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CCOO LLIURA AL PARLAMENT 9.621 SIGNATURES 
CONTRA L’EXTINCIÓ DEL COS DE SUBALTERNS 

 

 
 
CONCENTRACIÓ DE DELEGATS I DELEGADES DE CCOO AL PARLAMENT 
 
 
Divendres passat, CCOO vam lliurar al Parlament de Catalunya les 9.621 signatures de 
treballadors i treballadores de la Generalitat recollides els darrers dies contra l’extinció del 
cos de subalterns.  
 
Tal i com ja us hem anat informant, està en tràmit parlamentari el Projecte de Llei de 
Mesures per l’Ocupació Pública, projecte de llei que compta amb la nostra oposició 
radical. Després d’haver estat impossible negociar-ne els continguts amb Funció Pública, 
CCOO estem mantenint contactes amb els grups parlamentaris i presentant-los esmenes 
al redactat amb l’objectiu de (si no podem fer caure tota la llei) que siguin modificats via 
esmenes els punts que suposen seriosos atemptats contra les condicions de treball dels 
empleats i les empleades públiques. Ara mateix, és al Parlament on ha de modificar-se 
l’articulat de la llei.  
 
Fa dues setmanes, CCOO vam comparèixer davant la comissió parlamentària on s’està 
discutint la Llei de Mesures. Algun dels grups parlamentaris s’han mostrat receptius als 
nostres arguments i a les nostres esmenes. 
 
Mentre seguim treballant per modificar la llei i seguim amb la ronda d’assemblees pels 
centres de treball de la Generalitat, volem agrair a aquests 9.621 companys i companyes 
la seva signatura de suport contra la pretensió (un disbarat, es miri com es miri) d’acabar 
amb el cos de subalterns. 
 
 
Us continuarem informant. 
 
 
Barcelona 10 de maig de 2010 
 
 


