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1. Normativa aplicable
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1. Normativa aplicable

– Articles 10.4, 16, 18 i 70 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP).

– Article 23 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.
– Articles 134 i 169.2 del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local (TRRL).

2. Fonaments de dret

Primer.– L’article 10.4 de l’EBEP disposa que en el 
supòsit de funcionaris interins nomenats per l’existència 
de places vacants1 –no, òbviament, quan es tracta de 
la substitució transitòria dels titulars, de l’execució de 
programes de caràcter temporal o de nomenaments 
per excessos o acumulacions de tasques– aquestes va-
cants s’han d’incloure en l’oferta d’ocupació correspo-
nent a l’exercici en què se’n produeix el nomenament 
i, si això no és possible, en la següent, llevat que se’n 
decideixi l’amortització.

En termes semblants –encara que resulta irrelle-
vant una previsió diferent, ja que estem davant d’una 
norma bàsica– es reflecteix això també en la legislació 
autonòmica, com passa, per exemple, amb el Decret 
legislatiu 1/1991, de 19 de febrer, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’ordenació de la funció pública de 
la Comunitat Autònoma d’Aragó, l’article 7.4 del qual 

estableix que les places ocupades per interins seran 
incloses en la primera oferta d’ocupació pública que 
s’aprovi, llevat dels casos de substitució de funcionaris.

D’altra banda, l’article 70 de l’EBEP assenyala que 
en tot cas l’execució de l’oferta d’ocupació pública o 
instrument similar s’ha de desenvolupar dins el termini 
improrrogable de tres anys; s’haurà de publicar al dia-
ri oficial corresponent, en aquest cas el Butlletí Oficial 
d’Aragó, i podrà contenir mesures derivades de la pla-
nificació de recursos humans.

Segon.– La Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, re-
gula en l’article 23 l’oferta d’ocupació pública per a 
aquest exercici, que reprodueix pràcticament2 la pre-
visió de la LPGE per a l’any 2012, encara que per-
met arribar al cent per cent de la taxa de reposició 
d’efectius, per a places de policies locals, sempre que 
es tracti d’entitats locals que compleixin o no superin 
els límits que fixi la legislació reguladora de les hisen-
des locals o, si s’escau, les lleis de pressupostos gene-
rals de l’Estat, en matèria d’autorització d’operacions 
d’endeutament. A més, hauran de complir el principi 
d’estabilitat a què es refereix l’article 11.4 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera, tant en la liquidació del 
pressupost de l’exercici immediat anterior com en el 
pressupost vigent. En relació amb aquest últim, aquest 
precepte diu que els respectius plens de les entitats lo-
cals hauran d’aprovar un pla economicofinancer en el 
qual s’inclogui la mesura a què es refereix aquesta nor-
ma, i es posi de manifest que, igualment, es dóna com-

1. L’EBEP no preveu la problemàtica del personal laboral temporal contractat amb càrrec a vacants.
2. No obstant això, s’hi introdueixen algunes novetats, dins el límit del 10 % de la taxa de reposició d’efectius, en matèria 

de places relacionades amb el control de subvencions públiques, assessorament jurídic, gestió i control de l’assignació eficient 
dels recursos públics...



 185
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 33, octubre de 2013, p. 184-188
Fundació Democràcia i Govern Local

informe de La secretaria GeneraL sobre L’oferta d’ocuPació PúbLica Per a L’anY 2013 de La diPutació ProvinciaL d’osca

 185

pliment a aquest principi d’estabilitat pressupostària, 
acreditant-ho la corresponent entitat local davant el 
MHAP, prèviament a l’aprovació de la convocatòria de 
places.

Tercer.– El Tribunal Suprem, en una sentència molt 
rellevant, de 29 d’octubre de 2010, RJ\2010\8233, de 
la qual ha estat ponent el magistrat Sr. José Díaz Delga-
do, recaiguda en el procediment especial de protecció 
dels drets fonamentals de la persona, ha tingut ocasió 
de pronunciar-se sobre l’oferta d’ocupació pública del 
Govern d’Aragó, per a l’any 2007, en el recurs de cas-
sació promogut per l’Associació per a la Defensa de 
la Funció Pública Aragonesa3 contra la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia d’Aragó, de 18 de maig de 
2008, que casa i anul·la, i estima el recurs contenciós 
administratiu.

