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Hble. Sra.: 
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dia 6 d’octubre 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., 21 de setembre de 2021 
(Registre d'entrada de 22 de setembre), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient remés per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Publica sobre el Projecte de decret pel qual es regulen 
els efectes de l'extinció del contracte de gestió del servei públic per concessió 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
 De l'examen de l'expedient resulta el següent: 
 
 
 Únic. Mitjançant escrit, de 21 de setembre de 2021, de la consellera de 
Sanitat Universal i Salut Publica, s'ha remés a aquest Consell, el Projecte de 
decret pel qual es regulen els efectes de l'extinció del contracte de gestió del 
servei públic per concessió del Departament de Salut de Torrevieja, en matèria 
de personal. 
 
 L'expedient administratiu remés s'integra, fonamentalment, de 
l'Informe de necessitat i oportunitat, Resolució d'inici del procediment, 
Informe sobre repercussió econòmica, i altres informes i tràmits 
procedimentals requerits per la normativa d'aplicació. 
 
 I, trobant-se el procediment en l'estat descrit, ha sigut remés l'expedient 
per al seu dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 Primera. Caràcter del Dictamen. 
 
 L'article 10.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de 
desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, disposa que aquest Òrgan consultiu ha de ser consultat respecte 
dels projectes de reglaments o de disposicions de caràcter general que es 
dicten en execució de lleis i les seues modificacions.  
 
 
 Segona. Estructura del Projecte de decret. 
 
  El Projecte de decret s'estructura en una part expositiva, una altra 
dispositiva composta per deu articles i una part final conformada per cinc 
disposicions addicionals, una disposició transitòria, una derogatòria i dues 
finals.  
 
 El contingut dels articles és el següent:  
 
 -Article 1. Objecte.  
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 -Article 2. Àmbit subjectiu.  
 -Article 3. Efectes de la subrogació del personal.  
 -Article 4. Condicions de treball.  
 -Article 5. Retribucions.  
 -Article 6. Places del Departament de Salut de Torrevieja .  
 -Article 7. Nomenaments temporals en el Departament de Salut de 
Torrevieja.  
 -Article 8. Provisió de places del Departament de Salut de Torrevieja.  
 -Article 9. Exercici del dret d'opció del personal estatutari fix que 
exerceix els seus serveis com a personal laboral.  
 -Article 10. Efectes respecte del personal estatutari dependent de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.  
 

Les disposicions addicionals regulen: la publicitat del règim 
 retributiu derivat de la subrogació, la competència de l'ordre 
jurisdiccional social, la vigència de les condicions de subrogació, l'habilitació 
de crèdit i la relació de personal objecte de subrogació. 
  
 La disposició transitòria única regula la mobilitat del personal 
estatutari dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.  
 
 La disposició derogatòria única recull la derogació normativa que arriba 
a les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa el decret 
projectat. 
  
 Les disposicions finals primera i segona regulen, respectivament, 
l'habilitació normativa i l'entrada en vigor.  
 
 
 Tercera. Sobre la tramitació del Projecte de decret.  
 
 L'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell conté la 
regulació del procediment d'elaboració de les disposicions de caràcter general.  
 
 De conformitat amb aquesta normativa, per Resolució, de 28 de juny 
de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, es va acordar 
l'inici del procediment d'elaboració del Projecte de decret pel qual es regulen 
els efectes de l'extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió 
del Departament de Salut de la Torrevieja, en matèria de personal.  
 

En data 16 de juliol de 2021, la directora general de Recursos Humans 
va emetre Informe justificatiu de l'omissió del tràmit de consulta pública en 
el procediment d'elaboració del Projecte de decret sotmés a consulta.  
  

