
El processos de “funcionarització” a les administracions públiques es basen en la Disposició 

transitòria segona de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), la qual aplica la doctrina del 

Tribunal Constitucional en matèria d’accés a la condició de funcionari de carrera establerta a la 

sentència 38/2004, d’11 de març, tal i com recorda la resolució de 21 de juny de 2007, de la 

Secretaría General para la Administración Pública, mitjançant la qual es publiquen les 

Instruccions, de 5 de juny de 2007, per a l’aplicació de l’EBEP. 

S’ha constatat que el procés de funcionarització realitzat per l’Ajuntament del Masnou no ha 

estat ajustat a la legalitat vigent i incorpora vicis greus en la seva execució que podrien 

comportar l’anul·labilitat de tot el procediment.  

Especialment destaca l’existència de beneficiaris que incompleixen l’exigència bàsica de ser 

personal laboral fix des d’abans del 13 de maig del 2007 o amb posterioritat sempre que la proba 

de selecció o promoció que li permetis assolir-la estes convocada amb anterioritat a la mateixa 

data, el que suposaria la seva exclusió i, per tant, la impossibilitat d’assolir la condició de 

funcionari. Segons l’anàlisi de la documentació facilitada s’estima que gairebé en 50% de les 

persones considerades aptes a la convocatòria no ho haurien d’haver estat. 

Tal i com hem comentat, aquest procés es basa en la Disposició Transitòria segona de l’EBEP i es 

complementa amb les Instruccions de la Secretaría General per aconseguir “una actuación 

coordinada y homogénea de los responsables de la gestión de los recursos humanos”.  

Molt important és la redacció del primer paràgraf dels mateixos, ja que els beneficiaris d’aquest 

procés nomes podran ser el personal laboral fix que a l’entrada en vigor de l’EBEP desenvolupi 

funcions de funcionari o passi a desenvolupar-les en virtut de proves convocades abans de 

l’entrada en vigor de l’EBEP. Això estableix ja una primera línia vermella infranquejable que 

condiciona les persones que podran participar en aquesta processos. 

L’EBEP va ser publicada en BOE núm. 89 de 13 de Abril de 2007 i va entrar en vigor el 13 de maig 

de 2007, pel que aquesta darrera serà la data que estableix el límit: Qualsevol persona que 

vulgui participar en els processos de funcionarització haurà d’haver obtingut la condició de 

personal fix abans del 13 de maig del 2007 o amb posterioritat sempre que la proba de selecció 

o promoció que li permeti assolir-la hagi estat convocada amb anterioritat a la mateixa data. 

De la documentació facilitada es desprèn que: 

Nom persona afectada Situació laboral abans 
de les proves 

Data 
adquisició 

Observacions 

Lucas Maicas Molins Laboral temporal 10/01/2002 No compleix 

Carles Boronat Bolart Laboral interí 15/07/2004 No compleix 

Gemma Bros Burguete Laboral temporal 31/12/2007 No compleix 

Elisabet Nieto Mellado Laboral temporal 29/12/2006 No compleix 

Gemma Bolart Asparó Laboral Fix* 05/07/2014 No compleix 

M. Ermela Díaz Olivera Laboral Fix* 05/07/2014 No compleix 

Yolanda Bonilla Cabello Laboral Fix* 05/07/2014 No compleix 

Joan Boba Moreno Laboral Fix* 05/07/2014 No compleix 

Alba Esgleas Serra Laboral Fix 01/11/2008 No compleix 

Marta Calderón Morell Laboral Fix* 05/07/2014 No compleix 

Natalia Espinàs Martínez Laboral Fix 01/11/2008 No compleix 

Raul Andreu Vives Laboral temporal 08/09/2005 No compleix 

Olga Piedrafita Bartolomé No queda acreditat  No compleix 

Anna Aragay Bergadà Laboral Fix 15/12/2008 No compleix 
*Suposem que el lloc es de laboral fix tot i que no queda explicitat enlloc 



Volem destacar que a la documentació lliurada hi consta un document que al nostre entendre 

suposa una controvèrsia, de data 05/06/14 emes per secretaria i relatiu al resultat del procés 

selectiu per proveir cinc places d’auxiliar administratiu en processos que van tenir lloc durant el 

mes de maig del 2014 per a quatre places d’auxiliar administratiu pel concurs oposició i una 

plaça per promoció interna que va donar com a resultat la contractació de les següents 

persones: 

 Gemma Bolart Asparó 

 Marta Calderón Morell 

 Joan Boba Moreno 

 Yolanda Bonilla Cabello 

 Maria Ermela Díaz Olivella 

Els contractes es van formalitzar passat un mes de la convocatòria assolint llavors, al nostre 

entendre, la qualitat de treballadors laborals fixos per a la categoria esmentada. 

De la informació subministrada entenem que hi ha dos tipus de treballadors que formen part de 

la convocatòria, els que compleixen els requisits de forma clara, diàfana i sense cap tipus de 

dubte, que son 15 i els que o no compleixen be sigui per que la documentació lliurada és 

incomplerta i la situació laboral abans de l’any 2007 era una altre o simplement, per que van 

assolir la condició de laboral fix passat el 2007 o, el que seria més greu, no compliria de cap de 

les maneres amb el criteris legalment establerts per que no son personal fix de la plantilla, que 

al nostre entendre serien 14 persones. 

Per aquest motiu entenem que gairebé en 50% de les persones que van ser considerades aptes 

per participar en la convocatòria no ho haurien d’haver estat. 

 

  