L’Alt Tribunal rebutja, en primer lloc, l’oposició 
de CCOO, que al·legava la manca de legitimació de 
l’Associació –resulta gratificant, en aquest sentit, que 
el Tribunal Suprem reconegui la legitimació del món 
associatiu funcionarial en pro de l’aplicació adequa-
da de la legalitat vigent en matèria d’ocupació públi-
ca–, i condemna el Govern d’Aragó, anul·lant l’oferta 
d’ocupació pública de l’any 2007, sobre la base de les 
previsions de l’article 10.4 de l’EBEP,4 en el sentit que 
les places vacants ocupades per funcionaris interins 
s’han d’incloure en l’oferta d’ocupació corresponent 
a l’exercici en què se’n produeix el nomenament, i si 
no és possible, en la següent, llevat que se’n decideixi 
l’amortització.

El Tribunal Suprem considera que estem davant 
d’una il·legalitat que afecta un dret fonamental, el 
que preveu l’article 23.2 de la Constitució espanyo-
la de 1978, d’accés a la funció pública en condicions 
d’igualtat, mèrit i capacitat, dret fonamental de confi-
guració legal, i ho raona de la manera següent:

“[…] pues no hay mayor negación del derecho con-
sagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la 
negación de los procesos públicos de selección legal-
mente establecidos. Frente a dichos preceptos no cabe 
admitir los argumentos de la Administración recogidos 
en la sentencia de que el hecho de no sacar todas las 

plazas de interinos se debía a la razón de mejorar los 
procesos selectivos futuros, impidiendo que bajara la 
calidad de los seleccionados y que en el futuro no pu-
dieran haberse ofertas públicas, al no existir vacantes. 
Pero ello ocurrirá si los tribunales calificadores no cum-
plen con el rigor de la exigencia de la capacidad y mé-
rito necesario a la hora de seleccionar, no teniendo por 
qué cubrirse todas las vacantes en el mismo proceso 
de selección.

“Tampoco cabe alegar motivos económicos y de 
autoorganización, pues las plazas están presupuesta-
das y ocupadas por funcionarios interinos. En conse-
cuencia, lo que no puede alegarse es el incumplimien-
to de la ley, cuando es clara y precisa, en desarrollo 
precisamente del derecho fundamental alegado por 
los recurrentes.”

D’aquest error ja s’ha fet ressò la doctrina més au-
toritzada, com Sánchez Morón, en el dictamen5 de 
setembre de 2011, pàgina 5, que parteix de reconèi-
xer que les altes taxes d’interinitat “no tienen justifi-
cación alguna, ni en términos jurídicos ni de buena 
administración”, situació que “beneficia en exclusiva 
a quienes accedieron a un empleo público de mane-
ra supuestamente provisional mediante criterios poco 
o menos rigurosos o incluso, en no pocos casos, sin 
publicidad y competencia alguna y excluye la posibili-
dad del resto de los ciudadanos de participar en pro-
cedimientos de selección en condiciones de igualdad.”  
A més, sobre aquesta mateixa qüestió, referida a l’acord 
del Govern d’Aragó aprovatori de l’oferta d’ocupació 
pública per a l’any 2007, l’Associació per a la Defensa 
de la Funció Pública Aragonesa va interposar un recurs 
contenciós administratiu, en aquest cas pel procedi-
ment ordinari, recurs de cassació núm. 5911/2009, en 
el qual s’ha dictat sentència, del Tribunal Suprem, de 
28 de novembre de 2012, de la qual també ha estat 
ponent el magistrat José Díaz Delgado, en la qual l’Alt 
Tribunal es reitera en el contingut de l’anterior sentèn-
cia esmentada, de 29 d’octubre de 2010, però con-
sidera que no està obligat a pronunciar-se novament 
sobre les mateixes pretensions i s’hagi d’entendre 
produïda la pèrdua sobrevinguda d’objecte “por ser el 

