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IAC-CATAC LLUITA CONTRA LA PRECARIETAT A 

LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE 

CATALUNYA 

 

IAC-CATAC lluita contra la precarietat a les administracions públiques de Catalunya. 

 
- Hem participat amb sindicats alternatius de l’Estat i amb la Coordinadora Estatal de Personal 

Público Temporal en una presentació al Senat davant el ministre Iceta per reclamar la FIXESA. 
També vam participar en una manifestació a Madrid el 22 de maig per aturar la modificació 
del TREBEP que pot ser molt perjudicial per a la consolidació del personal interí i també per 
al futur de l’administració. 

 
- Ens hem reunit amb grups parlamentaris per aconseguir una normativa que permeti una 

estabilització real de les persones.  
 

- També ens hem reunit amb l’equip de Funció Pública repetidament per aturar els processos 
en curs donada la situació actual: sentències europees, modificació del TREBEP pendent, 
COVID.  
 

- Ens ha estat impossible negociar amb l’anterior executiu unes bases per a la consolidació i 
estabilització real del personal temporal. Cal recordar que IAC no va signar el PESCO a 
Catalunya al 2017 per poder denunciar i negociar els processos que es convoquin sota aquest 
paraigües d’ofertes d’ocupació pública. En aquest àmbit hem presentat moltes propostes 
que no han estat escoltades. 
 

- Hem impugnat alguna de les convocatòries via judicial. 
 

- IAC i altres sindicats amb la Plataforma d’Interines de Catalunya -PIC- vam realitzar l’1 de 
juny una convocatòria de roda de premsa per a la presentació del manifest adreçat a la 
Consellera de la Presidència, ara la màxima responsable en matèria de funció pública a la 
Generalitat de Catalunya. Al mateix temps es va fer una concentració a la plaça Sant Jaume  
Barcelona. Les representants de la PIC van parlar amb una representant de la Conselleria. 
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En tot aquest marc de lluita la setmana vinent serà una setmana de mobilitzacions: 
 

- 18J estan convocades a la vaga totes les persones treballadores funcionàries interines i laborals 
temporals de les administracions públiques, de tot l’estat, pels sindicats Confederación 
Intersindical, Co.bas, Solidaridad Obrera, SAS, CUT Galiza, Intersindical Valenciana i Ista. Amb el 
suport de la Coordiandora Estatal de Personal Público Temporal. 

 

IAC-CATAC comparteix plenament els motius de la vaga convocada, i la IAC hi dona suport. 

 
PLATAFORMA REIVINDICATIVA 

- Determinar las personas que se encuentran en abuso de temporalidad en las Administraciones y 
Empresas públicas y que no se produzca ningún cese de las mismas hasta que se establezcan los 
mecanismos necesarios para su consolidación real. 

- Establecer una sanción al abuso conforme a la directiva europea 1999/70/CE. 
- Retirar el plan de modificación del artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 

Público propuesto por el Ministro de Política Territorial en el seno de la Mesa de la Función Pública. 
- Potenciar y reforzar los Servicios Públicos, recuperando todo el empleo que se ha destruido con los 

recortes y privatizaciones. 
OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
Esta huelga tiene como objetivo fundamental el que se establezca una nueva normativa estatal que asegure la 
consolidación del empleo de todo el personal temporal en situación de abuso de la administración local, 
autonómica y estatal, así como el fortalecimiento de todos los servicios que se prestan a la ciudadanía desde la 
Administración Pública.  

 

 
S’estan preparant altres mobilitzacions. Cal mantenir la tensió. Ara ja no ens aturarem. Hi ha coses 
movent-se: més sentències europees que poden fer trontollar les estructures caduques judicials de 
l’Estat. Us informarem puntualment.  
 

19 DE JUNY. 11:30H. DAVANT L’ESCOLA DEL TREBALL (c/ Urgell, 187, BARCELONA)  
CONCENTRACIÓ DE TOT EL PERSONAL EN PRECARI DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES. 
 

 

IAC-CATAC SEGUIRÀ LLUITANT,  

PERQUÈ LES QUE ESTEM ENS 

QUEDEM 

 


