
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

Emprego Público

A AUDIENCIA NACIONAL DESESTIMA O RECURSO CONTRA O ACORDO 
PARA A MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO ASINADO NO 2017

A  sentenza dá sala do contencioso-administrativo da Audiencia Nacional  é  unha resolución esperada  na 
contundencia dos seus termos e que unha vez  máis dá  a razón  ao sindicato avalando o proceso de es-
tabilización e declarando que a  fixeza  acádase mediante o concurso-oposición. 

A Audiencia Nacional declarouse incompetente e remitiu as actuacións ao Tribunal Supremo, que tampouco aceptou ser 
competente, devolvendo as actuacións novamente á Audiencia Nacional, que agora resolve ditando:


1. O Acordo non ten carácter normativo, ao estar suxeito o seu contido á aprobación da Lei de Orzamentos polo 
lexislativo. Pero deixa claro que o Acordo é conforme ao procedemento de negociación colectiva establecido 
nos artigos 36 a 38 do  EBEP(Estatuto Básico do Empregado Público), asinado lexitimamente polo Goberno e os 
sindicatos coa necesaria audiencia e representación no conxunto das AAPP (Administracións Públicas).


É un Acordo que vincula ás partes asinantes, ratificado en Mesa Xeral e trasladado aos Orzamentos Xerais do Estado, que 
foron aprobados polas Cortes Xerais.


2. Afirma, respecto do persoal interino e indefinido non fixo que, aínda recoñecéndose a súa experiencia profesio-
nal, tal circunstancia non pode ser motivo para eludir os procedementos legais de acceso á función pública, que 
han de cumprir cos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, tal e como reiteradamente veu 
afirmando o Tribunal Constitucional: “a consideración dos servizos prestados non é allea ao concepto de mérito e 
capacidade, pois o tempo efectivo de servizos pode reflectir aptitude ou capacidade para desenvolver unha fun-
ción ou emprego público e, supoñer ademais, nese desempeño, uns méritos que poden ser recoñecidos e valo-
rados (…) Pero non pode chegar a converterse nun requisito que exclúa a posibilidade de concorrencia de tercei-
ros nin ter unha dimensión cuantitativa que pase o límite do  tolerable…”- STC 111/2014, do 26 de xuño-. Neste 
sentido, a sentenza cuestiona igualmente as oposicións restrinxidas e o acceso por concurso.


3. O demandante, a Asociación Nacional de Interinos e Laborais ( ANIL) é condenada en costas.


Aínda que a sentenza é  recurrible en  casación, desde CCOO confiamos no cesamento dunha vez do engano e a tensión á 
que se está sometendo ao persoal con falsas promesas, sen fundamento xurídico algún, deixando de poñer trabas á opor-
tunidade que ofrece o Acordo ao conxunto do persoal temporal, incluído o de maior precariedade, de adquirir estabilidade 
no emprego.


As situacións de irregularidade ou fraude na contratación existentes non son achacables ao persoal que as sofre nin desde 
logo a CCOO, que traballa en atopar solucións ao grave problema de temporalidade que afecta ao conxunto do sector pú-
blico, sen por iso deixar de defender os dereitos, individuais e colectivos do persoal afectado por esta inadmisible situación 
de precariedade laboral.


É imprescindible acometer a regulación do réxime sancionador aplicable ao abuso na contratación temporal no conxunto do 
sector público, así como a imposición de sancións ás persoas que actúen incumprindo a lei, endurecendo a súa aplicación. 
En reiteradas ocasións, CCOO dirixiuse ao Goberno neste sentido e seguiremos insistindo ata lograr que teña reflexo nor-
mativo.
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