3. Es pot consultar el blog de l’Associació per a la Defensa de la Funció Pública Aragonesa en http://asocfuncionpublica.
blogspot.com.es/

4. Així com del que disposa l’article 7.4 del text refós de la Llei d’ordenació de la funció pública de la Comunitat Autònoma 
d’Aragó, en establir també que les places ocupades per interins seran incloses en la primera oferta d’ocupació pública que 
s’aprovi, tret dels casos de substitució de funcionaris.

5. Vegeu l’Informe jurídic sobre el deure de les administracions públiques d’incloure en l’oferta d’ocupació pública les 
places vacants ocupades per personal interí o temporal i publicar en termini les corresponents convocatòries de selecció, que es 
pot consultar en http://www.aciae.com/2011/12/dictamen-sobre-interinos.html
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objeto al que se circunscribe el pronunciamiento de la 
repetida sentencia, de 29 de octubre de 2010, cuando 
declara la nulidad del Decreto 67/2007, ‘en tanto omi-
te en la misma todas las plazas vacantes cubiertas por 
funcionarios interinos’.”

Estem, per tant, davant jurisprudència del Tribunal 
Suprem, en reiterar-se en aquesta segona sentència so-
bre el contingut de la decisió assentada en la primera, 
la claredat i rellevància de la qual són innegables, i que, 
per la seva contundència, ha de tenir les necessàries 
conseqüències en el conjunt de les administracions pú-
bliques.

El problema de la inclusió de les vacants cobertes 
amb personal interí té una nova perspectiva, a partir 
de les LPGE dels anys 2012 i 2013, en tant que prohi-
beixen l’aprovació d’ofertes d’ocupació pública, amb 
les excepcions a determinats sectors de fins al 10 % 
de la taxa de reposició d’efectius, o del 100 % per 
a la Policia municipal, en la LPGE per a l’any 2013, 
o el desenvolupament d’ofertes derivades d’exercicis 
anteriors.

En aquest sentit, ens pot sorgir el dubte de si en 
aquest cas aquesta jurisprudència del Tribunal Suprem 
continua sent aplicable, i la resposta ha de passar per la 
mateixa conclusió, és a dir, les vacants cobertes amb in-
terins s’han d’incloure necessàriament, llevat que se’n 
decideixi l’amortització o es tracti de nomenaments 
per a interins sense càrrec a vacant –per substitució 
transitòria de titular, programes de caràcter temporal 
o acumulació de tasques–, de manera que la prohibi-
ció d’aprovació d’ofertes d’ocupació pública no es pot 
referir a ofertes que afecten aquest tipus de vacants 
cobertes amb personal interí, cas en què hi ha no ja la 
possibilitat sinó l’obligació ineludible d’incloure aques-
tes places per al seu accés en el marc del que preveu la 
legislació bàsica d’ocupació pública.

Cal considerar, en aquest ordre de coses, que el Tri-
bunal Suprem tracta de fer una lectura concorde entre 
les LPGE i l’EBEP, de manera que, encara que no ho 
hagi dit expressament, sembla que les prohibicions o 
limitacions per aprovar ofertes d’ocupació pública con-
tingudes en les mateixes operarien respecte de les pla-
ces no cobertes interinament o de les que es puguin 
crear en les plantilles.

A més, cal tenir en compte la recent sentència fer-
ma del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó, de 10 
de febrer de 2012, de la qual ha estat ponent la ma-
gistrada Nerea Juste Díez de Pinos, recaiguda en un 
nou recurs contenciós administratiu interposat per 
l’Associació per a la Defensa de la Funció Pública Ara-

gonesa, recurs núm. 328/2011, procediment especial 
de drets fonamentals, en aquesta ocasió contra el De-
cret 83/2011, de 5 d’abril, del Govern d’Aragó, pel 
qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 
2011 de la Comunitat Autònoma d’Aragó, i el Decret 
133/2011, de 14 de juny, que modifica la disposició 
anterior.