En igual data, l'expressada directora general va emetre Informe sobre 
la necessitat i oportunitat del Projecte de decret. En aquest informe 
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s'assenyala que «el present Decret té per objecte establir el règim jurídic 
d'aplicació, en matèries tan essencials i fonamentals per als treballadors 
assumits per la Conselleria de Sanitat, com la naturalesa jurídica de la relació 
d'ocupació i de les places a ocupar, condicions de treball i condicions 
retributives de tot el personal subrogat ja fora temporal o indefinit, i respecte 
dels quals la Generalitat Valenciana passarà a tindre la condició d'ocupador...».  
 
 Així mateix s'ha incorporat a l'expedient l'Informe de 7 de juliol de 2021, 
sobre impacte de gènere, en compliment del que disposa l'article 19 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, i 
els informes, de 16 de juliol de 2021, sobre impacte en la família i en la 
infància i adolescència, en compliment del que estableix l'article 22 quinquies 
de la Llei orgànica 1/1996, de protecció del menor i en la disposició addicional 
desena de la Llei 40/2003, de protecció de les famílies nombroses.  
 
 En compliment del que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, 
sobre administració electrònica, es va emetre Informe, de 23 de juliol de 2021, 
pel director general de Recursos Humans i econòmics en el qual s'assenyala 
que l'aplicació de la disposició projectada no comporta la implantació d'un 
nou programa o nous mitjans informàtics.  
 
 Conforme al que estableix l'article 43.1,c) de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, es va acordar la informació pública del Projecte de decret objecte 
de dictamen, i es va procedir al seu anunci mitjançant inserció en el DOGV 
de 27 de juliol de 2021.  
 
 El text normatiu projectat va ser remés a les diferents conselleries i 
entitats per a al·legacions.  
 
 S'ha incorporat a l'expedient la certificació del secretari de la Mesa 
Sectorial de Sanitat, en la qual s'indica que en la sessió de l'expressada Mesa 
del dia 15 de juliol de 2021 es va aprovar, amb el vot favorable de CC.OO., 
SATSE, UGT, CESMCV-SAE, CSIF i Confederació-Intersindical Valenciana, el 
Projecte de decret referit a la regulació dels efectes de l'extinció del contracte 
de gestió de servei públic per concessió del Departament de Salut de 
Torrevieja, en matèria de personal.  
 
 En l'Informe, de 10 d'agost de 2021, de la directora general de Recursos 
Humans, relatiu a les al·legacions realitzades en el tràmit d'informació 
pública, s'assenyala que «procedeix ressenyar que tant la Secretaria 
Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, com la Direcció General de 
Recursos Humans han mantingut amb el Comité d'Empresa de Torrevieja Salut 
UTE, diverses reunions a fi de donar complida informació sobre el procés de 
reversió, sent l'última d'elles la celebrada en data 12-07-2021, en la qual, una 
vegada posat de manifest que anava a operar la reversió mitjançant gestió 
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directa, se'ls va fer lliurament precisament, de l'esborrany del projecte de decret 
la tramitació del qual ara s'està substanciant». 
 
 En compliment del que estableix l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sobre la 
reversió a l'Administració de l'assistència sanitària per finalització del 
contracte de gestió de serveis d'atenció sanitària a l'Hospital de Torrevieja, 
s'ha incorporat –com s'indicarà després- l'Informe de 21 de juliol de 2021, de 
la directora general de Recursos Humans.  
 
 S'han formulat al·legacions per part del Sindicat Independent de la 
Comunitat Valenciana, de 5 d'agost de 2021, que han sigut valorades 
mitjançant Informe de la directora general de Recursos Humans, de 10 d'agost 
de 2021. 
 
 La Direcció General de Pressupostos va emetre, en data 20 de setembre 
de 2021, Informe a l'efecte del que disposa l'article 26.1r de la Llei 1/2015, de 
6 de febrer, d'hisenda pública. En aquest informe s'assenyala que «En 
l'aspecte del finançament a la qual es fa referència, l'increment de capítol I 
derivat de la reversió, es realitzarà amb càrrec a la minoració pressupostària 
de l'aplicació 10.02.91.2089.41222.2, en la qual s'estan carregant les 
obligacions derivades de la concessió administrativa i que finalitzarà el 15 
d'octubre de 2021». 
 
