
 

 

 

El 19 de Març es va publicar la 
sentència  que havia de contestar a les qüestions prejudicials 

plantejades pels companys/es del servei madrileny de salut. 
 

No hem fet valoracions jurídiques, tal com han fet uns altres a so de bombo i platerets 

perquè aquestes interpretacions ja les ha fet el lletrat que ha promogut la majoria de les 

demandes, en un escrit que ja us vàrem adjuntar.  

 

Les valoracions de “els de sempre” els tornen a posar en dubte i porten el biaix dels seus 

interessos com a empresa-sindicat. 

 

Per aclarir una mica la situació us explicarem alguns punts essencials i com és 

el camí que s'obre després del dia 19 de Març de 2020. 

 

En primer lloc dir que la sentència ens sembla MOLT POSITIVA i en la línia del que calia 

esperar.  

 

Per començar ens reconeix alguna cosa que els quatre genets i els seus sequaços ens 

havien negat des de sempre, que estem contractats en abús, és a dir; que estem MAL 

CONTRACTATS I QUE AQUESTA MALA CONTRACTACIÓ PER PART DE L’ 

ADMINISTRACIÓ MEREIX UNA SANCIÓ A l'ESTAT ESPANYOL.  

 

Reconeix que els processos selectius que s'estan fent no són els adequats per 

acabar amb el problema i que no són una sanció a l'Estat incomplidor. 

 

Com no podia ser d'una altra manera, el TJUE deixa en mans dels tribunals Espanyols 

determinar com és la sanció adequada, però li diu clarament als mateixos 

que ha de ser prou dissuasiva i contundent com perquè la situació 

s'acabi. 

 

Quin camí hem de seguir? 

 

Està clar que el camí que s'ha iniciat amb les demandes massives reclamant la fixesa 

s'ha vist recolzat per la sentència dictada pel TJUE; per tant és un camí que cal 

continuar, per obligar els tribunals Espanyols a fixar la sanció a la nostra Administració 

incomplidora. 

 

Una lectura a "contrari sensu" del paràgraf 101 de la sentència, indica que un procés 



selectiu restringit als quals hagin tingut contractació abusiva seria una mesura 

adequada per sancionar aquesta. Emprendrem els contactes polítics necessaris per 

intentar implementar-los. 

 

Ens entristeix no haver trobat cap recolzament pel camí, el d'aquells SINDICATS QUE 

ES PENGEN EL CARTELL DE MÉS REPRESENTATIUS i que en lloc de defensar els 

drets dels treballadors i treballadores més vulnerables, els han abandonat; prevalent 

més els seus interessos com a SINDICAT-EMPRESA que els drets 

d'aquests.  

 

La sentència dictada pel TJUE atribueix a aquests sindicats la seva quota de 

responsabilitat en aquesta situació. CSIF, CCOO i UGT signants dels 

acords mal anomenats d'estabilització, sense oblidar a aquells altres que també els 

secundaven (STAJ), indicant que aquests processos que ens “van vendre” no són 

de conformitat amb la directiva europea i l'única cosa que pretenien era fomentar 

l'ACOMIADAMENT LLIURE I GRATUÏT.  

 

És més, la sentència deixa entreveure la complicitat dels mateixos. 

  

Per això, des de l'equip jurídic d’ ASIJ s'està estudiant com depurar les 

responsabilitats en les quals hagin pogut incórrer, tant en l'àmbit penal, com en el 

civil.  

 

Els que ens presentaven com a venedors de fum, CSIF, UGT, CCOO i els seus 

sequaços de STAJ, ara han vist socarrimada la seva posició de defensors del 

treballador més vulnerable pel desistiment continu que han fet una vegada i una altra del 

que era la seva PRIMERA I MAJOR obligació sindical.  

 

La sentència del TJUE ens posa en el camí d'aconseguir el nostre objectiu, que no 

és un altre que salvaguardar els drets laborals de tots/es els companys/es que han estat 

utilitzats per l'administració com a mà d'obra barata i que en el moment que han reclamat 

els seus legítims drets, se'ls ha intentat excloure. 

 

Des d’ ASIJ CONTINUAREM LLUITANT fins a l'extenuació per tots i cadascun 

de vosaltres. 

 

“Es pot enganyar a tothom durant algun temps. També es pot enganyar 

a alguns tot el temps. Però el que no es pot és enganyar a tothom tot el 

temps”. 


