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COMPAREIXENÇA PARLAMENTÀRIA 
CCOO rebutja el projecte de Llei de Mesures d’Ocupació 
Pública i demana la seva retirada 

 

 
CCOO ha comparegut, a petició de tots els 
grups parlamentaris per manifestar la nostra 
opinió sobre el Projecte de Llei de Mesures 
per l’Ocupació Pública. 
 
Aquesta intervenció és fruit de les nombroses 
entrevistes que hem mantingut, i que esperem 
continuar mantenint durant tota la tramitació 
parlamentaria, per intentar modificar substan-
cialment el seu contingut, si finalment s’aprova. 
 
CCOO hem començat destacant la 
pusil·lanimitat  dels gestors i de la proposta: 
 
“Si amb l’elaboració de l’actual legislació es 
va frustrar l’oportunitat històrica de posar en 
marxa una NOVA ADMINISTRACIÓ, i es va 
optar pel continuisme, traduint al Català tots 
els vicis de l'Administració estatal, en aquesta 
ocasió, en la que la norma estatal, l’EBEP, no 
només ens permet, si no que fins i tot ens 
empeny a construir l’Administració Pública 
Catalana, tornem a les traduccions i a la 
manca d’empenta i d’ambició”. 
 
Una Llei raquítica 
 
Hem continuat denunciant que és una Llei parcial: 
 
“Una Llei raquítica que no afronta cap dels 
problemes existents i que no compleix amb les 
obligacions que deriven de l’EBEP: clarificació de 
l’estructura de cossos i categories, estructura 
salarial, promoció i carrera professional, 
negociació col·lectiva...” 
 

Un projecte que neix amb uns objectius molt 
limitats, encara que importants:  
 
• els instruments d’ordenació i estructura,  
• el reclutament i la selecció, 
• la mobilitat interadministrativa      
 
Selecció i Reclutament 
 
“Malauradament no compleix amb cap dels seus 
objectius. En el primer i l’últim la norma es limita a 
traduir el que ja diu l’EBEP o la pròpia normativa 
catalana ja existent. En la selecció de personal, 
s’afegeix als tradicionals criteris d’igualtat, mèrit i 
capacitat, un de nou, el d’idoneïtat, que es 
concreta en un “informe d’idoneïtat” abans del 
nomenament com a funcionari, que obre la porta 
a la més absoluta discrecionalitat.”  
 
Sobre el reclutament, instrument mitjançant el que 
s’intenta posar ordre en la contractació temporal, 
hem senyalat: “no deixa de ser la declaració d’un 
desig que no obliga a ningú i que, en tot cas, 
sembla oblidar que el que ha fallat, en aquest cas, 
no és la norma si no la seva manca d’aplicació 
per tothom, inclosa l'Administració que promou la 
nova regulació.”  
 
Classificació professional 
 
Hem resumit la nostra posició sobre la nova 
classificació professional, que ”no soluciona els 
greus problemes existents de delimitació de 
funcions entre els grups A1 i A2, no recull la 
realitat de la indiferenciació de funcions entre el 
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C1 i el C2, no aclareix qui estarà al grup B i 
declara a extingir el cos de subalterns”. 
 
Aquest últim punt és "Segurament l’element 
més greu d’aquest Projecte de Llei. Ja que 
implica l’externalització d’aquestes feines, “a 
més de suposar una visió de l’Administració 
elitista i tecnòcrata”. Tancarà l’accés a 
l’administració al personal sense cap titulació 
oficial, dificultarà enormement l’accés de una 
part molt important de personal amb 
discapacitats, especialment les psíquiques, i 
tindrà efectes perversos sobre el grup C2. 
 
Hem posat de manifest que com a conseqüència 
d’això, “s’afegeixen al Cos Auxiliar funcions 
pròpies dels subalterns. 
 
Curiosament, si hi ha un cos que ha perdut sentit 
actualment, aquest és el Cos Auxiliar, per la 
desaparició de les que tradicionalment han estat 
les seves tasques i, per tant, la realitat diu que fan 
les mateixes tasques que el Cos Administratiu, 
això sí, per un preu més baix”. 
 
Hem demanat que es reguli la promoció 
interna del C1 al A2 sense necessitat de 
titulació, en el mateixos termes que es regula 
per la promoció del C2 al C1. 
 
Una proposta des de la 
desconfiança  
 
Hem denunciat que aquest projecte neix sense el 
consens dels actors implicats i des de la 
desconfiança en el sector públic i en els 
treballadors i treballadores d’aquest; des de “la 
rancúnia”, ens deien en una de les nostres 
entrevistes parlamentaries.  
 

El disseny del període de prova i de l’informe 
d’idoneïtat posterior “pot xocar amb els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en 
l’accés a la funció pública, i es presta a 
actuacions subjectives. A més, el mateix concepte 
d’idoneïtat és d’una ambigüitat jurídica total, cosa 
que palesa el perill d’introduir-lo com element de 
validació.” 
 
Curiosament el certificat d’idoneïtat és el 
document necessari i que habilita per donar 
classes de religió catòlica. 
     
El nostre resum 
 
“Ens trobem davant d’una Llei molt parcial, poc 
ambiciosa, que anuncia uns principis que no 
desenvolupa, que no afronta cap dels  elements 
que l’EBEP obliga a desenvolupar: estructura de 
categories professionals, estructura salarial, 
promoció i carrera professional, entre altres. 
 
Una Llei que neix de la desconfiança en el diàleg i 
la negociació, unit a la incapacitat per exercir el 
liderat que correspon al Govern en aquest tema. 
 
Una Llei que torna a frustrar l’anhel de la 
construcció d’una autentica Funció Pública de 
Catalunya. 
 
En definitiva una Llei no només innecessària, si 
no perillosa, ja que extingeix al personal subaltern 
i apunta a la externalització de les seves funcions, 
introdueix l’arbitrarietat com a element decisori en 
l’accés o consagra els àmbits funcionals com a 
elements que dificulten o impedeixen el dret a la 
mobilitat”.  
 
Per tots aquests motius hem tancat la nostra 
intervenció expressant el nostre rebuig a la Llei i 
demanant la seva retirada. 
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