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AL PLE DE L’AJUNTAMENT 

En Josep Lluís Galarza i Planes , portaveu del Grup Municipal de Compromís d’este 
Ajuntament, presenta al Ple per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent  
 
 

PROPOSTA PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE 
REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA 

 
Els llocs de treball oferts per les administracions locals valencianes han caigut en 
l'últim lustre un 87% com a conseqüència de les limitacions a l'ocupació pública 
imposades pel RDL 20/2012 i les successives lleis de pressupostos generals de 
l'Estat. 

Aquest plantejament polític només ha aconseguit reduir la qualitat i els serveis a la 
ciutadania, generant precarietat, cosa que fa necessària una crida perquè el 
Govern d'Espanya promoga un canvi urgent en la legislació que permeta cobrir 
vacants, reduir interinitats i garantir la prestació de serveis de qualitat. 

Organitzacions polítiques, sindicals i professionals del sector públic han denunciat 
que des del començament oficial de la crisi econòmica actual, les causes de la 
qual tenen el seu origen en decisions polítiques contràries a la intervenció pública 
per a corregir el model productiu, un dels elements afectats ha sigut l'ocupació 
pública. 

En les administracions locals les restriccions a l'ocupació, i en concret a l'ocupació 
pública de caràcter permanent (personal laboral indefinit o funcionaris de carrera) 
tenen conseqüències nefastes. 

L'Administració local no té capacitat legislativa, i la seua autonomia (encara que 
predicada constitucionalment) és realment menor que la de la resta de nivells 
administratius bàsics.. 

El nivell de convocatòries descendeix al llarg del període de referència en tots els 
territoris i en tots els tipus de convocatòria, el nombre de convocatòries en l’any 
2013 és molt inferior en tots els ítems que en l’any 2008. 

En definitiva, el nivell d'ocupació pública estable en l'Administració local 
valenciana cau dràsticament sense reposar suficientment els efectius necessaris 
per a garantir la prestació dels serveis mitjançant ocupació de qualitat i amb 
independència i professionalitat acreditada a través de procediments de pública 
concurrència i mecanismes selectius adequats. L'augment de la temporalitat (amb 
una mitjana de 120 convocatòries per any de treball temporal, unes 40 de 
començament d’any 2014 ençà), la privatització de serveis o la seua disminució 
són les conseqüències, no excloents entre si, d'aquest procés de destrucció 
d'ocupació pública estable.  
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Es per això que el Grup Municipal de Compromís proposa al ple de l’ajuntament 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
 

UNIC.- Instar al Govern de l’Estat i al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques perquè procedisca a modificar la política de restricció a l'ocupació 
pública estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana, procedint a 
eliminar la taxa de reposició d’efectius que està llastrant i precaritzant la funció 
pública. 
 
 
En Massamagrell, 16 de novembre 2016 
 
 
 
 
Signat 
 
 
 
 
 
 

Sr. PRESIDENT-ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL 
 
 
MOCIÓ APROVADA 
 
Vots a favor 11 (COMPROMÍS, PSOE,EMPODEREM,VEÏNS,EU) 
Vots abstenció 5 (PP-C’s) 

 


