació temporal, entre d’altres en el 
supòsit següent (redacció actual): 
 
“Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio 
determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la 
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración 
incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior a 3 años ampliable 
hasta 12 meses por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o en su defecto, 
inferior. Transcurridos estos plazos los trabajadores adquirirán la condición de 
trabajadores fijos de la empresa.” 
 
Val a dir que el termini aplicable en aquest cas es el de tres anys en no preveure cap 
ampliació el Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament  
 
En aquesta modalitat contractual, la jurisprudència social exigeix de manera reiterada, 
-per totes la STS Sala Social, de 21.9.1999- el compliment del següents requisits: 
 
a) Que l’obra o servei que constitueix el seu objecte sigui de durada incerta 
b) Que presenti autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat normal de l’empresa 
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c) Que en el desenvolupament de la relació laboral, el treballador sigui ocupat en 
l’execució de l’obra o en el compliment del servei i no en tasques distintes 
d) Que al ser concertat, estigui suficientment identificada l’obra o el servei 
 
L’incompliment de qualsevol dels requisits anteriors suposa una contractació en frau 
de llei que converteix el contracte temporal en indefinit per imperatiu de l’art. 15.3)  de 
l’ET 
 
En ésser l’Ajuntament una administració pública, l’art. 15.1a) s’ha de posar en relació 
amb la Disposició Addicional 15ª del mateix ET que sota l’epígraf  “Aplicación de los 
límites de duración del contrato por obra o servicio determinado y al encadenamiento 
de contratos en las Administraciones Públicas”, estableix el següent : 
 
“Lo dispuesto en el art. 15.1) a) en materia de duración del contrato por obra o servicio 
determinado y en el art. 15.5) sobre limites al encadenamiento de contratos  surtirá 
efectos en el ámbito de las administraciones públicas y sus organismos....sin perjuicio 
de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para 
el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación de 
proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los 
procedimientos ordinarios, de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
En cumplimiento de esta previsión el trabajador continuará desempeñando el puesto 
que venia ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes 
indicados, momento en que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que 
el trabajador acceda al empleo público, superando el correspondiente proceso 
selectivo.” 
......... 
En el present cas, 18 treballadors laborals han superat el període màxim de 
temporalitat de 3 anys i en tots els casos (19) les tasques desenvolupades han excedit 
les pròpies del servei inicialment contractat exercint funcions o comeses de naturalesa 
estructural i permanent precises per l’adequat funcionament dels serveis municipals, 
segons es deriva de l’expedient i proposta de RR HH. 
 
La jurisprudència social ha mantingut una doctrina constant segons la qual en els 
contractes per obra o servei determinat quan el treballador supera el límit màxim de 
temporalitat de tres anys adquireix la condició de fix a l’empresa per imperatiu de l’art. 
15.1 a) de l’ET i quan és contractat per a programes temporals o serveis determinats 
amb autonomia i substantivitat pròpia però realitza funcions o tasques permanents en 
l’activitat o gir o tràfic habitual de l’empresa, el contracte es presumeix celebrat en frau 
de llei adquirint el treballador la condició d’indefinit per imperatiu, en aquest cas, de 
l’art.15.3 de l’ET. 
 
L’anterior doctrina es modula quan l’empleador és una Administració Pública 
mitjançant l’anomenada “relació laboral indefinida no fixa”, creació jurisprudencial 
segons la qual l’existència d’irregularitats en la contractació laboral de les 
Administracions Públiques no pot, per la seva il·licitud, determinar la condició fixa del 
treballador doncs tal efecte pugna amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat 
establerts als articles 23.2) i 103.3) de la CE i de publicitat legal que regeixen els 
procediments selectius per a l’accés a la funció pública -tant en règim funcionarial com 
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en règim laboral- d’acord amb l’art. 55 de l’EBEP i anteriorment l’art. 19.1 de  Llei 
30/1984. 
 
Es delimita aquesta doctrina a partir de la STS de 20.01.1998, reiterada en altres 
posteriors com la STS de 27.05.2002 i la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Canàries de 24.06.2008, on apareix  formulada en els següents termes literals: 
 
“El carácter indefinido del contrato implica desde una perspectiva temporal que 
éste no está sometido directa o indirectamente a un término; pero esto no 
supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de 
selección, una condición de fijeza en plantilla que no seria compatible con las 
normas legales sobre selección del personal fijo en las Administraciones 
Públicas. Consecuentemente será válido el cese del trabajador temporal 
indefinido por la cobertura reglamentaria de la plaza, su amortización o 
supresión....”  
  
