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LA LLEI DE MESURES D’OCUPACIÓ PÚBLICA: 
 

ATAC FRONTAL CONTRA EL COS DE SUBALTERNS, LA 
CARRERA PROFESSIONAL, L’ACCÉS A L’ADMINISTRACIÓ 

MITJANÇANT CRITERIS OBJECTIUS... 
 

 
 
El Govern català pretén aprovar una Llei “de mesures en matèria d’ocupació pública”, 
una llei parcial, ja que no actualitza la nostra legislació, tal i com mana l’EBEP, i no 
negociada, però que de ser aprovada pel Parlament, suposarà, entre d’altres retrocessos: 
 
 

- L’extinció del Cos de Subalterns, i la no convocatòria de l’Oferta Púbica 
prevista. Aquesta mesura, apart de poder suposar l’externalització de les seves 
funcions o que les hagin d’assumir altre personal, barra l’accés a la Funció Pública 
de un grup concret de població, la que no ha disposat de possibilitats d’estudis, 
nega la mobilitat als treballadors/es que actualment l’integren.  

 
- Eliminació dels llocs de doble entrada. Això significarà que subgrups sencers ja 

no puguin accedir a segons quines places, que si s’està ocupant de manera 
provisional i es decideix que “no li toca al teu subgrup” l’hagis de deixar, o que si es 
té de manera definitiva no te’n puguis moure per anar a una altra de semblant. Un 
bon cop a una de les possibilitats de carrera professional més importants! 

 
- Indefensió total davant l’assignació de tasques diferents a les del lloc de 

treball. Sota les sovint mal emprades “necessitats de servei”, et poden enviar a 
qualsevol lloc de la comarca i a fer altres funcions durant 6 mesos. 

 
- Període de prova basat en la subjectivitat i l’arbitrarietat d’un superior, 

malgrat haver aprovat unes oposicions i haver obtingut una plaça, portar serveis 
prestats “a dojo”, i per a qualsevol tipus de lloc de treball, sigui del nivell que sigui. 

 
- I més: com queden interins actuals si no tenen una oposició aprovada, no 

poder existir escales dins els cossos d’administració general, etc. 
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CCOO valorem com un atac molt greu a la plantilla actual i futura de la Generalitat de 
Catalunya, tots aquests aspectes i lamentem que no s’hagi aprofitat l’oportunitat que dona 
l’aprovació, a nivell estatal, de l’Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), per fer una 
Llei catalana integral de la Funció Pública (mandat també contemplat en l’Estatut de 
Catalunya). Tot el contrari, i com ens tenen acostumats els responsables de Funció 
Pública, darrera una falsa pretesa “modernització” pretenen retallar drets, motivació, 
mobilitat, tot potenciant “vestits a mida” i externalitzacions. 
 
Naturalment, es salten la legislació quan tampoc volen negociar ja que l’estil de ja fa 
temps a la Funció Pública és no escoltar, imposar, i deixar malament mediàticament als 
empleats i empleades públics de Catalunya. 
 
Per això, CCOO hem mantingut contactes amb els grups parlamentaris (curiosament ERC 
es nega) per tal que algú posi seny a tants disbarats i es puguin aprovar esmenes parcials 
–les esmenes a la totalitat no han prosperat– per poder reconduir aquest intent reaccionari 
i elitista d’un Govern que diu ser “d’esquerres”. 
 
CCOO compareixerem també davant el Parlament, defensant la mobilitat i promoció, el 
Cos de Subalterns, etc. 
 
Per tot això, i amb la ferma convicció de la importància de les tasques que duen a terme 
els subalterns i subalternes i de que aquestes han de ser realitzades per empleats i 
empleades públiques, us demanem la vostra col·laboració, signant en contra de 
l’extinció del Cos de personal Subaltern i per tal que tinguin dret a la seva Oferta 
Pública com tothom. 
 