 L'advocat de la Generalitat va emetre Informe de 10 de setembre de 
2021, en virtut del que estableix l'article 5.2 de la Llei 10/2005, de 9 de 
desembre, d'assistència jurídica a la Generalitat i de l'article 43.1, e) de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell.  
 
 Consta l'Informe favorable del sotssecretari de Recursos Humans i 
Econòmics de la Conselleria consultant, de 21 de setembre de 2021.  
 
 En definitiva, s'ha donat compliment als tràmits exigits en la referida 
Llei 5/1983 del Consell i altres normes concordants, per a l'elaboració de 
disposicions administratives de caràcter general. 
 
 
 Quarta. Justificació del Projecte de decret i successió d'empresa.  
 
 I. En data 21 de març de 2003, la Conselleria de Sanitat i Torrevieja 
Salut, Unió Temporal d'Empreses van formalitzar un contracte de gestió de 
serveis públics per concessió l'objecte del qual consistia en la prestació dels 
serveis d'atenció sanitària integral en les zones bàsiques de salut 6, 9, 10, 11  
i 12 de l'Àrea de Salut núm. 20 de la Comunitat Valenciana, portant 
aparellada la construcció pel concessionari d'un nou hospital a Torrevieja 
(clàusula segona). 
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 De conformitat amb la clàusula cinquena del contracte es va establir la 
duració en 15 anys des de la posada en funcionament del nou hospital de 
Torrevieja, prorrogable per 5 anys més per acord de les parts. Així mateix, es 
disposava que, complit el termini, el contracte quedaria extingit amb els 
efectes legalment establits, operant-se la reversió. En particular, la clàusula 
17.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars determinava que, 
extingit el contracte, s'atendria el que disposa l'article 44 de l'Estatut dels 
Treballadors o disposicions normatives que el substituïren. 
 
 L'Hospital de Torrevieja va entrar en funcionament el 16 d'octubre de 
2006, per la qual cosa la finalització de la concessió administrativa es va 
establir en data 15 d'octubre de 2021. La finalització del contracte de 
concessió és conseqüència, com recorda el Tribunal Suprem en la Sentència 
952/2021, del compliment del termini contractual volgut per les parts en la 
data de la celebració del contracte l'any 2003. 
 
 Exposat l'anterior, mitjançant Comunicació de 14 d'octubre de 2020, 
l'òrgan de contractació va traslladar a la UTE concessionària la intenció de no 
prorrogar el contracte de concessió, comunicant, així mateix, la Resolució 
d'igual data de la Sotssecretaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública mitjançant les quals es van aprovar les «Normes encaminades a la 
reversió del servei públic d'assistència sanitària integral en les zones bàsiques 
de salut 6, 9, 10, 11 i 12 de l'Àrea 20 de la Comunitat Valenciana, així com 
del personal i instal·lacions, equipaments, inversions i altres elements 
vinculats amb aquest servei públic» (no consten incorporades aquestes 
normes a l'expedient remés). 
 
 Segons consta en l'Informe de l'Advocacia de la Generalitat, la Secció 
5a de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana ha acordat denegar la mesura cautelar de suspensió 
sol·licitada per la concessionària contra les anteriors resolucions de no 
prorrogar el contracte i d'aprovació de les Normes de Reversió. 
 
 Segons es desprén de la documentació remesa, en data 16 d'octubre de 
2021, el servei públic d'atenció integral del Departament de Salut de 
Torrevieja continuarà prestant-se sense solució de continuïtat, si bé, una 
vegada extingit el contracte administratiu de concessió, la gestió serà 
assumida, mitjançant gestió directa, per la pròpia Administració autonòmica. 
 