L’Associació demandant sol·licitava la inclusió en 
l’oferta d’ocupació de l’any 2011 de totes les places 
reservades a funcionaris i treballadors, cobertes per 
personal interí o temporal, a les quals era legalment 
obligat el Govern d’Aragó, amb base en la sentència 
del Tribunal Suprem de 29 d’octubre de 2010, i, sub-
sidiàriament, amb els límits establerts per la legislació 
pressupostària. En el període probatori es va posar en 
relleu que afectava 1.589 funcionaris interins –a més 
dels 679 llocs reservats– i 776 contractats laborals tem-
porals interins –dels quals 43 eren llocs reservats–.

El pronunciament del Tribunal Superior de Justícia 
d’Aragó no pot ser més rotund, quan declara: “Pues 
bien, a tenor de la anterior doctrina es obvio que la 
Administración demandada vulneró el principio de 
igualdad en el acceso a la función pública, al omitir en 
la oferta de empleo público la relación de las vacantes 
cubiertas por personal interino sin que pueda inferirse 
conclusión distinta de las Leyes de Presupuestos estatal 
y autonómica […]”.

En aquest sentit, recorda que la Llei 39/2010, de 22 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2011, preveu en l’article 23, com hem indicat 
abans, que durant l’any 2011 el nombre total de places 
de nou ingrés serà, com a màxim, igual al 10 % de 
la taxa de reposició d’efectius, incloent dins d’aquest 
límit els llocs i les places ocupats per personal interí 
per vacant, contractat o nomenat amb anterioritat, ex-
cepte aquells sobre els quals hi hagi reserva de lloc de 
treball, que estiguin incursos en processos de provisió 
o se’n decideixi l’amortització, sense prendre en con-
sideració les places afectades per processos de conso-
lidació d’ocupació previstos en la disposició transitòria 
4a de l’EBEP.

El Tribunal Superior de Justícia d’Aragó afegeix: 
“[…] sin que a tenor de la doctrina que emana de la 
sentencia del Tribunal Supremo referida pueda soste-
nerse que exista identidad entre la oferta de plazas 
de nuevo ingreso para el sector público que, como 
máximo será el 10 % de la tasa de reposición de efec-
tivos, con la oferta de empleo público de las plazas 
cubiertas por personal interino, que con arreglo a los 
preceptos legales y doctrina enunciada deben ser in-
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cluidas,6 sin que la Administración a tenor de lo ex-
puesto pueda aducir motivos económicos y de autoor-
ganización para no dar cumplimiento a lo anterior.”  
En conseqüència, el TSJ d’Aragó estima el recurs es-
pecial de drets fonamentals interposat per l’Associació 
per a la Defensa de la Funció Pública Aragonesa en la 
part referida dels decrets esmentats, que s’anul·len i es 
deixen sense efecte, “en cuanto omiten en los mismos 
todas las plazas vacantes cubiertas por funcionarios in-
terinos […]”

Quart.– En un altre ordre de coses, però també lli-
gat a l’oferta d’ocupació pública –partint del fet que 
ja hem assenyalat que les interinitats amb càrrec a va-
cants han de ser incloses en aplicació de la jurispru-
dència del Tribunal Suprem, llevat que se’n decideixi 
l’amortització–, ens trobem davant la incidència de 
la promoció interna en relació amb les prohibicions 
o, si s’escau, les limitacions d’aprovació d’ofertes 
d’ocupació pública de les administracions públiques.