En la mateixa línia, les SSTS de 4.12.2009 i de 10.30.2010 diuen: 
 
“...La doctrina de la Sala sobre el alcance de las irregularidades en la 
contratación temporal de las Administraciones Públicas expuesta en las 
sentencias de 20 y 21 de enero de 1998...lo que establece es que estas 
irregularidades no pueden determinar la adquisición de la condición de fijeza 
porque ello supondría la vulneración de las normas con relevancia 
constitucional que garantizan los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad en el acceso al empleo público. La Administración no puede atribuir a 
los trabajadores afectados por estas irregularidades la pretendida fijeza en 
plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo sino que por el 
contrario está obligada a adoptar las medidas necesarias para la provisión 
regular del mismo... El reconocimiento de la condición de indefinido no fijo 
responde a estas exigencias porque preserva la cobertura del puesto de trabajo 
de acuerdo con los principios constitucionales.” 
 
La condició d’indefinit no fix atorga al treballador una major estabilitat, però no 
consolida la fixesa en el lloc que només podrà obtenir mitjançant la superació del 
corresponent procés selectiu convocat reglamentàriament amb compliment dels 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat i de publicitat, cessant en el supòsit de no obtenir o 
guanyar la plaça convocada.  
 
D’altra banda, el desenvolupament en el temps de funcions o tasques que dins 
l’organització municipal tenen caràcter estructural justifica la creació -per integració- de 
les places actualment fora de plantilla dins de la plantilla orgànica de personal laboral, 
sense que tal decisió suposi increment sinó mera redistribució interna de la despesa 
pressupostada de personal i, per tant, sense incidència en la estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, exigides per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.   
 
Pel que fa al personal laboral que en el moment d’accedir no va realitzar procés de 
selecció  –o no consta al menys cap acreditació- (8 persones) es considera viable la 
solució postulada de reconèixer-li la condició de laboral indefinit no fix atès que, com 
consta a l’expedient, la seva permanença supera els tres anys i les funcions 
desenvolupades per aquestes persones son també estructurals. Si bé l’incompliment 
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municipal de les normes d’accés a l’ocupació pública resulta en aquests casos més 
patent, sense perjudici de les actuacions en l’ordre jurídic administratiu que poguessin 
procedir, allò no agreuja la posició del treballador a qui se li ha d’aplicar la legislació 
laboral, és a dir, l’art. 15.1.a) de l’ET i la jurisprudència social recaiguda, en els termes 
exposats. 
 
b) Personal funcionari interí nomenat a l’empara de l’art. 10.1c) de l’EBEP 
 
El personal funcionari interí va ésser nomenat per a l’execució de programes 
temporals a l’empara de l’art. 10.1c) de l’EBEP o del més antics articles 94 i següents   
del Decret 214/1990 de 30 de juliol, que aprova el Reglament del Personal al servei de 
les Entitats Locals. 
 
Segons es deriva dels informes dels Directors/Caps de Servei incorporats a 
l’expedient, aquest personal ha desenvolupat en tots els casos funcions o tasques de 
caràcter estructural vinculades al funcionament ordinari dels serveis per a garantir la 
seva prestació adequada per raons d’interès públic, desbordant les comeses 
especifiques i distintives del Programa temporal que va motivar el nomenament inicial. 
  
Considerant les circumstàncies concurrents esdevé jurídicament viable reconvertir els 
nomenaments del personal funcionari interí per a execució de programes temporals en 
nomenaments interins per a ocupar plaça de plantilla vacant fins que es produeixi la 
cobertura definitiva mitjançant els processos selectius reglamentaris, llevat que es 
decideixi la seva amortització, en els termes de l’art 10.4 de l’EBEP. 
 
Igual que s’ha exposat a l’apartat anterior, la creació -per integració- de les places 
actualment fora de plantilla dins de la plantilla orgànica de personal es justifica pel 
caràcter estructural i no merament conjuntural o eventual de les tasques assignades 
sense que tal decisió suposi increment pressupostari sinó mera redistribució interna de 
la despesa pressupostada incorreguda, de personal municipal.  
 
En definitiva i pel que fa a tot el personal temporal objecte d’aquest expedient,  
l’execució de funcions o tasques estructurals necessàries per a l’atenció ordinària dels 
serveis ve a justificar l’opció municipal de no suprimir o amortitzar els llocs de treball i 
de mantenir la seva continuïtat el que comporta la necessària adequació de les 
situacions personals o subjectives al marc jurídic, integrant les places a la plantilla 
orgànica i a la relació de llocs de treball, que han de modificar-se en els termes que 
estableixen els arts. 74 de l’EBEP i 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 
La present regularització no és equiparable a incorporació de nou personal, matèria en 
la que regeixen les limitacions contingudes a l’article 21 de la Llei 22/2013, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2014, sinó que es tracta d’una 
actuació d’adequació de les situacions del personal afectat al marc jurídic regulador.  
 
