Qui està en abús de temporalitat?
Les treballadores amb més de 3 anys contractades en places estructurals
es troben en #AbúsDeTemporalitat, ja que s’ha abusat de les seves
contractacions temporals.

És una vinculació laboral irregular i il·legal.

Per què s’ha aprovat l’Icetazo?
La Directiva Europea 1999/70/CE estableix que:
S’ha de regular la contractació temporal i els contractes temporals s’han de
convertir en fixes, és a dir indefinits.
•

• A l’Estat Espanyol la temporalitat es fixa en 3 anys, després el lloc de

treball passa a ser estructural/estable en el sector privat.

•

El 19 març del 2020 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)
dictamina que no hi ha normativa a Espanya i que es dona
#AbúsTemporalitat en el sector públic.

•

Al 2001 SÍ es va aplicar a contractes privats, NO PAS a les
administracions públiques, encara sense regular.

PER TANT HI HAVIA UN BUIT LEGAL
•

2021 La UE condiciona les ajudes econòmiques per COVID a Espanya
a la resolució del greu problema de la temporalitat a les
administracions públiques.

•

El Tr. Suprem reconeix l’abús i estableix com a solució legal la figura
de l’INDEFINIT NO FIXE. No parla d’indemnitzacions ni sancions (juny
2021).

•

L’Ex-Ministre de Funció Pública, Gobierno de España, MIQUEL
ICETA proposa un Reial Decret com a via per resoldre la

situació i aplicar la DIRECTIVA de la UE (1999/70/CE). EL 21 de
juliol s’aprova i ÉS VIGENT
“…en Acuerdo entre el Gobierno de España y las organizaciones
sindicales CCOO, UGT y CSIF…” Sindicats centralistes que no ens
representen però que actuen sota l’empar del pacte de Toledo.

Europa ja va avisar d’aquesta irregularitat a la AE
l’any 1999 (70/1999/CE); és a dir “només” fa 22
anys..
Per què no compleix sentència europea l’Icetazo?
No compleix ni les seves pròpies lleis 20 dies/any, màx. 12
mesos, i no pas els 33 dies/any, màx 24 mesos, com hauria de ser per
acomiadament improcedent.
Parla de l’accés a la funció pública però no de les que ja hi som.
No hi ha sanció contra l’administració, tal i com sentencia el TJUE, sinó
que traspassa la responsabilitat a les treballadores que pateixen l’abús de
temporalitat. ELS PROCESSOS SELECTIUS NO SÓN CAP SANCIÓ!!!
L’ICETAZO vol ESTABILITZAR LES PLACES PERÒ NO LES PERSONES

En què ens afecta l’Icetazo?
•

Pretén regular la temporalitat de l’ocupació pública en els pròxims
tres anys.

•

Pretén regular els llocs de feina estables mitjançant processos de
concurs-oposició de lliure concurrència, és a dir, obert a
treballadores abusades i no abusades, per estabilitzar les places,

donant un valor del 40% a la fase de concurs. Les oposicions massives
no garanteixen l’estabilitat de les treballadores (mirar dades de les

oposicions del 2021)

#lesquehisónesqueden #lesquehisomensquedem
• L’incompliment dels terminis de temporalitat donarà lloc a una

indemnització (20 dies/any, màx. 12 mesos, i no pas els 33 dies/any,
màx 24 mesos), reservada exclusivament al nomenament que el
causa. (**)#AbúsDeTemporalitat, reconeixen indemnització!! (NO
S’APLICA A QUI ESTÀ ARA EN ABÚS)

• Si la persona interina finalitzés la relació amb l’Administració per la no

superació del procés selectiu, també rebria una compensació
econòmica (20 dies/any, màxim 12 mesos)

• Les borses de substitucions/interinatges es regularan per nota

mínima dels processos selectius, deixarà de tenir efecte el número de
borsa.

•

Si no es participa al procés selectiu, es perd tot el dret a compensació
econòmica.

A qui afecta l’Icetazo?
A CENTENARS de MILERS de PERSONES treballadores interines,
unes 100.000 a Catalunya (de les quals, 25.000 som docents).

70% dones i edat mitjana aproximadament de 50 anys.
Què s’ha fet fins ara?
•

S’han fet mobilitzacions a favor de l’estabilitat de les
treballadores públiques #FIXESAJA

•

S’han fet nombroses reclamacions denunciant la situació
irregular de persones interines.

Què podem fer a partir d’ara?
•

Informa’t: contacta’ns, pregunta, llegeix els documents que
compartim, estigues al dia de les novetats, afegeix-te al nostre
telegram i segueix-nos per xarxes

•

Col·labora i crea assemblees al teu centre per explicar la
problemàtica i fer xarxa. Crea nucli de conscienciació i d’acció.

•

Implica’t en la defensa dels teus drets i passa a l’acció.
Necessitem ser molts per assolir la fixesa.

#lesqueestanesqueden
#fixesaja

