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Fa 10 dies el Ministre de Funció Pública, el senyor Miquel Iceta, va dir en el Senat que no 
tenia el gust de conèixer les més de 900.000 treballadores temporals de les 
administracions públiques. Doncs bé, aquest dimecres 21 d’abril, la IAC-CATAC serem 
presents a Madrid a la convocatòria davant la seu del Ministeri de Funció Pública i 
Territorial per dir: 

“Hola, Sr Iceta. Venim a presentar-nos” 
 
Des de la IAC-CATAC defensem l’Administració Pública de 
qualitat. Donem suport a la Coordinadora Estatal de 
Personal Públic Temporal i aquest dimecres 21 d’abril, al 
Senat, conjuntament amb representants del Sindicalisme 
Alternatiu, ens reunirem amb els portaveus de la Comissió 
de Funció de Pública, per tal de demanar la fixesa de tot el 
personal públic en abús de temporalitat de totes les 
administracions públiques. 
 
La situació en què es troba aquest personal és de total 
indefensió i vulnerabilitat davant d’unes Administracions 
Públiques que pretenen resoldre la temporalitat, des de fa 
anys qüestionada per la jurisprudència de la Unió Europea, 
estabilitzant únicament places mitjançant processos 
selectius ordinaris, en els quals no es reconeix 
convenientment l’experiència i professionalitat de les 
persones que les ocupen des de fa dècades en situació 
d’abús de la temporalitat, i sense sancionar en cap cas la 
desídia de les autoritats que han permès que aquesta 
problemàtica s’agreugés fins arribar a l’actual situació de 
sotsobra i precarietat que viuen centenars de milers de 
persones treballadors i treballadores públics. 
 

Demanem una regularització extraordinària per fer fix tot aquest personal en abús de temporalitat, la 
qual cosa és també la millor garantia per mantenir uns Serveis Públics de Qualitat. 
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