En aquest sentit, en consulta elevada a la Direcció 
General de la Funció Pública, del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, per aquesta Diputación Pro-
vincial, amb data 3 de febrer de 2012, es preguntava al 
Ministeri si les promocions internes del personal, en el 
cas que s’amortitzessin les places vacants d’origen re-
sultants de la promoció i, si s’escau, juntament amb la 
minoració d’altres partides del pressupost per compen-
sar el cost de la promoció indicada, s’havien d’entendre 
excloses de l’aplicació de la limitació pressupostària  
–en aquest cas continguda en l’article 3 del Reial de-
cret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures ur-
gents en matèria pressupostària, tributària i financera 
per a la correcció del dèficit públic–.

Així mateix es preguntava al Ministeri si la prohibi-
ció només afectava la impossibilitat de convocar ofer-
tes d’ocupació, o si es podria procedir a la creació de 
places i al nomenament de personal interí per a aques-
tes, dins dels supòsits excepcionals previstos per les 
lleis de pressupostos generals de l’Estat.

En la resposta de la Subdirecció General de Planifi-
cació de Recursos Humans i Retribucions, de data 15 
de febrer de 2012, s’hi indica que la promoció interna 
forma part de la planificació de recursos humans, que 

és competència de cada administració pública, d’acord 
amb el que preveu l’article 69 de l’EBEP, i s’hi precisa 
que l’article 3 del Reial decret llei 20/2011, de 30 de 
desembre, “se refiere a oferta de empleo público, en-
tendiendo por tal el acceso a las distintas Administra-
ciones Públicas del personal de nuevo ingreso”, amb 
la qual cosa s’hi reconeix d’una manera implícita que 
segueixen sent plenament vàlids els processos de pro-
moció interna a les administracions públiques, sempre 
que, com també s’hi recorda, qualsevol promoció in-
terna o contractació o nomenament compti amb les 
corresponents disponibilitats pressupostàries del capí-
tol I del pressupost de despeses de l’Administració de 
què es tracti.

En aquesta mateixa resposta ministerial, que co-
mentem, també s’hi assenyala que la creació de llocs 
de treball, així com el nomenament de personal tem-
poral, és competència de cada administració pública, 
d’acord amb el que estableix l’esmentat article 69 de 
l’EBEP, en el marc de la capacitat autoorganitzativa de 
cada administració per a la planificació dels seus re-
cursos humans, recordant també que té caràcter bà-
sic la limitació per contractar personal temporal o el 
nomenament de funcionaris interins, com ja hem vist 
anteriorment. Per això, el Ministeri, encara que no ho 
afirma amb claredat, està reconeixent aquesta possi-
bilitat de creació de places en el marc de la capacitat 
d’autoorganització.

Quant a l’abast de la promoció interna, cal tenir en 
compte que forma part de la carrera professional dels 
funcionaris de carrera (articles 16 i 18 de l’EBEP), amb 
eficàcia demorada, i també cal recordar el caràcter 
obert dels processos selectius que ordena l’article 61 
del mateix EBEP, encara que afegeixi que sense perjudi-
ci del que es preveu per a la promoció interna.

Així mateix, caldrà tenir en compte l’existència de la 
possible normativa específica que obligui a uns deter-
minats percentatges màxims per a la promoció inter-
na, com succeeix amb l’article 169.2 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local (TRRL), que ha passat a tenir natura-
lesa bàsica,7 precepte sobre el qual la jurisprudència8 

6. El TSJ d’Aragó arriba a una conclusió diferent pel que fa al personal laboral, en considerar que “difícilmente pueden ser 
ofertadas aquellas que cuando se convocó el concurso de traslados no era posible conocer su disponibilidad […]”

7. En aplicació de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
8. Així resulta de les STS de 12 de març de 2008, RJ\2008\2299, i de 30 d’abril de 2008, RJ\2008\5263, que apliquen els 

tribunals superiors de justícia, com s’aprecia amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Granada, de 27 de 
desembre de 2011, RJ\2011\59063, en la qual es declara –davant el supòsit de fet d’un ajuntament amb una sola plaça
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del Tribunal Suprem n’ha determinat la vigència, tot 
i que se sostenia que havia estat afectat pel Reial de-
cret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen 
les regles bàsiques i els programes mínims a què s’ha 
d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris 
d’Administració local.

