
           

                                                                   
  

 
STSJ del País Basc de 12 de desembre de 2016, recurs 735/2013  

 

Consideració com a “indefinit no fix” a un funcionari interí d’un ajuntament i 

indemnització a percebre en cas de cessament (II) (accés al text de la sentència)  

 

El TSJ resol el present recurs aplicant la doctrina del TJUE, assumptes acumulats     

C-184/15 i C-197/15. Es resol la controvèrsia relativa a un empleat d’un ajuntament 

que va subscriure un contracte laboral temporal l’any 1993, renovat el 1995. El 

1998 la seva relació es va convertir en interinatge funcionarial. El 2012 

l’Administració va resoldre finalitzar la relació de servei. 

 

L’apel·lant havia interposat recurs contra el cessament mitjançant el qual s’extingia 

l’últim nomenament de serveis de naturalesa temporal que el vinculava amb el seu 

ocupador. 

 

Ja davant el TSJ, el reclamant sosté que s’han vulnerat les normes relatives als 

nomenaments de naturalesa temporal. Conclou que s’ha desnaturalitzat per complet 

la designació temporal d’empleats públics perquè s’està emprant per supòsits aliens al 

nomenament concret efectuat, encobrint així una relació de serveis de caràcter indefinit i 

actuant en frau de llei. 

 

Tenint en compte la qüestió prejudicial que sobre aquest tema es va plantejar i resoldre 

el TJUE, la solució al cas consisteix a aplicar la mateixa jurisprudència 

consolidada que a l’ordre jurisdiccional social respecte de la utilització abusiva 

de contractacions temporals d’empleats públics: anul·lar l’extinció i considerar 

la relació com a indefinida no fixa, per tant prolongada en el temps fins a la 

cobertura reglamentària de la plaça. 

 

No es pot atendre la reclamació de danys i perjudicis perquè és imprescindible 

que aquests es concretin a la demanda, cosa que no s’ha fet. És en la fase plenària i 

no en l’execució on han de quedar determinats. 

 

Conclou el TSJ que el reclamant continuarà vinculat a l’Administració com a 

personal indefinit no fix fins que s’ocupi la plaça reglamentàriament, s’amortitzi o 

s’analitzi la procedència o no de convertir-la en estructural. En el supòsit de resultar 

necessari el seu cessament, un cop justificat, l’interessat haurà de percebre la 

indemnització assenyalada pel TJUE, en cas de mantenir-se les circumstàncies 

legals actuals. I tot això perquè va ser nomenat traspassant els límits objectius que 

configuren el nomenament de naturalesa temporal. 
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