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El Govern progressista, Iceta i el lobby sindical CCOO, UGT I CSIF consumen la 
seua traïció als treballadors i treballadores temporals de les administracions. 6 
juliol, 2021. 

Després de les notícies referents a "l'Acord sobre el pla de xoc per a reduir la temporalitat en les 
administracions públiques” entre el PSOE i el Lobby sindical CCOO, UGT i CSIF des de CGT País Valencià 
i Múrcia mostrem el nostre absolut rebuig al denominat “ICETAZO” i exigim que “ELS QUI ESTAN ES 
QUEDEN” com a sanció per l'abús de la temporalitat en la contractació fraudulenta tal com ha exigit el 
TJUE en la seua doctrina més recent, les sancionades no poden ser les treballadores víctimes d'abús de 
temporalitat. 

CGT País Valencià i Múrcia mostra per tant la seua total oposició a l'acord entre Iceta i les centrals 
sindicals del règim, ja que no s'està tenint en compte ni escoltant al conjunt de persones afectades 
(interines i indefinides) que estan en situació d'abús de temporalitat i frau en la contractació ni les 
nostres reivindicacions com a Sindicat de Classe que secunda i denuncia aquesta problemàtica en pro 
d'uns Servei Públics de Qualitat. Per aquest motiu ja vam fer una Vaga General en tot el Sector Públic 
de País Valencià el passat 18 de juny (administració gral. de l'Estat, administració autonòmica, 
diputacions, administracions locals, agències públiques, universitats, contractes i subcontractes de 
qualsevol de les administracions o empreses públiques). 

“ELS QUI ESTAN ES QUEDEN”: Continuarem defensant la consolidació de les persones que han patit 
abús de temporalitat i frau de llei en la contractació, i ens farem eco del que ha dictaminat el TJUE sobre 
les convocatòries d'OPEs, fixant que no pot ser un element sancionador ni dissuasori de la temporalitat 
i que castigar al que ha patit l'abús i la contractació fraudulenta amb la pèrdua del seu lloc de treball no 
s'ajusta a dret. Per la qual cosa rebutgem totalment la proposta del Ministre d'indemnitzar amb 20 dies 
per any amb màxim de 12 mensualitats, al personal en abús que no supere els processos d'estabilització. 

Denunciem la desigualtat manifesta que suposa que qualsevol empresari privat tinga l'obligació de 
complir la Llei i que la Inspecció de Treball tinga facultat sancionadora si la incompleix i que per a les 
administracions es mantinguen al marge de la LLEI amb total impunitat, actuant sense cap vergonya, 
saltant-se la directiva europea 1999/70 des de fa més de 20 anys i sense por de sanció per la Inspecció, 
per la qual cosa des de CGT insistim en la necessitat d'habilitar per Llei a la Inspecció de Treball perquè 
puga sancionar les administracions públiques per incompliments de les normes de contractació i 
normativa laboral i de prevenció de riscos en general. 
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Denunciem igualment que s'està sotmetent a les treballadores i treballadors a uns mal anomenats 
processos d'estabilització que per a res resolen el problema, ja que, tant al País Valencià com en altres 
comunitats, veiem com la mitjana d'aprovats no supera el 15%, per la qual cosa la majoria de places 
queden vacants i les borses d'ocupació queden també buides, provocant-se el major ERE encobert de 
la història. 

Exigim l'establiment de sancions severes cap als responsables polítics que com a gestors de l'àmbit 
públic contracten en frau de llei i/o contractacions temporals per a llocs estructurals, que hauran 
d'abonar amb patrimoni privat i inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic. 

Reclamem que es faça una reforma del TREBEP d'acord amb la normativa europea per al personal en 
abús i frau de Llei en totes les administracions públiques per a consolidar aquest personal “Els qui estan 
es queden” o en defecte d'això que es complisca l'article 61.6 de l'actual TREBEP “Només en virtut de 
llei podrà aplicar-se, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que consistirà únicament en la 
valoració de mèrits”. 

CGT crida a l'organització i mobilització permanent de totes les persones afectades fins a fer modificar 
aquest nociu “acuerdazo”. 

Les quotes d'afiliació a CCOO, UGT i CSIF són les pales que cavaran les tombes del futur laboral de la 
classe treballadora a Espanya. 

 

 

 

Convocatòria Concentració CGT “Contra l'Icetazo, per la Consolidació del personal 
temporal i interí de les Administracions Públiques” 

Dijous 8 de juliol de 11 h. a 12 h 
València: Plaça del Temple núm. 1 
(Enfront de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana) 

 
 
https://www.cgtpv.org/el-gobierno-progresista-iceta-y-el-lobby-sindical-ccoo-ugt-y-csif-consuman-su-
traicion-a-los-trabajadors-temporales-de-las-administraciones/ 
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