 Això determina, conformement a la constant jurisprudència i doctrina 
analitzada per aquest Consell en el Dictamen 150/2018, aprovat en ocasió de 
la reversió de la gestió del servei sanitari del Departament de Salut de la 
Ribera, la successió d'empresa i la consegüent subrogació del personal 
d’acord amb l’article 44 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, de manera 
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similar a l'esdevingut en relació amb el citat Departament de Salut de la 
Ribera. 
 
 II. Així, com ja va exposar aquest Consell en el ressenyat Dictamen 
150/2018, en relació amb la reversió del servei d'assistència sanitària del 
Departament Ribera Salut, perquè s'apliquen les garanties laborals de la 
subrogació establides en l'article 44 TRET ha de produir-se una transmissió 
d'empreses en els termes previstos en el citat precepte. Concretament, la 
norma exigeix la necessitat de transmetre una entitat econòmica que 
mantinga la seua identitat, entesa com un conjunt de mitjans organitzats a fi 
de dur a terme una activitat econòmica, essencial o accessòria. 
 
 En el present cas, s'estima, a l'efecte de poder apreciar l'existència 
d'una «transmissió» d'empresa, que es produeix en favor de la Generalitat la 
reversió d'un conjunt organitzat i individualitzat de mitjans de producció amb 
capacitat per a continuar la prestació del servei sanitari en les instal·lacions 
del Departament de Salut de Torrevieja i en relació amb la mateixa població a 
la qual s'estén aquest servei.  
 
 A més, concorre l'altre element igualment determinant –conformement 
a la doctrina del TJUE- com és el de la necessària continuïtat de l'activitat o 
servei sanitari. Per això, s'estima que pot mantindre's l'existència d'una 
successió d'empresa atenent el que estableix l'article 44 ET.  
 
 En relació amb el personal, com recorda la part expositiva del text 
projectat, si bé l'article 44 de l'ET obliga la Conselleria amb competència en 
matèria de sanitat a subrogar-se en la posició del contractista respecte dels 
contractes de treball subscrits, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit 
i capacitat (articles 23.2 i 103.3 CE) que regeixen l'accés a l'ocupació pública, 
impedeixen l'accés del personal de contractista directament en 
l'Administració Pública en la seua condició d’«empleat públic» en els termes 
establits en l'article 8 del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.  
 
 Per això, la norma projectada, en línia amb la figura emprada en la 
reversió de l'Hospital de la Ribera, preveu, en l'article 3 projectat, que el 
personal objecte de subrogació mantindrà la seua relació laboral amb la 
«condició de personal laboral a extingir», passant a prestar els seus serveis 
sota la dependència orgànica i funcional de la Conselleria competència en 
matèria de sanitat. Afig l'apartat 3 del citat article 3 projectat que el personal  
objecte de la subrogació únicament podrà adquirir la condició de personal 
empleat públic mitjançant la superació dels processos normativament 
establits a aquest efecte, respectant els principis constitucionals i legals 
aplicables. 
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 En aquesta línia, els apartats 4 i següents de l'article 7 de la Llei 
10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana assenyalen 
el següent:  
 
 «(…) 4. En els casos en els quals la conselleria competent en matèria de 
sanitat decidisca prestar directament un servei que fins a la data d'aqueixa 
decisió fora prestat per un operador econòmic i existisca successió d'empresa, 
conforme al que disposa l'article 44 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, 
en virtut del que estableix el citat precepte, en l'article 130.3 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Generalitat, a través 
de la conselleria competent, se subrogarà en la condició d'ocupador que 
l'empresa concessionària ostentava en els contractes de treball celebrats a 
l'empara de l'Estatut dels treballadors per a la incorporació del personal 
necessari per a la prestació del servei, ja foren temporals o indefinits.  
 
 El personal afectat seguirà en els seus llocs en condició de personal a 
extingir, exercint les seues tasques i amb idèntica condició de personal laboral 
fins que cesse per les causes legals d'extinció dels contractes laborals previstes 
en l'Estatut dels treballadors, i amb les altres conseqüències laborals inherents 
a la subrogació contractual.  
 
