
STS de 15 d’octubre de 2019, recurs 1899/2017 

Els efectes de la promoció interna temporal en la meritació dels triennis (accés al 

text de la sentència)  

En aquest cas referit al personal estatutari dels serveis públics de salut, el TS 

resol en cassació que els triennis meritats pel personal estatutari fix en règim 

de promoció interna temporal en un lloc de categoria superior a la pròpia del 

seu grup, s’han de calcular per la quantia corresponent a aquella categoria a 

partir del moment de la seva adquisició i cap al futur. 

El TS arriba a aquesta conclusió després d’analitzar els arts. 35 i 42.1 de la Ley 55/2003, 

de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, 

amb relació a la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de los servicios 

previos en la Administración Pública i reglament que la desenvolupa, i la Directiva 

1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l’Acord marc de la CES, la 

UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada, en la interpretació fixada pel 

TJUE. 

L’Estatut Marc regula que per necessitats del servei es pot oferir al personal estatuari fix 

el desenvolupament temporal, i amb caràcter voluntari, de funcions corresponents a 

nomenaments d’una categoria del mateix nivell de titulació o de nivell superior. I que 

durant el temps que es desenvolupin aquelles funcions, l’interessat es manté en servei 

actiu en la seva categoria d’origen i percep les retribucions corresponents a les funcions 

efectivament desenvolupades, amb excepció dels triennis, que han de ser els 

corresponents al seu nomenament original. 

En la seva decisió, el TS també retreu a l’Administració haver mantingut durant 

molts anys –de 1994 a 2007- un nomenament que, conforme a la normativa, hauria 

d’acordar-se únicament per a períodes delimitats temporalment. 
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