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ESTABILITZACIÓ REAL, AQUEST CONCURS NO
El proper 30 de novembre IAC-CATAC convoca vaga a les administracions públiques de Catalunya per a
l’estabilització del seu personal interí i laboral que es troba en situació d’abús de temporalitat.
Considerem totalment insuficient el nou projecte de llei pactat al Congrés de Madrid que només fa que
parlar de places i no de persones treballadores afectades per la desídia de les administracions que no
han fet el que estableix la normativa: convocar cada any concursos de trasllats i processos selectius.
Aquesta perversió del sistema ha durat anys i IAC-CATAC n’ha fet una denúncia reiterada. Aquesta
inacció de les administracions ha suposat la impossibilitat d’estabilització de tot el personal en precari i
una manca de drets per a tot el personal, deixant-lo sense el dret a la mobilitat i sense el dret a la
promoció. No han convocat concursos, ni oposicions, ni promocions internes en més de 10 anys. I els
que s’han convocat han sigut totalment insuficients per resoldre el problema de la temporalitat en un
sector on se suposa que no hi hauria d’haver per tal de garantir una bona qualitat i un servei públic
digne.
Durant la setmana prèvia hi ha convocades un seguit d’accions per tal de donar visibilitat a la
problemàtica que afecta a totes les administracions públiques. El dia 23 de novembre hi ha
convocatòries a cada centre de treball per iniciar la setmana d’accions de la vaga. Proposem una
encartellada de cada centre amb els diferents cartells de les organitzacions per donar visibilitat a la
convocatòria.
Vam mobilitzar-nos el passat 28 d’octubre en una vaga multitudinària a tota Catalunya i l’estat espanyol.
La Taula Sindical de Catalunya repeteix la convocatòria aquest 30 de novembre per considerar
insuficient el pacte polític i no garantir el compliment de la normativa europea vers les treballadores
temporals de les administracions públiques.
Aquest projecte de llei, que s’han vist obligats a tirar endavant perquè l’acord Iceta (PSOE) + CCOO +
UGT era nefast, només parla de “l’estabilització de les places”. Les places ja són estables, es troben en
una RLT i estan dotades d’una partida econòmica, el problema recau en qui ocupa aquesta plaça, en
quina situació ho fa i quan de temps hi és. Per això, demanem que s’estabilitzi el personal temporal, i no
les places, tal com dicten les sentències del TJUE i tal com demana la Comissió Europea per tal de dotar
a l’estat espanyol dels milers de milions que suposen els fons europeus.
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A Catalunya tenim més de 90.000 treballadores públiques en situació d’interinatge, la gran majoria
dones, que no han pogut obtenir una plaça dins l’Administració perquè no s’han convocat els processos
selectius en els temps que dicta l’EBEP. Les sentències del TJUE en aquest sentit són clares, la sanció a
les administracions per no complir la normativa estatal i la normativa europea (la Directiva 1999/70/CE)
és la fixesa de la persona treballadora que ha sofert abús de temporalitat. És a dir, aquella treballadora
que porti més de tres anys en situació temporal dins la mateixa empresa o pagada pel mateix
empleador.
Com que Europa ha picat al crostó a l’Estat Espanyol per la seva forma de fer, aquest s’ha vist obligat a
treure a corre-cuita una norma totalment insuficient per donar solució als milers d’afectades. El projecte
de llei contempla, de caràcter excepcional, un concurs de mèrit obert per a aquelles PLACES que portin
ocupades ininterrompudament des de l’1 de gener de 2016 (a efectes pràctics fins l’aprovació de la
norma, sis anys). És a dir, un concurs de mèrits obert, on es podrà presentar tothom i que dependrà de
les bases de la convocatòria els punts a obtenir. Ningú tindrà la plaça garantida, perquè sempre es parla
de places, no de persones.
L’únic camí que ens queda per poder donar solució a l’alt índex de temporalitat de les administracions
és la lluita conjunta per garantir un servei públic de qualitat i digne. La solidaritat entre les companyes
ha de ser la nostra força. Cap reivindicació que no volgués el govern de torn s’ha aconseguit sense una
pressió al carrer ni sense un petit sacrifici. Per aconseguir millores de les condicions laborals cal unir
esforços i anar totes a una.
Per això diem ben alt i ben clar:

Les que hi som, ens quedem!
Cap a la Vaga del 30 de novembre!!!
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