
MANIFEST CONTRA L’ICETASU 

Amb un encàrrec des del 1999 el legislatiu espanyol havia d’adaptar el nostre 

ordenament jurídic a la Directiva i jurisprudència europea i com moltes altres coses, ho 

fa tard i malament posant-nos novament en ridícul davant d’Europa i abocant-nos 

encara més a la judicialització del problema, ja que els jutges poden aplicar la normativa 

europea directament i no fer cas al Real Decret aprovat per Consell de ministres amb el 

suport un cop més dels sindicats representants negociadors dels treballadors públics 

temporals UGT,CCOO i CSIF. 

Al·legant urgència trien com a la millor forma per complir l’encàrrec el Real Decret que 

dedica 5 pàgines a explicar perquè és adequada aquesta forma. Sembla que quan un ha 

de dedicar tants esforços a justificar-se és que ja sap que no té raó. Però més enllà de la 

fórmula triada, com més hores passen i més es va analitzant la resta del text, 3 pàgines 

més, més dubtes ambigüitats i trampes se’n desprenen fins el punt de que en teoria la 

gran noticia era que es reconeixia una indemnització, per la qual cosa molts ens 

felicitaven, millor això que anar al carrer sense res, i nosaltres emprenyats perquè 

s’havia triat la via de la indemnització pagant tots, per comptes de la de l’estabilització 

per transformació administrativa del contracte temporal en fix a cost zero. 

Emprenyats perquè la indemnització aprovada era: 

- mínima, 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, quan no fa 

massa dies els mateixos parlaven de 33 dies,  

- inadequada, Europa ja ha dit en sentència que aquesta indemnització no 

sanciona l’abús sinó que es dona amb motiu d’acomiadament objectiu. 

- per res dissuasòria, si tenim en compte que és a l’any 89 quan els jutges inventen 

la figura de l’indefinit no fix per poder reconèixer a les persones cessades després 

d’anys treballats justament aquesta indemnització dels 20 dies i des de llavors la 

taxa de temporalitat no ha fet més que augmentar, sembla indiscutible per la via 

dels fets que molt dissuasòria no és. 

- ni proporcionada, tenint en compte que l’aposta preferent d’Europa és 

l’estabilització del personal temporal a fix i en cas de que la via triada per 

compensar les víctimes de l’abús pogués ser la indemnització. Aquesta ha de ser 

el més ajustada possible a l’equivalent a ser fix i és evident que la de 20 dies no 

ho és. 

Però lluny de cagar-la poc, va més enllà, i  es pren el luxe des de la posició de poder 

de la que parteix, de posar com a condició haver participat en el preceptiu concurs-

oposició de torn lliure, és a dir,  obliga als abusats a participar en processos selectius 

juntament amb persones que molt legítimament volen accedir a l’Administració, uns 

processos que també ja ha dit el TJUE que no serveixen com a sanció i per acabar-ho 

d’arrodonir, afegeixen que qui al cessament tingui dret a aquesta indemnització se 

li calcularà només en base a l’últim contracte o nomenament independentment de 

la resta d’antiguitat i es queden tan amples. 



Però no acaba aquí, perquè aquesta gent quan comença a dir bestieses es va 

envalentonant com si no hi hagués un demà i afegeix que naixerà el dret a cobrar 

aquesta indemnització als temporals cessats que compleixin totes les condicions que 

els hi ha donat la gana establir i només si el contracte o nomenament és de data 

posterior a l’entrada en vigor del decret. 

Perdona? Però no el tramitàvem per Real Decret motivat per la urgència a transposar 

la Directiva que ens obliga a tenir legislada sanció a l’abús i resulta que deixes fora a 

tot el gruix de gent que ja està en abús? Ens tenen per tontos?. 

Encara hi ha més, ja que si una cosa havia quedat clara amb la rectificació que va fer 

el Suprem a requeriment justament d’Europa, era que més de tres anys ocupant 

plaça estructural és considerava estar en abús de temporalitat, doncs han estat 

capaços fins i tot de tornar a la confusió en aquesta qüestió quan afegeixen que si 

durant aquests 3 anys es posa en marxa el concurs-oposició, això vol dir potser quan 

portes 2 anys i 11 mesos surt convocatòria, després un any per llistes i data examen, 

dos anys per resoldre...i te’n vas a 6, 7 o els anys que siguin i quan et cesin com no 

ho consideren abús perquè pretenen legalitzar que es superin els 3 anys, tampoc 

pagaran indemnització. 

Pendents ara de que aquest despropòsit no sigui validat amb més SIS que NOS al 

Congreso per justícia i perquè estem cansats d’emprendre accions legals però ho 

farem si ens hi obliguen. 

Pendents sobretot de la posició i vot dels partits catalans que diuen donar-nos suport 

i que diuen estar a favor amb la llei d’estabilització del personal temporal del sector 

públic català reconeixent el dret a mantenir el seu lloc de treball fins a la jubilació a 

tots els empleats públic de les administracions catalanes amb contractes de més de 

3 anys fent tasques estructurals.  

ERC i JUNTS, estarem pendents del vostre vot que en coherència només pot ser NO. 

I si malgrat tot aconsegueix més SIS que NOS l’impugneu, presenteu qüestió 

d’inconstitucionalitat o tot allò que estigui a les vostres mans per no deixar tirar 

endavant aquesta barbaritat. 

En definitiva un acord en forma de Real Decret vergonyós, impropi i indigne d’un 

Estat social i democràtic de dret, que vulnera els drets dels treballadors de 

l’Administració pública discriminant-los entre altres respecte a la transposició de la 

Directiva al sector privat on si es reconeix la transformació del contracte en abús de 

temporalitat superior als dos anys obligatòriament en fix o respecte als treballadors 

d’empreses privades que al passar a ser públiques els seus treballadors adquireixen 

el reconeixement d’empleat públic a extingir que els permet mantenir el seu lloc de 

treball fins la jubilació, dret que ens neguen a nosaltres 
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