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IAC-CATAC CONTRA L’ABÚS I EL FRAU DE LLEI EN EL NOMENAMENT I LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INTERÍ I TEMPORAL

PER LA CONSOLIDACIÓ DE LES
PLANTILLES
Sota el mandat de les polítiques d’austeritat de la Unió Europea les nostres
administracions han estat molts anys sense realitzar convocatòries de processos
selectius, deixant a milers de treballadores i treballadors sense la possibilitat de
consolidar un lloc de treball, i provocant un greu situació de precarietat de llarga
durada dintre de les seves plantilles.
Tot això ha portat a una situació d’abús i de FRAU DE LLEI generalitzada, que ha estat
finalment acreditada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la seva
sentència de 19 de març de 2020. El mateix TJUE demana en aquesta sentència acabar
amb aquest FRAU i consolidar les plantilles de les administracions públiques a l’Estat
Espanyol.
Alguns dels paràmetres d’aquest ús abusiu i fraudulent de la contractació temporal a
les administracions publiques, reconegut en l’esmentada sentència del TJUE, són; la
prestació continuada de serveis, el desenvolupament de tasques pròpies del personal
fix, i l’incompliment per part de l’Administració de l’obligació de convocar els
processos selectius corresponents.
IAC-CATAC considera que és necessari exigir mesures definitives per tal de superar
aquesta situació fraudulenta i lesiva per als nostres drets i, tal com reclama la
sentència del TJUE, consolidar les plantilles.
En aquests moments hi ha mocions aprovades que reconeixen el dret a l’estabilització
que són fruit d’aquesta lluita amb els col·lectius i plataformes de personal interí.
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Però, el Govern de la Generalitat no els hi ha fet cas i ha realitzat convocatòries que
són clarament discriminatòries per al personal interí: on és la igualtat de condicions
després de 25 anys de dedicació sense que, en alguns casos, no t’hagin donat ni l’opció
a opositar?
IAC-CATAC ha estat lluitant per a la consolidació i estabilització del personal interí des
de sempre per dues raons fonamentals:
La precarietat retalla la llibertat i els drets
L’alt índex d’interinitat a les nostres administracions no permet la carrera
professional ni de les funcionàries de carrera ni de cap persona treballadora.
L’any 2017, ja vam denunciar que els plans PESCO (Pla d’Estabilització i Consolidació)
NO GARANTIEN NI LA ESTABILITZACIÓ NI LA CONSOLIDACIÓ, i que més aviat podien
suposar un ERO encobert a les nostres administracions públiques. Per això no el vam
signar. Des de llavors, coherents amb el nostre posicionament hem estat lluitant a
diferents àmbits:
Concentracions a Sant Jaume
Reunions amb els grups parlamentaris i compareixences
Reunió amb el Conseller competent i tot l’equip de Funció Pública
Intent frustrat de negociació de bases de convocatòries a la Generalitat.
Ara, des d’IAC-CATAC continuarem promovent totes les formes de lluita a l’abast del
personal:
- RECURSOS PER A LA FIXESA
- DEMANDES D’INDEMNITZACIÓ
- MOBILITZACIONS AL CARRER
Aquesta setmana s’ha presentat al Parlament una PROPOSICIÓ DE LLEI que dona
resposta a la situació de FRAU DE LLEI del personal interí i laboral temporal. IACCATAC està fent ronda de contactes amb els grups parlamentaris per mostrar el nostre
suport a aquesta proposició.
Acabem amb la precarietat i així també acabarem amb les desigualtats a
l’Administració i amb la manca de promoció professional per al personal funcionari i
laboral fix.

La millor defensa un bon CATAC!
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