
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona estima un recurs contenciós 
administratiu interposat pel despatx d’advocacia Salellas i Associats i acorda la 
declaració de fixesa d’un interí de la Diputació de Barcelona en abús de temporalitat 
 
 
La demanda versa sobre el supòsit d’un treballador de la Diputació de Barcelona que 
ha anat encadenant nomenaments d’interinatge sumant un total de 10 anys i set 
mesos duent a terme tasques estructurals en qualitat d’interí. 
 
El magistrat argumenta que el treballador es troba en situació d’interinatge de llarga 
durada, i per tant abusiu, i que a en aplicació de la Directiva 1999/70/CE i la 
jurisprudència del TJUE que la desenvolupa, s’ha de procedir a revertir la situació. El 
Jutjat disposa que l’esmentada directiva té per finalitat millorar la qualitat dels llocs de 
treball de duració determina i garantir el principi d’igualtat i no discriminació dels 
treballadors sotmesos a contractes de duració determina i per tant concep el dret a 
l’estabilitat a la feina com un component bàsic per la protecció dels treballadors. 
 
La sentencia aplica el principi de primacia del dret comunitari respecte el dret intern, i 
conclou que és procedent resoldre la qüestió controvertida aplicant de forma directa 
el contingut de la Directiva 1999/70/CE sobre treball temporal. 
 
Davant l’exposat conclou que la mesura pertinent per revertir la situació d’abús de la 
interinitat soferta per part del recurrent és la de transformar la relació temporal 
abusiva en una relació fixa. El Jutjat entén que d’aquesta forma 1) es garanteix 
definitivament el dret a l’estabilitat a la feina, 2) es sanciona efectivament a 
l’Administració pel seu comportament abusiu, 3) es dissuadeix la possibilitat que 
l’Administració segueixi abusant de la contractació temporal, forçant-la a que convoqui 
processos selectius amb la periodicitat necessària i 4) es compensa adequadament als 
funcionaris temporals que han sofert l’abús de temporalitat.  
 
Per tot això, el Jutjat anul·la la resolució impugnada i reconeix el dret del recurrent a 
mantenir-se en el lloc de treball que actualment ocupa amb els mateixos drets i amb 
subjecció al mateix règim d’estabilitat i inamobilitat que regeix pels funcionaris de 
carrera comparables, sense adquirir la condició de funcionaris de carrera. 
 
 
 
Girona, 9 de novembre de 2021 


