
pág. 1 

 

 
 
 

secretaría general                            

 

Pça. Nàpols y Sicilia, 5 ● 46003 València 
Tel.:96 388 21 50 ● Fax 96 3882103 
fscpv@fsc.ccoo.es 
www.fsc.ccoo.es/paisvalencia 
 

Afiliada a la Federació Sindical Europea de Serveis Públics (FSESP)  

 

A l’atenció de l’Excel.lentíssim Senyor Joan Ribó, alcalde de València i 
la Senyora Luisa Notario, regidora de personal. 
 

Pilar de Vera López, en nif 22.691.447S i en qualitat de secretaria general de 
la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres del País 
Valencià, em dirigisc a vostès en relació a la decisió del seu consistori de 
suspendre el desenvolupament de les ofertes d’ocupació pública ja convocades.  

El reial decret llei 14/2021 aprovat al Congés dels diputats, transposa els 
continguts de l'acord aconseguit entre el Govern i les organitzacions sindicals 
més representatives en la Mesa General de Negociació de les Administracions 
Públiques, qüestió per la qual hem de fer agunes consideracions que passem a 
exposar.  

De aquest decret podem extraure algunes certeses. D’entre elles, sense dubte, 
la vigència del RDL 14/2021 que, a la seua disposició transitòria primera 
estableix que:  

“Los procesos selectivos para la cobertura de plazas incluidas en las ofertas de 
empleo públoco aprobadas en el marco de los procesos de estabilización de 
empleo temporal previstos en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de 
la Ley 6/2018, cuya convocatoria hubiere sido publicada en los respectivos 
diarios oficiales con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente 
real decreto-ley, seguirán ejecutandose con arreglo a las previsiones de las 
respectivas convocatorias. 

La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de diciembre 
de 2024.”  

Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres del País 
Valencià entenem que aquesta suspensió és contrària a dret i, al seu torn, 
perjudica tant el personal interí com a qui vol accedir a la ocupació pública. És 
per tot açó que no podem compartir ni avalar aquesta suspensió, qüestió esta 
que li comunique als efectes oportuns. 

Uns altres temes ens agradaria posar a la seua consideración i, per tant, 
quedem a la seua disposición per tenir un canvi d’impressions que ens permeta 
avançar en qüestions que ja arreplegar el RDL i la necessitat de donar resposta 
a dues qüestions ineludibles: 
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 Aconseguir que no es tornen a generar abusos quant a la cobertura 
temporal prolongada en llocs vacants que han de ser coberts de manera 
definitiva.  

 Assegurar que les persones que ja han patit aquest abús en la 
contractació, per la falta d'ofertes d'ocupació pública, puguen optar-hi, 
mitjançant la superació dels corresponents processos selectius a una 
ocupació pública estable i, si escau, tinguen assegurada una indemnització 
per la situació generada per les administracions incomplidores. 

 
Respecte al desenvolupament del compromés projecte de llei, CCOO es 
mantindrà vigilant perquè l'acord al qual hem arribat amb el Govern, concretat 
en el Decret 14/2021, siga fidel als aspectes acordats. 
 
La nostra principal preocupació es centra en el manteniment de l'ocupació 
pública, la reducció de la temporalitat, evitar que es generen noves borses de 
temporalitat de llarga durada en vacants i que tot procés que s'establisca i 
desenvolupe guarde les garanties jurídiques suficients per als qui volen accedir 
de manera definitiva a l'ocupació pública, tot mantenint els principis d'igualtat, 
mèrit i capacitat. 
 
Sense més que afegir i tot esperant que siga atesa la nostra demanda d’alçar 
la suspensió de les OPE’s convocades, quede a la seua disposición. 
 

 
València a 2 d’agost de 2021 

 
 

 
 


