
Interpretació de l’apartat dos del punt 4, Procediment de crida i gestió 
de les borses de treball: “Interins per vacant amb reserva, per 
projectes o excessos de treball” de la NORMATIVA SOBRE 

FORMACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL 
 
Pel que fa al contingut de l’últim paràgraf d’aquest apartat cal interpretar el seu 
contingut de manera que no hi haja greuges comparatius i situacions que puguen 
perjudicar els interessos de les persones que se’n poden veure afectades. 
 
A les hores, la interpretació és com segueix: 
 
a) Es pot reclamar una persona que haja treballat més de tres mesos en la unitat 

administrativa en què es reclamada i per a realitzar les mateixes funcions, que 
podrien incloure a més a més les de la matrícula. 

 
b) En cap cas es pot reclamar una persona que haja treballat només en la matrícula. 
  
c) En cap cas poden ser reclamades persones alterant l’ordre de les borses de treball, 

per ser nomenades interins de programa. 
 
d) Sí que es poden reclamar persones que posseïsquen les condicions de l’apartat a) 

d’aquest escrit, quan es tracte de cobrir pics de treball prèviament autoritzats i que 
requerisquen un reforç que no podrà excedir els sis mesos (article 10 de l’EBEP)E 

 
e) Es poden reclamar les persones que posseïsquen els requisits de l’apartat a) d’aquest 

escrit, quan es tracte de cobrir absències per baixes de malaltia o maternitat. Encara 
que en aquests casos no es pot preveure la duració i la legislació aplicable vinculada 
al nomenament de l’interí a la situació d’absència del titular del lloc de treball. 
 

f) Es poden reclamar persones integrants de la borsa de treball que posseïsquen els 
requisits de l’esmentat apartat a), per cobrir vacants amb reserva de lloc en casos de 
millora d’ocupació o comissió de serveis, únicament quan els processos selectius de 
regulació d’aquestes situacions administratives ja hagen estat convocats i, per tant, 
la seua duració no hauria d’excedir els 6 mesos. Qualsevol alteració del procés, o 
retard per causes no imputables a la voluntat de les persones, no podrà significar, en 
cap cas, la revocació del nomenament efectuat, d’acord amb la legislació vigent. 
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