 5. No serà obstacle a l'anterior la qualificació de les places que puga 
ocupar aquest personal com a pròpies de personal funcionari o estatutari, 
podent exercir-les transitòriament en la condició a extingir, per la qual cosa, 
quan deixe d'ocupar-les, les mateixes hauran de proveir-se d'acord amb la seua 
naturalesa i conforme als procediments adequats en virtut d'aquesta.  
 
 6. En tot cas, l'adquisició per aquest personal de la condició plena de 
personal funcionari o estatutari o, en general, la d'empleat públic en els termes 
de l'article 8 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, només podrà fer-se mitjançant la superació 
dels processos normativament establits a aquest efecte i amb respecte als 
principis constitucionals i legals aplicables.  
 
 7. En cada supòsit en el qual haja d'aplicar-se aquesta disposició, la 
conselleria competent desenvoluparà les normes reglamentàries i adoptarà les 
disposicions necessàries per a donar compliment a aquesta». 
 
 La norma projectada es justifica, d'aquesta manera, en la necessitat de 
regular els efectes, en matèria de personal, derivats de la reversió i previstos 
en els apartats transcrits anteriorment. 
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Cinquena. Reversió del servei sanitari i el principi d'estabilitat 
pressupostària de l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 L'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) assenyala que «Les 
disposicions legals i reglamentàries, en la seua fase d'elaboració i aprovació, 
els actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració, així com 
qualsevol altra actuació dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta 
Llei que afecten les despeses o ingressos públics presents o futurs, hauran de 
valorar les seues repercussions i efectes, i supeditar-se de manera estricta al 
compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera». 
 
 Aquest principi d'estabilitat pressupostària ha sigut analitzat pel 
Tribunal Suprem en la Sentència 952/2021, d'1 de juliol, dictada en el recurs 
de cassació interposat per la concessionària Ribera Salut, contra la Sentència 
de 15 d'octubre de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
València, per la qual es va desestimar el recurs interposat contra la Resolució 
de 27 de març de 2017 del director general de Recursos Humans i Econòmics 
de la Conselleria competent en matèria de sanitat, per la qual es va acordar 
no prorrogar l'expedient de contractació núm. 86/2003, de gestió de serveis 
sanitaris en el Departament de Salut de la Ribera.  
 
 Per a la concessionària, la Sentència va eludir «exigir, com a requisit del 
procediment que va donar lloc a l'acte recorregut, la prèvia elaboració d'un 
estudi econòmic sobre el cost que representarà per als pressupostos sanitaris 
de la Comunitat Autònoma l'assumpció de la gestió directa dels serveis objecte 
de concessió». 
 El Tribunal Suprem recorda que l'àmbit subjectiu d'aplicació de la 
LOEPSF, i per tant del principi establit per l'article 7.3, està delimitat per 
l'article 2 del mateix text legal, que l'estén al «sector públic», en el qual el 
mateix precepte (apartat 1.b) inclou de manera expressa les comunitats 
autònomes. 
 

En relació amb l'àmbit objectiu del principi de l'article 7.3 de la LOEPSF 
comprén, segons cita expressa del precepte, les disposicions legals i 
reglamentàries, els actes administratius i contractes, per la qual cosa la 
resolució impugnada de no pròrroga d'un contracte administratiu entra en 
l'esfera d'aplicació del precepte.  
 
 Respecte a la forma que ha d'adoptar la valoració de les repercussions 
i efectes de la resolució o disposició adoptada, per al Tribunal, «… l'article 7.3  
LOEPSF exigeix únicament una valoració, sense que en el seu tenor literal 
aparega cap referència al fet que aquesta haja d'estar incorporada en un 
determinat informe, memòria o estudi». 
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 A aquest efecte, el Tribunal Suprem distingeix en la seua Sentència 
entre la decisió administrativa de no prorrogar el contracte de concessió 
(Resolució de 27 de març i 27 de maig de 2017) i la qüestió relativa a l'efecte 
de l'extinció de concessió sobre les relacions laborals del personal que presta 
serveis a l'adjudicatari de la concessió. 
 
