
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen  505/2021 
Expedient  458/2021 
 

 
 
Hble. Sr.: 
 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 3 d’agost de 2021, sota la Presidència de 

l’Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 

 
 
 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. H., d'1 3 de juliol de 2021 

(Registre d'entrada del 15 del mateix mes i any), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, relatiu al Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el Decret 
220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa 
d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del 
procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions 
formatives en les quals participe el SERVEF. 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
 

Únic. Mitjançant escrit de data 13 de juliol de 2021, el conseller 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va remetre a 
aquest Òrgan consultiu l'expedient relatiu al Projecte de decret del Consell, 
pel qual es modifica el Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel 
qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i 
s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la 
realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF. 

 
S'han incorporat a l'expedient els informes i tràmits que exigeix l'article 

43 de la Llei 5/1983, del Consell.  
 
L'expedient està integrat amb els informes i tràmits exigits per la 

normativa aplicable a l'elaboració de les disposicions administratives de 
caràcter general. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
 S'ha sol·licitat dictamen en relació amb el Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es 
regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les 
bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions 
formatives en les quals participe el SERVEF. 
 
 La sol·licitud es va formular, per la Conselleria consultant, a l'empara 
de l'article 10, apartat 4, de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, amb caràcter 
preceptiu. 
 
 En aquest sentit, aquest precepte i apartat estableixen la regla relativa 
a les consultes preceptives que han de formular-se per l'òrgan competent en 
relació amb els expedients que tramite l'Administració autonòmica que versen 
sobre els «Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es 
dicten en execució de lleis i les seues modificacions». 
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 Resta assenyalar que el procediment per a l'elaboració del Projecte de 
decret s'ha instruït pel conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, en virtut de les competències en matèria d'economia que li 
atribueix l'article 1 del Decret 175/2020, del Consell, de 30 d’octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 
 
 Així doncs, res obsta a la tramitació i, si és el cas, aprovació del projecte 
de decret esmentat. 
 
 

Segona. Marc normatiu. 
 
 L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la 
Generalitat la capacitat d'autogovern, en el marc competencial allí establit i 
en les addicions a aquest ocorregudes en successives transferències de 
competències. El traspàs a la Generalitat de les polítiques actives que 
desenvolupava l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM), en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana, va suposar la creació d'una Conselleria específica com 
a òrgan del Govern Valencià encarregat de l'execució d'aqueixa política 
sectorial en relació al foment de l'ocupació, la intermediació en el mercat de 
treball, la formació professional ocupacional, les condicions de treball, 
l'orientació i inserció laboral i la seguretat en el treball. 
 
 Per a facilitar l'execució de les funcions d'intermediació en el mercat de 
treball i d'orientació laboral, així com les polítiques d'ocupació i de formació, 
la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de la Generalitat, va crear, en el seu article 1, el 
Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) com a organisme autònom 
de naturalesa administrativa de la Generalitat Valenciana. 
 
 El Servei Valencià d'Ocupació i Formació, adscrit a la Conselleria 
competent en matèria d'ocupació, compta amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i està dotat 
d'autonomia econòmica i administrativa, així com per a la gestió del seu 
patrimoni. 
 
 El Servei Valencià d'Ocupació i Formació té al seu càrrec l'impuls i 
execució de la política de la Generalitat en matèria d'intermediació en el 
mercat de treball i d'orientació laboral, i, gradualment, les polítiques actives 
d'ocupació i de formació professional, tant ocupacional com contínua de la 
seua competència, que exercirà interrelacionadament, garantint la gestió 
territorialitzada i pròxima al ciutadà i a la ciutadana. 
 
 A fi de dur a terme la política relativa a la formació professional, la 
Conselleria consultant va aprovar el Decret 220/2017, de 29 de desembre pel 
qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent, sent 
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l'objecte de la present modificació que ara es pretén «donar cobertura a les 
necessitats de formació detectades, en els casos d'especialitats formatives en 
què havent-se publicat les corresponents resolucions de convocatòria de borsa 
d'ocupació temporal de personal expert docent, no hi haguera personal 
disponible en aquestes» i millorar la comprensió i aplicació de les causes 
justificades de rebuig a ofertes de nomenament, substitució o renúncia al lloc 
que s'estiguera exercint i a la baixa en la condició d'integrant de la borsa de 
personal expert docent. 
 
 

Tercera. Procediment d'elaboració del Projecte de decret. 
 

El Projecte de decret pel qual s'aprova la modificació del Decret 
220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa 
d'ocupació temporal de personal expert docent ha sigut sotmés a la tramitació 
prevista en l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell, en relació amb les previsions del seu desenvolupament que es 
van aprovar pel Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, 
l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la 
Generalitat. 

 
 Per part del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball es va emetre una resolució d'inici de l'expedient de data 8 de 
març de 2021. 

 
Amb data 9 de març de 2021 es va emetre per part de la directora 

general d'Ocupació i Formació l'informe de necessitat i oportunitat on es va 
justificar la modificació a «donar cobertura a les necessitats de formació 
detectades, en el supòsit de no disposar de candidats en la borsa creada 
d'experts docents d'una concreta especialitat, es fa necessari l'aplicació de la 
tramitació del mateix procediment transitori contemplat en el Decret per a la 
selecció i designació del personal experts docents en aquelles especialitats 
formatives en les quals no existeix la creació de borsa. Tot això per tal de 
garantir una formació de qualitat i a fi d'assegurar que l'assignació d'experts 
docents s'efectue amb la màxima agilitat per a executar la programació 
d'accions formatives planificades». 

