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Valoració de la IAC-CATAC de la proposta de modificació 
de l’article 10 de l’EBEP per part del Gobierno d’Espanya: 

El Ministerio de Administraciones Públicas va presentar a la Mesa General de Función Pública, 
celebrada a Madrid aquest 24 de maig de 2021, la proposta de modificació de l’article 10 de l’EBEP 
amb l’intent de desbloquejar la situació del personal interí que supera tres anys contractat en 
places estructurals de les administracions públiques,  

La seva proposta no és, ni de bon tros, una solució a les problemàtiques de fons de l’Administració 
pública, que son l’envelliment de les plantilles i la precarització del personal, que va d’un 30% a un 
50% de temporalitat de la plantilla segons sector. No és una proposta, és una aberració! Posa punt 
i final a l’Administració com a servei públic i obre la porta a la privatització de tots els serveis públics.  

La solució que han aportat, després de tres mesos de «reunions» és resumir el que 
ja diu l’article 70 de la EBEP, que una plaça d’interinatge estructural coberta per 
un/a interí/a ha de sortir a concurs en un màxim de tres anys. El TJUE va sentenciar 
que la dinàmica de l’Administració de no treure a concurs aquestes places era 
il·legal i que s’havia de solucionar; així doncs, ras i curt, la proposta del Ministerio 
és: aquella plaça que no surti a concurs en un màxim de tres anys comportarà el 
cessament AUTOMÀTIC de l’interí/na i no es podrà tornar a ocupar en un any!  

Tots aquells/es docents, auxiliars de geriatria, personal administratiu i auxiliar administratiu, 
personal sanitari, etc que ocupin més de tres anys la plaça i no surti a concurs, al carrer!, i durant un 
any sense tornar-se a ocupar, ni pel mateix personal ni per un altre. Què vol dir això? Que deixarem 
una escola sense docent, un hospital sense metgessa o infermer, un geriàtric sense personal, una 
OAC d’ajuntament sense personal, etc, durant un any??? Qui se suposa que farà aquesta tasca 
durant un any???  
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Hi ha prop d’un milió de personal temporal treballant a les administracions públiques de tot l’estat 
espanyol, i 100.000 a Catalunya. De debò veuen viable treure totes aquestes places a oposició o 
concurs, quan el ritme que tenen és de 10.000 (si arriba i gràcies) places a l’any? És completament 
inviable la quantitat! I si a sobre se li suma la quantitat de jubilacions que li espera a l’Administració 
en els propers 10 anys, és impossible de cobrir! Hi ha un problema per a l’estabilitat i la solució no 
és aquesta. Obre la porta a l’externalització de serveis, a la famosa col·laboració publico-privada, és 
a dir, «sóc tan incompetent per gestionar una plantilla que necessito algú que m’ajudi a portar els 
serveis». Incomplint diversos preceptes de la EBEP i la CE, entre d’altres.  

Destacar també que cap representant dels treballadors i treballadores, ni cap sindicat que digui que 
els defensa, ha d’estar d’acord amb un «projecte d’article» en ple segle XXI que especifiqui per Llei 
que un/a empleat/da després de tres anys, independentment del seu esforç, mèrit, capacitat i 
rendiment es quedi al carrer per culpa de l’Administració incompetent que no convoca i SENSE DRET 
A INDEMNITZACIÓ. De debò es vol posar això per escrit? És una aberració i un insult. Aquesta és la 
famosa captació de talent? Una terminologia que queda molt bé als power points, però que a l’hora 
de plasmar en norma és «vine, treballa i al carrer sense indemnització», i un any sense poder tornar-
hi. I sense oblidar que una altra cosa en què el TJUE li ha picat el crostó a l’Administració és 
l’enllaçament de contractes sense assolir la fixesa que marca la Directiva 1999/70/CE que les 
administracions estatals, autonòmiques i locals n’ha abusat durant més de 20 anys!!! 

En definitiva, aquesta proposta no soluciona el problema actual de més d’un milió 
de famílies, no sanciona l’abús de temporalitat actual, i la solució donada perquè en 
un futur no es torni a repetir no deixa de ser un intent de privatització de serveis 
públics. Tal i com des de la IAC CATAC ja vam dir amb el pla PESCO, que era un ERO 
encobert, aquesta modificació de l’EBEP és un nou pas per acabar amb el personal 
dels serveis públics i amb la gestió 100% pública dels serveis. 

Un despropòsit i una vergonya tot plegat. 

Les que hi som ens quedem! 
 
 

 
 

Us recordem que IAC-CATAC està 
oberta responent totes les vostres 
qüestions per telèfon 933173151  

i també per correu 
Us convidem a enviar-nos les vostres 

inquietuds i demandes a 
sindicat@catac.cat 
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