 En relació amb la decisió de no prorrogar el contracte de concessió, el 
Tribunal assenyala, entre altres qüestions, que «(…) la finalització del contracte 
de concessió és conseqüència del compliment del termini contractual volgut per 
les parts en la data de la celebració del contracte l'any 2003, i no de l'actuació 
administrativa que ara examinem, que té el limitat abast d'exterioritzar la falta 
de consentiment de l'Administració per a prorrogar la duració del contracte 
pactada per les parts en el moment de la seua celebració».  
 
 En l'assumpte concret examinat en la Sentència, el Tribunal Suprem 
va estimar que l’«acte administratiu pel qual s'acorda prorrogar un contracte, 
quan l'Administració assumisca la gestió directa, exigeix de conformitat amb 
l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, la valoració de les seues repercussions 
i efectes, atesa la naturalesa i abast de l'acte i les circumstàncies concurrents», 
per la qual cosa estima en aquest punt el recurs de cassació contra la 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de València de 15 d'octubre de 
2019. Assenyala que «Al no reconéixer la sentència impugnada cap classe 
d'obligatorietat o de projecció del principi de l'article 7.3 LOEPSF sobre el 
procediment administratiu i la resolució impugnada, considerem que ha 
infringit el mandat expressat pel citat precepte, per la qual cosa procedeix 
l'estimació del recurs de cassació i l'anul·lació de la sentència impugnada en 
l'extrem qüestionat en aquest recurs». 
 

No obstant això, el Tribunal Suprem va desestimar el recurs interposat 
en relació amb les resolucions de 27 de març i 27 de maig de 2017, en les 
quals es va acordar i es va confirmar la reversió del servei sanitari del 
Departament de Salut de la Ribera, després de comprovar que l'òrgan de 
contractació sí que va efectuar la valoració de les repercussions i efectes 
exigits per l'article 7.3 de la LOEPSF. Afig, a més, que «… aquest recurs té per 
objecte l'enjudiciament d'aqueixa decisió administrativa de no prorrogar la 
duració del contracte administratiu prevista en les clàusules administratives, i 
no forma part de l'enjudiciament exigit pel present recurs contenciós 
administratiu un pronunciament en termes generals sobre la superioritat o els 
avantatges de prestar el servei públic sanitari per gestió directa o indirecta, 
bastant la indicació que tots dos sistemes estan previstos en l'article 2 de la 
Llei 7/2017, de 30 de març, de la Generalitat, sobre les formes de la prestació 
de serveis de caràcter sanitari a les persones…». 
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 Pel que es refereix a l'efecte de l'extinció de la concessió sobre les 
relacions laborals, en la Sentència s'argumenta que «(…) La qüestió relativa a 
l'efecte de l'extinció de la concessió sobre les relacions laborals del personal que 
prestava serveis a l'adjudicatari de la concessió, que sens dubte representa el 
capítol de major importància des del punt de vista de les conseqüències 
pressupostàries d'aquesta extinció, es va regular de manera exhaustiva per la 
disposició addicional huitena de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la 
Generalitat, que es refereix de manera específica a la concessió de què tractem 
en aquest recurs sota el títol de “Efectes en material de personal de l'extinció 
del contracte de gestió de servei públic per concessió del departament de salut 
de la Ribera” (…) 
 
 … es regulen en la disposició addicional 8a de la Llei valenciana 
21/2017, els efectes de l'extinció de la concessió respecte de la situació laboral 
i administrativa del personal estatutari fix, declarat en situació administrativa 
de serveis sota un altre règim jurídic per haver formalitzat un contracte de 
treball per temps indefinit amb l'empresa concessionària, Ribera Salut, al qual 
es concedeix l'opció entre mantindre la vinculació laboral derivada de l'empresa 
concessionària o, bé, sol·licitar la reincorporació al servei actiu com a estatutari 
fix en determinades condicions, i el mateix dret d'opció es concedeix al personal 
estatutari fix declarat en excedència per incompatibilitat, en haver formalitzat 
un contracte de treball per temps indefinit amb l'empresa concessionari Ribera 
Salut». 
 