 
 En la memòria econòmica elaborada per la directora general d'Ocupació 
i Formació, de data 8 de març de 2021, en compliment del que disposa l'article 
26.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, es manifesta que no comporta 
increment de la despesa pública per a la seua posada en marxa i 
funcionament, més enllà dels crèdits consignats a aquest efecte en els 
pressupostos anuals, aprovats per a aquest organisme, sense que la norma 
projectada supose un increment pressupostari per a la Generalitat. 
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S'incorpora un informe de la directora general d'Ocupació i Formació 
sobre la coordinació informàtica i repercussió en els sistemes d'informació i 
aplicacions informàtiques del Projecte de decret, de data 25 de març de 2021, 
en compliment del que disposa la Instrucció de servei número 4/2012, de 29 
de març, sense que la norma projectada supose una modificació de la situació 
informàtica actual. 

 
 D'altra banda, es van incorporar a les actuacions els informes exigits 
per la legislació sectorial sobre la infància, el règim de les famílies nombroses, 
sobre la igualtat de dones i homes de data 15 de març de 2021, en compliment 
del que disposa la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica 
del menor, per la Llei 40/2003, de 18 de novembre de protecció a les famílies 
nombroses i per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat 
efectiva de dones i homes; on consta que la norma no té impacte per raó de 
gènere, que el llenguatge utilitzat en el text de la norma i en tota la 
documentació relacionada amb aquesta és inclusiu i no sexista, i que el 
projecte no té cap impacte en matèria de família. 
 

En relació amb aquests informes, recordem el que ja ha dit aquest 
Consell en dictàmens anteriors sobre projectes normatius; tals informes 
responen als models i formularis establits per l'administració. Però no podem 
deixar de recordar que, perquè els informes d'impacte resultaren 
veritablement efectius, haurien de contindre una sèrie de dades que permeten 
l'anàlisi pel que fa a la situació en l'àmbit on la norma desplegarà els seus 
efectes. Una vegada reunida aquesta informació es podria determinar si la 
norma de referència té impacte positiu o negatiu i, en cas d'impacte negatiu, 
poder adoptar mesures en l'àmbit de la norma projectada (Dictamen 
383/2017, per tots). 
 

Existeix un certificat de la subdirectora general de Formació 
Professional per a l'Ocupació, de data 2 de març de 2021, on es fa constar 
que en la sessió de la Comissió Permanent del Consell Valencià de Formació 
Professional, celebrada el 10 de febrer de 2021, va ser tractat com a punt 
tercer de l'ordre del dia. També consta certificat acreditatiu de la negociació 
del text en la Mesa Sectorial de Funció Pública de data 8 de juny de 2021. 
 
 Així mateix, consta un informe favorable de l'Advocacia General de la 
Generalitat de data 6 de juliol de 2021; així com un informe de la directora 
general de Pressupostos de la Generalitat de data 16 d'abril de 2021, en 
compliment del que disposa l'article 26 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 
6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 
 

Finalment, consta la Memòria d'Anàlisi Normativa del Projecte normatiu 
de la directora general d'Ocupació i Formació de data 9 de juliol de 2021, en 
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compliment del que disposa l'article 133 i següents de la Llei 39/2015, 1 
d'octubre. 
 
 

Quarta. Estructura del Projecte de decret. 
 
 El Projecte de decret sotmés a consulta s'estructura en una part 
expositiva, una part dispositiva integrada per un article únic que modifica els 
articles 14.3, 21 i 22, i s'afigen dues disposicions addicionals, la sisena i la 
setena. 
 

La part final consta d'una disposició addicional única de no incidència 
pressupostària i una disposició final única d'entrada en vigor. 
 
 

Cinquena. Observacions al text del Projecte de decret. 
 

Aquest Consell ja va emetre el Dictamen 736/2017 en relació amb el 
Decret que ara es preveu modificar, per la qual cosa en aquest ens referirem 
únicament a les modificacions que es projecten. 
 
 
 Al preàmbul 
 

Ha de constar degudament l'expressió continguda en l'article 5 del 
Decret 37/2019, de 15 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana: «Les disposicions 
normatives i resolucions de l'administració sobre assumptes dictaminats pel 
Consell Jurídic Consultiu expressaran si s'adopten conforme amb el seu 
dictamen o si s'aparten d'ell. En el primer cas s'usarà la fórmula ‘Conforme amb 
el Consell Jurídic Consultiu’; en el segon, la d’‘Oït el Consell Jurídic Consultiu’». 
 
 

A la part articulada. 
 
 

A l'article 22. Baixa en la condició d'integrant de la borsa de 
personal expert docent de LABORA. 

 
 En la lletra e) de l'apartat 2 seria convenient emprar la següent redacció: 
«La falta injustificada de resposta en el termini de dos dies des de la crida». 
 
 No s'ha formulat cap observació de caràcter essencial.  
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III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 Que el Projecte de decret del Consell, pel qual es modifica el Decret 
220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa 
d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del 
procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions 
formatives en les quals participe el SERVEF, és conforme amb l'ordenament 
jurídic. 

 
 
V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 

 
 
 València, 3 d’agosto de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SR. CONSELLER D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. 


