
           
                      

  
 
STSJ de les Illes Balears de 23 de febrer de 2016, recurs 211/2015 
 
Nul·litat del reconeixement de la situació administrativa de serveis especials al 
personal funcionari interí (accés al text de la sentència) 
 
El present conflicte sorgeix en el moment que l’Administració cessa un funcionari interí a 
qui s’havia nomenat per substituir un funcionari també interí, quan aquest últim 
havia obtingut un alt càrrec de representació pública (concretament conseller 
autonòmic) i l’Administració l’havia declarat en situació de serveis especials. 
 
Es planteja un altre aspecte rellevant: en el moment del seu nomenament, el 
funcionari interí cessat no l’havia impugnat (és a dir, no havia qüestionat el motiu 
de la substitució) i per tant, s’al·legava que aquell era un acte ferm i consentit.  
 
El TSJ considera que, malgrat que el primer acte administratiu (el del nomenament del 
recurrent en substitució del funcionari interí en serveis especials) no havia estat 
impugnat, el segon acte administratiu (el del cessament del recurrent a conseqüència 
de la reincorporació del funcionari interí per finalització del càrrec públic que havia 
suposat la situació de serveis especials) és possible únicament per l’existència del 
primer, i per tant, amb evident relació causa efecte entre els dos actes, cosa 
que fa que no hi concorri una causa d’inadmissibilitat i s’hagi d’analitzar el fons. 

 
Pel que fa a la situació de serveis especials per al personal funcionari interí, el TSJ entén 
que: 
 
 El tret característic del personal funcionari interí és la provisionalitat o 

transitorietat de la relació de servei, el que implica l'absència de 
conservació del lloc de treball. 

 
 Això no suposa una vulneració del principi d'igualtat respecte del personal 

funcionari de carrera, segons la jurisprudència del TC i del TS. 
 
 En el moment que el funcionari interí va obtenir l'alt càrrec de 

l'Administració autonòmica, va interrompre la prestació o exercici dels 
serveis, i l’acte administratiu que l’havia declarat en situació de serveis 
especials era nul. 

 
 En conclusió, el TSJ anul·la la resolució administrativa recorreguda (el 

cessament de l’interí) atès que era un simple acte d'aplicació de l’anterior resolució, 
que era nul·la. 
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