Dimecres, 20 Març 2019

PER QUÈ NO COBREN LA CARRERA PROFESSIONAL ELS INTERINS?
- Pels polítics que, amb l'excusa de la crisi, han fet reiteradament incompliment de les
polítiques d’ocupació de l’ICS, descrites al punt 7 del II Acord sobre les condicions de
treball del Personal estatutari de l’ICS, a partir de la pàgina 42, on s’afirma que l’ICS
garantiria convocatòries anuals i bianuals depenent de les categories.
- Per l’ICS, que ens ha portat al TRIBUNAL SUPREM per tal de no pagar la sentencia del
TSJC que l’assessoria jurídica de CATAC-CTS/IAC havia guanyat. Per cert que el Tribunal
Suprem ha dictat sentència donant-nos la raó i generant jurisprudència.

CATAC-CTS/IAC va signar el II Acord l’any 2006 per garantir l’accés a la Carrera
Professional del personal estatutari fix a totes les categories professionals (doncs de
l’any 2002 al 2006 només la tenien facultatius i diplomats) i amb la garantia que es
facilitaria, a tot el personal, la possibilitat de ser fix amb convocatòria de places bianual i
que no hi hagués cap interí de més de tres anys.
Vam promoure basant-nos en el Punt 7 de l’apartat 6.1.2 del mateix II ACORD a la pàgina
10. demandes de personal interí de més de 5 anys d’antiguitat (llarga durada), l’última
l’any 2014.
Cada demanda contenciosa administrativa abans de tenir sentència suposa un procés
(entre la sol·licitud i la resolució) d’uns tres anys aproximadament i si, a més a més, l’ICS
la recorre al TSJC per tal de no pagar cal sumar un parell d’anys.

QUE ARA TOT EL PERSONAL INTERÍ DE TOTES LES CATEGORIES PROFESSIONALS PUGUI
ACCEDIR A LA CARRERA PROFESSIONAL NO ÉS FRUIT D’UNA CAMPANYA ELECTORAL
SINÓ DEL TREBALL DE 17 ANYS, DE TOTA UNA ORGANITZACIÓ SINDICAL, CATACCTS/IAC, I LA SEVA ASSESSORIA JURÍDICA

DE VEGADES… NO SOLS HAS DE TENIR LA RAÓ SINÓ QUE CAL QUE TE LA DONIN, I AIXÒ
ALS JUTJATS NO ÉS SEMPRE FÀCIL

