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EL SECTOR GENERALITAT DE CCOO
DAVANT LA FUTURA LLEI ESTATAL SOBRE
TEMPORALITAT A LES ADM. PÚBLIQUES
Com ja sabreu, aquests dies s’ha filtrat un acord entre el Govern d’Espanya, ERC i el PNV, per a
l’elaboració d’una llei per a solucionar la temporalitat a les Administracions Públiques. El Govern
està disposat, ara, a canviar el marc legal. Això és una novetat que ens permet negociar de nou.
Ens alegra haver obert un camí amb l’acord que ha anat al Parlament, malgrat els partits NO hagin
acordat augmentar l’import de les indemnitzacions aconseguit per CCOO o acabar amb la
impunitat dels responsables polítics que incompleixen reiteradament els acords i l’EBEP pel que fa
a acabar amb la temporalitat.
CCOO utilitzarem totes les possibilitats per reduir la temporalitat, que és injusta i abusiva per a les
persones interines, i ineficaç per al servei públic. Però exigim tant la total seguretat jurídica per a
les persones que s’hi acolliran, com el respecte a altres drets com el de la mobilitat i promoció de
la resta de personal fix o de carrera. No és incompatible, com recollia l’Acord sindical.
CCOO estem estudiant la nova situació per a la negociació que ens espera. Allà presentarem
propostes amb l’objectiu d’aconseguir les màximes garanties i drets per a l’estabilització de les
persones que han estat patint un abús de temporalitat, així com per evitar que torni a reproduir-se
la situació actual en el futur.
Ara hem d’esperar al redactat definitiu i a la lletra petita per presentar les valoracions més
concretes. Del redactat conegut fins aquests moments, ens preocupa el greuge comparatiu en
l’accés a les diferents places, així com la seguretat jurídica per evitar futures impugnacions.
També ens preocupen segons quins titulars dels mitjans de comunicació i manifestacions de
polítics que no s’ajusten al redactat filtrat de les esmenes transaccionades, i que parlen
d’automatisme i confonen plaça amb persona. És per això que us adjuntem alguns aclariments en
aquest enllaç; és el que podem fer, a aquestes alçades, malgrat la provisionalitat de tot plegat, i
atesos els dubtes que ens heu fet arribar.
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