3.- PROCEDÈNCIA D’ACTUACIÓ D’OFICI  
 
La documentació incorporada a l’expedient tramitat per l’Àmbit de RRHH acredita amb 
suficiència que en el cas dels treballadors laborals contractats per obra o servei 
determinat concorren els requisits legals i jurisprudencials que determinen la condició 
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de personal indefinit no fix, ostentant dits treballadors uns drets adquirits ex lege per 
aplicació directa dels arts. 15.1 i 15.5 de l’ET i doctrina jurisprudencial consolidada, 
amb la única salvetat indicada. 
 
A més, s’ha acreditat que tot el personal temporal ve realitzant funcions o tasques 
estructurals necessàries per al funcionament ordinari dels serveis municipals que 
justifiquen la creació per integració de dites places -actualment fora de plantilla- a la 
plantilla orgànica i a la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament. 
 
L’anterior constatació i la conformitat expressa dels empleats amb la resolució  
emprada determina la procedència que l’Ajuntament pugui declarar o reconèixer d’ofici 
les corresponents situacions individualitzades evitant així que els treballadors hagin 
d’acudir a la via del recurs jurisdiccional –sigui davant la Jurisdicció Social o la 
Contenciosa Administrativa- per obtenir una resolució judicial que, tot indica, seria 
favorable a les seves pretensions. 
 
4.- ÒRGANS COMPETENTS 
 
La resolució declarativa de la condició de personal laboral indefinit no fix adquirida ex 
lege i el nomenament del personal funcionari interí a l’empara de l’art. 10.1a) de 
l’EBEP prèvia revocació de l’actual nomenament o extinció de la relació laboral 
preexistent, quan procedeixi, correspon a l’Alcaldia-Presidència de conformitat amb el 
que estableixen els arts. 53.1 apartats i) i u) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Correspon al Ple municipal la modificació de la plantilla orgànica mitjançant l’ampliació 
per integració de les corresponents places actualment fora de plantilla i dotades 
pressupostàriament i, en el seu cas, de la Relació de llocs de treball, de conformitat 
amb els arts. 22.1 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local, 52.2 j) i 283 
del Decret Legislatiu 2/2003 i 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals.  
 
En tot cas, compet a la Intervenció Municipal l’emissió d’informe previ en relació amb 
les seves atribucions relatives al control i fiscalització de la despesa i al compliment de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària. 
 
5.-  SINTESIS DE CONCLUSIONS 
 
Primera.- L’expedient tramés per l’Àmbit de Recursos Humans per a regularitzar la 
situació de 42 empleats temporals que ocupen llocs de treball fora de plantilla justifica 
de manera suficient la transformació de dits llocs de treball temporals en permanents o 
estructurals per raó del contingut funcional i tasques encomanades, directament 
vinculades a l’exercici de competències municipals bàsiques i al funcionament habitual 
i ordinari dels serveis i activitats de l’Ajuntament, en els termes que es deriven dels 
informes interns emesos pels Directors/Caps de Servei corresponents, de l’Estudi 
organitzatiu extern que es va realitzar i dels restants documents obrants a dit 
expedient. 
 
Segona.- Correspon al Ple de la Corporació aprovar la modificació per ampliació de la 
plantilla orgànica mitjançant integració de les places de referència actualment fora de 
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plantilla i de la Relació de llocs de treball, com a instruments d’ordenació del personal 
municipal, d’acord amb l’art. 74 de l’EBEP. 
 
Tercera.- El personal laboral contractat en la modalitat d’obra o servei determinat a 
l’empara de l’art. 15.1a) de l’ET que hagi romàs per període superior a tres anys 
adquireix la condició de personal laboral indefinit no fix en aplicació de les previsions 
legals i doctrina jurisprudencial consolidada que ha estat exposada.  
 
Quarta.- El personal funcionari interí nomenat a l’empara de l’art. 10.1c) de l’EBEP per 
a l’execució de programes de caràcter temporal que ha romàs desenvolupant funcions 
de naturalesa estructural i permanent, esdevé personal interí al que correspon 
nomenament d’acord amb l’art. 10.1a) de l’EBEP. 
 
Cinquena.- El personal a que es refereixen els paràgrafs immediatament anteriors 
haurà de ser adscrit a la corresponent plaça de plantilla amb la classificació de 
personal “laboral indefinit no fix” o “funcionari interí en plaça vacant”, segons 
procedeixi, sense adquirir la condició de laboral fix ni de funcionari de carrera que 
només podrà assolir-se en el cas de superar el corresponent procediment selectiu 
convocat reglamentàriament i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat, segons preveu l’art. 55 de l’EBEP. 
 
Sant Cugat del Vallès, 17 de juny de 2014 
 
 
 
La Vicesecretària General Lletrada 
 
 
 
 
Concha Cortés Sánchez 
 
 