 S'aclareix en aquesta Sentència que «com els efectes de l'extinció del 
contracte de gestió de servei públic per concessió que s'acaben d'exposar, 
respecte del personal que prestava els seus serveis a l'empresa concessionària, 
es regulen de manera específica en la disposició addicional 8a de la Llei 
valenciana 21/2017, sembla raonable sostindre que la valoració de les 
repercussions i efectes requerida per l'article 7.3 de la LOEPSF s'efectue en el 
procediment legislatiu d'aprovació d'aquesta norma i no en l'expedient al qual 
es refereix aquest recurs, en el qual, com hem dit, no s'adopta cap disposició 
sobre els efectes de l'extinció en matèria de personal…». 
 
 Dit l'anterior, l'assumpte sotmés a dictamen d'aquest Consell està 
constituït pel projecte de decret pel qual es regulen, precisament, els efectes 
de l'extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió del 
Departament de Salut de Torrevieja, en matèria de personal. Aquests efectes 
es regulen, com consta en la part expositiva de la norma projectada, en els 
apartats 3 i següents de l'article 7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de 
salut de la Comunitat Valenciana, en els termes exposats anteriorment, per 
la qual cosa en el procés parlamentari s’haurien d’haver valorat les 
repercussions de tals efectes.  
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 En tot cas, s'han incorporat a l'expedient els informes econòmics, de 12 
de juliol i 31 d'agost de 2021, del projecte de decret, de la subdirectora general 
de Recursos Econòmics, així com l'Informe tècnic, de 6 de setembre de 2021, 
de la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, sobre els 
efectes de l'extinció del contracte de gestió de serveis públic per concessió del 
Departament de Salut de Torrevieja. 
 
 Consta, a més l'Informe, de 21 de juliol de 2021, de la directora general 
de Recursos Humans, emés específicament en relació amb el compliment de 
l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, acomplint, per tant, el que exigeix l'article 7.3 de la 
Llei orgànica 2/2012. 
 
 
 Sisena. Anàlisi jurídica del Projecte de decret.  
 
 
 Observació general a l'ús del «decret» com a instrument normatiu 
per a articular la subrogació dels treballadors de l'entitat Torrevieja 
Salut, Unió Temporal d'empreses.  
 
 Amb la finalitat de regular els efectes derivats de la subrogació del 
personal de l'entitat Torrevieja Salut a conseqüència de la reversió del servei 
sanitari de l'Hospital de Torrevieja, la Conselleria amb competència en 
matèria de Sanitat ha fet ús de la potestat reglamentària, en desenvolupament 
de l'apartat 7 de l'article 7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de 
la Comunitat Valenciana, en virtut de la qual «la conselleria competent 
desenvoluparà les normes reglamentàries i adoptarà les disposicions 
necessàries per a acomplir aquesta». 
 
 En el Dictamen 150/2018 aquest Òrgan consultiu va mantindre, en 
relació amb l'ús de l'instrument jurídic del «Decret», que «(…) el "Decret" com a 
instrument pel qual, amb caràcter general, s'aprova una norma reglamentària, 
no s'estima instrument adequat per a articular la subrogació del personal, els 
seus efectes, llista de personal subrogat i altres aspectes relacionats amb 
aquesta matèria…». 
 