Aquesta limitació en matèria de promoció inter-
na, aspecte que s’haurà d’observar en la provisió de 
dues places d’administratiu d’Administració General 
cobertes amb funcionaris interins, d’acord amb les da-
des que consten en l’expedient, en l’actualitat afecta 
els dos administratius interins, per la qual cosa una 
d’aquestes places s’hauria de cobrir pel torn lliure, en 
aplicació del que preveu l’article 169.2 TRRL, entenent, 
encara que aquesta opinió pugui ser discutible, que la 
resta de places d’administratiu d’Administració Gene-
ral, en estar cobertes en comissió de serveis amb per-
sonal propi de la corporació, no entrarien en el còmput 
per als percentatges a reservar pel torn lliure.

Cinquè.– Finalment, cal recordar la necessitat de 
desenvolupar i ultimar les convocatòries per a la pro-
visió de places resultants d’ofertes d’ocupació pública 
anteriors de la Diputació Provincial d’Osca, correspo-
nents als exercicis 2008, 2009 i 2010, a fi de donar 
compliment a l’obligació que conté l’article 70 de 
l’EBEP, el detall de la qual figura en l’expedient obrant 
a Recursos Humans.

3. Conclusió

Única.– La jurisprudència del Tribunal Suprem a què 
s’ha fet referència en els fonaments de dret prece-
dents, comporta l’obligació d’incloure necessàriament 
en l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2013 les 
places vacants incloses amb personal interí –excepte 

els casos d’interins nomenats per a un lloc reservat o 
per a programes temporals o per acumulació de tas-
ques en els termes de l’EBEP–, llevat que se’n decideixi 
l’amortització, sense que afectin a això les restriccions 
o prohibicions de les diferents lleis de pressupostos ge-
nerals de l’Estat, tal com s’indica en l’esmentada ju-
risprudència i en la sentència del TSJ d’Aragó, també 
comentada, de 10 de febrer de 2012.

L’incompliment de l’obligació d’incloure en les 
ofertes d’ocupació pública les places cobertes interi-
nament a càrrec de vacant, constituiria una violació 
del dret fonamental d’accés a les funcions públiques 
en condicions d’igualtat, que consagra l’article 23.2 
de la Constitució espanyola de 1978, davant la qual 
els titulars d’interessos legítims, tant individuals com 
col·lectius (entre els quals hi ha les associacions de fun-
cionaris, sindicats, interessats...), poden interposar, a 
més del recurs contenciós administratiu pel procedi-
ment ordinari, davant la inactivitat de l’Administració a 
què al·ludeix l’article 29.1 de la Llei 29/1988, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, el procediment especial per la via preferent per 
a la defensa dels drets fonamentals, i fins i tot acudir, 
per mitjà del recurs d’empara, davant el Tribunal Cons-
titucional.

D’altra banda, i pel que fa a la promoció interna, 
s’han de respectar els límits que preveu l’article 169.2 
TRRL per a la subescala administrativa d’Administració 
General, i es pot considerar que el límit del 50 % que 
preveu l’article 134 s’ha de computar dins el conjunt 
de places a incloure en l’oferta d’ocupació pública per 
a l’any 2013.

El que tinc l’honor d’informar, sense perjudici de 
dictamen millor fundat en dret. ■

 
Osca, 24 d’abril de 2013

d’administratiu i la pugna entre el dret a la carrera professional i la promoció interna, davant l’accés lliure– que “la promoción 
interna no puede constituir un derecho absoluto que vaya en contra de los intereses públicos o de otros igualmente dignos de 
protección. En ese sentido, hay que significar que las expectativas de promoción profesional de los funcionarios o la defensa 
que de ellos se haga no pueden constituirse en un fin en sí mismo que deba prevalecer sobre las necesidades de organización 
ni sobre derechos de otros ciudadanos”, i tenint en compte també l’article 134 TRRL, s’arriba a la conclusió que no és possible 
la promoció interna en aquest cas.




