El Consell de Formentera regularitza la situació de 85 contractes temporals de llarga durada
divendres, 4 de maig de 2018 14:24

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Recursos Humans, ha informat que ha convertit
en indefinits i indefinides a 85 empleades i empleats públics que tot i tenir encara contracte
temporal portaven més de dos anys treballant de manera consecutiva a la institució.

La conversió dels contractes temporals en indefinits s'ha produït de manera gradual. A mesura
que la data de cada contracte temporal finalitzava, s'ha modificat per un nou contracte indefinit.
Amb aquesta mecànica als propers mesos es produiran les 12 regularitzacions que encara
queden pendents. Quan aquest fet es produeixi, els contractes temporals de llarga durada
quedaran eliminats del Consell de Formentera.

Aquestes actuacions s'han produït en compliment de l'acord de Ple del Consell de Formentera
del 16 de desembre de 2016, que a proposta de l'equip de Govern i amb la unanimitat de tots
els grups municipals, instaven a fer aquesta conversió.

La proposta d'acord aprovada es va produir pocs mesos després de la sentència del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea, de 14 de setembre, en la qual s'equipara la indemnització per
acomiadament dels treballadors de llarga durada a la dels treballadors fixos.

Amb aquesta actuació, "es dóna més seguretat, més qualitat i més drets a les treballadores i
treballadors públics de la institució", segons ha declarat Vanessa Parellada, consellera de
Benestar Social, Joventut i Recursos Humans del Consell de Formentera.

Nous drets d'excedència
A conseqüència d'aquesta mesura, treballadores i treballadors que per la seva condició
temporal tenien drets com l'excedència per interès particular fora del seu abast ara ja el poden
exercir. Fins avui, han estat 12 les persones que abans tenien un contracte temporal tot i portar
més de dos anys a la institució que han fet ús d'aquest dret.
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