 En el present cas, el text projectat no incorpora la llista del personal 
subrogat, regula els aspectes normatius de caràcter general que afecten el 
personal que passa a dependre de la Conselleria de Sanitat, remetent-se al 
conveni col·lectiu en els aspectes que corresponen a aquest (exemple, els 
articles 2, 3 i 4 projectes). D'altra banda , s'incorpora, en línia amb el Decret 
22/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual es regulen els efectes de 
l'extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió del 
Departament de Salut de la Ribera, una disposició addicional segona en la 
qual se salva la competència de l'ordre jurisdiccional social en el que afecta 
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les condicions de la subrogació contingudes en el citat decret que puguen 
afectar qualsevol empleat procedent de la reversió del servei públic sanitari 
de l'Hospital de Torrevieja. El citat Decret va ser aprovat pel Consell amb la 
fórmula «conforme amb el Consell Jurídic Consultiu». 
 
 En l'Informe, de 16 de juliol de 2021, sobre la necessitat i oportunitat 
del projecte normatiu, s'assenyala que «(…) tenint en compte l'especial 
importància de la qüestió suscitada, la seua excepcionalitat, i el nombre de 
treballadors afectats, es considera oportú regular, mitjançant una disposició de 
caràcter general amb rang de Decret del Consell, els efectes jurídics en matèria 
de personal de l'extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió 
del Departament de Salut de Torrevieja». 
 
 Atés el contingut del Projecte de decret sotmés a consulta, el citat 
informe justificatiu i el que estableix l'apartat 7 de l'article 7 de la Llei 
10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana, res obsta, 
en aquest cas, a l'instrument normatiu emprat per a la regulació, amb 
caràcter general, dels efectes derivats de la reversió del servei sanitari de 
l'Hospital de Torrevieja. 
 
 

Al preàmbul. 
 
 Si, conformement al precitat Informe, de 16 de juliol de 2021, sobre la 
necessitat i oportunitat del projecte normatiu, es considera oportú regular, 
«mitjançant una disposició de caràcter general amb rang de Decret del Consell, 
els efectes jurídics en matèria de personal de l'extinció del contracte de gestió 
de  servei públic  per  concessió  del  Departament  de  Salut  de  Torrevieja», 
procedeix recordar que l'article 129.1 de la Llei 39/2015, de procediment 
administratiu disposa que «En l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat 
reglamentària, les administracions públiques actuaran d'acord amb els 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència, i eficiència. En l'exposició de motius o en el preàmbul, segons es 
tracte, respectivament, d'avantprojectes de llei o de projectes de reglament, 
quedarà prou justificada la seua adequació a aquests principis». 

 
Aquest paràgraf recull els principis de bona regulació aplicables a la 

potestat reglamentària de les comunitats autònomes (STC de 24 de maig de 
2018), no així a la iniciativa legislativa dels governs autonòmics. 

 
Per tant, trobant-nos –segons es raona en el precitat Informe- davant 

una disposició reglamentària, ha de procedir-se a justificar els principis de 
bona regulació, de manera que en la norma projectada s'explique i justifique 
que l'esmentada disposició s'adequa als principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Conformement 
a l'exposat, haurà de ser no sols invocat l'article, sinó que, a més, haurà de 
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justificar-se l'adequació de la disposició projectada als citats principis de bona 
regulació. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del 
Reglament d'aquest Consell. 
 
 
 A l'articulat. 
 
 La part dispositiva de la norma projectada resulta coincident amb la 
regulació continguda en el Decret 22/2018, de 23 de març, del Consell, pel 
qual es regulen els efectes de l'extinció del contracte de gestió de servei públic 
per concessió del Departament de Salut de la Ribera, sense que es formule 
cap objecció en relació amb la regulació dels efectes en matèria de personal 
projectada. 
 
  

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana és del parer: 
 
 Que el Projecte de decret pel qual es regulen els efectes de l'extinció del 
contracte de gestió del servei públic per concessió del Departament de Salut 
de Torrevieja, en matèria de personal és conforme amb l'ordenament jurídic, 
sempre que s'atenga l'observació essencial efectuada. 
 

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 València, 6 d’octubre de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 


