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Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 
Resum de la situació actual: 

 
Més de 800.000 treballadors i treballadores de les Administracions públiques de 

l’Estat Espanyol tenen contractes temporals. A Catalunya la xifra ronda els 90.000. 

Un percentatge molt elevat, que en alguns casos arriba al 100%, es tracta de 

treballadors i treballadores que realitzen funcions estructurals en abús de 

temporalitat, frau de llei (contractes temporals de fa més de 3 anys). Els casos més 

flagrants superen els 15, 20 i alguns els 30 anys de contractació temporal.    
 

PODER LEGISLATIU 

Pel que fa al sector públic el legislador ha incomplert l’obligació de transposar la Directiva 1999/70/CE, sobre 

el treball de durada determinada. Aquesta Directiva obliga a establir una sanció a tota empresa ocupadora 

que abusa de la temporalitat, sanció que també ha d’existir quan és l’administració qui abusa. Tanmateix, amb 

vint anys de retard i el legislador segueix sense determinar cap sanció per a les administracions que abusen 

del treball temporal per cobrir necessitats estructurals. El legislador esgrimeix suposades complicacions per 

regular l’abús a les administracions, complicacions que, en canvi no s’han donat per al sector privat a qui sí 

es sanciona obligant a què el personal abusat es converteixi en personal fix en igualtat de condicions. Com a 

conseqüència els treballadors i treballadores públics estan totalment desprotegits de l’abús de l’administració. 

El 22 d’abril de 2021, l’Estat Espanyol ha de presentar davant la UE (que hi té l’ull posat atès el volum de 

denuncies que ha rebut i n’està demanant explicacions) un pla d’acció/full de ruta per explicar com pensen 

arreglar el tema de la temporalitat en abús a les Administracions Públiques d’Espanya. 

Per això 25 de març de 2021, es va reunir la “Comisión de Coordinación de Empleo público”,   on un 

representant de la funció pública de cada Comunitat Autònoma i de la Confederació de municipis i províncies 

han tractat el problema de la temporalitat en les administracions públiques de cara a aquesta resposta a 

Europa.  
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Es preveu que cap al juny de 2021 podria estar feta la modificació de l’EBEP que inclogui el que descriu 

aquest full de ruta. 

S’han presentat algunes proposicions no de llei en diferents assemblees legislatives de Comunitats 

Autònomes, ens locals, al Senat, fins i tot algunes han estat aprovades, amb la descripció de diferents 

mecanismes per posar fi en aquest tema de la temporalitat en frau de llei. Com les proposicions no de llei no 

vinculen l’impacte és nul. 

En algunes assemblees legislatives de Comunitats Autònomes i d’ens locals, també s’han presentat 

proposicions de llei en aquest àmbit. A Catalunya la CUP ho va fer poc abans que caigués la legislatura. És 

l’única proposició de Llei que ha abordat la sanció a l’administració ocupadora en la línia apuntada pel Dret 

de la Unió (Directiva 1999/70/CE, Resolució del Parlament Europeu, de 31 de maig de 2018 i doctrina del 

TJUE) amb la fixesa al personal abusat com a sanció. Hi ha el compromís de la CUP de tornar a encetar 

la tramitació de la citada proposició i en l’acord  a què han arribat ERC –CUP es descriu un Pla d’Estabilització 

de les 90.000 persones interines i temporals del sector públic català i que es concreta en:  

• Acord per entrar de nou, en el primer mes de la legislatura, la proposició de llei presentada la XII 

legislatura i acceptar-ne la tramitació. 

• Priorització, calendari i aplicació marc normatiu. 

• Estabilització TEEI 

El problema és el temps que pot trigar la seva tramitació i que probablement alguns grups parlamentaris la 

podrien impugnar davant el Constitucional atès que el problema és a tot l’Estat i el tema competencial sempre 

surt en aquest debat.    

S’han elaborat informes de juristes de prestigi en aquest tema. El més potent (favorable a la fixesa) és d’una 

presidenta emèrita del Tribunal Constitucional que està en mans ja de la citada Comissió de Coordinació.    

 

PODER EXECUTIU 

Tant a nivell local com a nivell de CCAA hi ha multitud de plantejaments. Alguns han decidit aturar les 

convocatòries davant l’imminent canvi de l’EBEP. Altres fan convocatòries més pactades, amb bases una 

mica més accessible. I els més agosarats fan convocatòries duríssimes que en alguns casos deixen el 70% 

de places sense ocupar...en aquesta darrera línia es mou la Generalitat de Catalunya que segueix en la seva 

cursa particular per acomiadar personal temporal amb experiència i expertesa començant per les 

Treballadores Socials, a les que en més de 20 anys no ha convocat cap procés selectiu i ara les obliga a 

examinar-se en plena COVID el proper 17 d’abril. 

 

PODER JUDICIAL 

Hi ha sentències de tot tipus i colors. Les millors surten del jutjat contenciós -administratiu nº4 d’Alacant 

(dictant la fixesa per 16 funcionaris interins de la Universitat d’Alacant). Quan arriba al Suprem la línia és 

dura (com és habitualment és el Suprem). El tribunal europeu està donant respostes clares en la línia de que 

els processos selectius no són una sanció adequada ni dissuasiva a aquest abús en la temporalitat; que les 

normes dels Estats no poden anar en contra de les Directives europees i que per tant, la fixesa i/o la 

indemnització dels treballadors abusats seria el que s’ajustaria al dret de la UE, tal i com sí es fa en les 

empreses privades (l’Estatut dels treballadors, RDL 2/2015, al seu art. 15 sí recull el que estableix la Directiva 

Europea 1999/70) .  
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S’han creat plataformes tant a les Comunitats Autònomes 

com a nivell local i estatal en defensa del tema. Algunes 

d’elles s’han constituït en sindicats (per exemple al país 

basc). 

L’acció sindical està evolucionat de la ma de sindicats no 

majoritaris a l’Estat. Actualment es veu un petit canvi de 

tendència per part de CSIF i encara més petit de UGT. CCOO 

continua amb la idea de processos selectius oberts i res més. 

Les properes accions són: 

1. Caravanes de cotxes el diumenge d’11 d’abril de 2021 a tot l’estat espanyol 

2. Algunes convocatòries de vaga (País basc i Canàries) pel dijous 22 d’abril de 2021 

3. Potser més accions pel 23-29 d’abril  (caravana Estrasburg - Brussel·les).  

4. Es prepara una vaga estatal i ja s’ha creat comitè de vaga.   

5. Hi ha presentades denúncies davant de la Comissió europea i l’Autoritat Laboral Europea. 

Aquesta darrera ha obert un procediment d’infracció per abordar la possible incompatibilitat 

de la legislació nacional espanyola amb la clàusula 5 de l’acord marc (Directiva 1990/70/CE) i 

que pot comportar una greu sanció per a Espanya. 

6. Hi ha moltes propostes d’accions tant divulgatives de la problemàtica com per fer pressió a 

diferents nivells (legislatiu i executiu). 

    Informeu-vos al nostre web www.catac.cat i xarxes socials 

Us recordem que IAC-CATAC segueix oberta des de casa amb el telèfon desviat i responent 
totes les vostres qüestions per correu 

Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a sindicat@catac.cat 

 

LLUITA INTERINA!!! 
 

PROPERES ACCIONS!!! 
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