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Iniciativa Legislativa Popular 
El Parlament admet a tràmit la ILP de CCOO sobre la 
conciliació laboral i familiar a l’Administració Pública 

 

 
La Mesa del Parlament ha admès a tràmit, en 
data 27 d’abril, una iniciativa legislativa popular 
(ILP) que proposa elaborar una llei sobre la 
conciliació de la vida laboral i la familiar, i la lluita 
contra la violència de gènere i l’assetjament 
laboral a les administracions públiques de 
Catalunya. Aquesta ILP la impulsa l'Àrea Pública 
de Comissions Obreres de Catalunya i va ser 
registrada el proppassat 16 d’aquest mes d’abril. 
 
Amb aquesta Iniciativa Legislativa, CCOO volem 
recollir, en una única norma, la dispersió actual 
sobre les mesures de conciliació en les 
administracions públiques de Catalunya, amb 
l’objectiu d’unificar i fer pacífica la seva aplicació. 
 
L’any 2006, es va aprovar la Llei 8/2006, de 5 de 
juliol, de mesures de conciliació de la vida 
personal, la familiar i la laboral del personal al 
servei de les administracions públiques de 
Catalunya, que introduïa noves mesures i 
pretenia unificar la normativa.  
 
L’any següent, el Parlament estatal va aprovar la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes i, poc després, 
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic (EBEP), que han introduït 
importants modificacions legislatives. La Llei 
5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres, va adaptar algun aspecte de la norma 
catalana a l’EBEP, però no va acabar de clarificar 
els aspectes més conflictius.  

Aquesta acumulació normativa ha provocat 
dificultats d’aplicació i d’interpretació i requereix 
una adaptació legislativa, amb l’objectiu de 
garantir la seguretat jurídica, però amb la finalitat 
afegida de clarificar els drets dels empleats i les 
empleades públics, al servei de les 
administracions catalanes. 
 
A més de la unificació i de la pacificació en 
l’aplicació, volem senyalar i destacar el fet 
d'estendre la seva aplicació a tots els empleats i 
empleades públics de totes les administracions de 
Catalunya, al marge que el vincle jurídic sigui de 
funcionari, estatutari o laboral. 
 
Les mesures que es recullen a la ILP són, doncs, 
una sistematització i actualització del marc jurídic 
vigent, especialment per adaptar-lo a recents 
normatives estatals que afecten la legislació en 
aquest àmbit. 
 
Perquè la iniciativa segueixi endavant, els 
promotors han de recollir i acreditar, els pròxims 
mesos, un mínim de cinquanta mil signatures de 
suport. Per aquest motiu les delegades i els 
delegats de CCOO demanarem més endavant la 
teva signatura, necessària per treure endavant 
aquesta Llei. 
 

Esperem poder comptar 
amb la teva col·laboració 

 
Podeu trobar més informació a http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=33081325 


