SAbIEs
quÈ…

PROCÉS
D’ESTABILITZACIÓ.

¿

...la Llei 20/2021 de mesures urgents per a reduir la temporalitat en l’ocupació
pública, ve de l’Acord subscrit per aquest sindicat el 5 de juliol?
...l’objectiu d’aquest Acord és donar estabilitat a les plantilles i posar fi a la
precarietat laboral que suposa la temporalitat i evitar a futur que es torni a repetir
a futur?

...CCOO ha aconseguit que surtin TOTES les places als processos d’estabilització?
..surten TOTES les places vacants que faci més de tres anys que estan cobertes
de manera temporal o interina?
...HAN DE SORTIR:

 Places que estiguin o no en les RLT, plantilles, catàlegs o qualsevol ordenació
de Recursos Humans.

 Places de programes o per obres i serveis.
 Places que duguin a terme els anomenats “serveis impropis”.
 Places finançades per altres administracions públiques:
Exemple: personal que presta un servei en un ajuntament (o una altra 		
administració) el finançament de la qual provingui d’una diputació o comunitat
autònoma.
Entre altres, estan en aquesta situació els punts d’atenció a les dones, a
les víctimes de violència de gènere, els serveis socials, les escoles infantils,
l’educació de persones adultes i els programes de promoció econòmica .
...gràcies a CCOO s’ha d’estabilitzar TOT i no tan sols algunes places considerades d’estructura o que estiguin a la RLP?

¿QUÈ ESTEM FENT?
 Exigir que es regularitzin totes aquestes places.
 Que surtin TOTES aquestes places als processos d’estabilització.
Per això, CCOO ha treballat per l’acompliment íntegre de la Llei.

?

¿Què hem aconseguit?
Que moltíssimes d’aquestes situacions que portin anys, fins i tot dècades, en abús o frau
de llei, concatenant programes o obres i serveis, amb l’excusa dels anomenats serveis
impropis, estiguin ja publicades o pròximes a la seva publicació de les ofertes d’ocupació
públiques d’estabilització.
Anteriorment, gràcies a CCOO, moltes d’aquestes situacions hem aconseguit que es
reconeguessin com a frau de llei i es considerés la figura de “indefinit no fix”.
Des de l’Acord de 2018, que va subscriure CCOO i a instàncies nostres, ja haurien d’haverse reconegut aquestes places com a llocs d’estructura.
Ara, amb l’Acord de 5 de juliol del 2021, reconegut en la Llei 20/2021, ja existeix
l’obligació, sí o sí, d’estabilitzar les places i recollir-les en les RLT o Plantillas.
Per a CCOO, l’estabilitat laboral és una prioritat i aquests processos són l’oportunitat
per acabar amb la xacra de la temporalitat.
Es confirma el que ha defensat sempre CCOO, en el sentit que la solució a l’abús de la
temporalitat devia:

 Ser via negociació col·lectiva o canvi normatiu.
 Donar resposta a totes les persones afectades i no sols a les que tenien capacitat
econòmica per presentar demandes judicials.

 CCOO ja ha advertit que, si hi ha incompliments quant als processos d’estabilització,
portarà aquests assumptes als tribunals i denunciarà davant la Comunitat Europea, si
escau.
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