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Projecte de Llei de Mesures d'Ocupació Pública 
QUÈ HEM FET / QUÈ ESTEM FENT 

 

 
Com ja us hem informat amb reiteració, CCOO ens hem manifestat radicalment contra el 
projecte de Llei de Mesures d'Ocupació Pública. Valorem com un atac molt greu a la plantilla 
actual i futura de la Generalitat molts dels aspectes d'aquesta llei. Enlloc d'una llei integral de la 
funció pública catalana, negociada amb els sindicats, han preparat un projecte de llei parcial que 
retalla drets com la mobilitat, introdueix elements de subjectivitat en els processos de selecció, i 
pretén la desaparició del personal subaltern.  
 
(Podeu rellegir els plantejaments de CCOO a la nostra web, als INFORMA dels dies 16/3/2010, 
21/4/2010 i 10/5/2010). http://www.ccoo.cat/fsc/aspnet/noticia.aspx?id=125009 
 
Els sindicats no vam poder negociar com correspon els continguts de la llei i el Govern va trametre 
el projecte al Parlament a primers d'any. Des d'aleshores hem treballat per impedir-ne l'aprovació 
o, si més no, aconseguir modificar-ne els aspectes més greus per la via de les esmenes 
parlamentàries. 
 
Què hem fet i estem fent CCOO contra la Llei de Mesures: 
 
− CCOO vam presentar recurs contra l'aprovació per part del Govern del projecte de llei que 

va ser tramès al Parlament, per manca de negociació amb els sindicats. La legislació obliga 
a negociar tot allò que afecti a les condicions de treball dels empleats i les empleades 
públiques. 

 
− CCOO ens hem reunit diverses vegades amb els grups parlamentaris, tant els que 

donen suport al Govern com els de l'oposició, des del mes de febrer fins ara, que continuem 
la feina. 
 

− CCOO vam comparèixer davant la ponència d'aquesta llei el passat 21 d'abril, a petició de 
tots els grups parlamentaris, per manifestar la nostra opinió sobre la llei. L'esquema de la 
nostra actuació al Parlament sempre ha estat el mateix: l’objectiu prioritari, mirar d'aturar la 
tramitació de la llei i la seva retirada; si això no fos possible, modificar-la de manera 
substancial per la via de les esmenes. 
 

− CCOO vam fer una ronda d'assemblees, els mesos d'abril i maig, pels centres de treball de 
la Generalitat explicant el contingut de la llei, les agressions que suposava per la plantilla i 
les raons de la nostra oposició al projecte. Explicàvem, també, perquè cal una llei integral 
de la funció pública i quins aspectes hauria d'incloure. 
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− CCOO vam promoure una recollida de signatures entre la plantilla de la Generalitat 

manifestant el rebuig a la declaració de “a extingir” del cos de personal subaltern. 
Aquest ha estat el motiu fonamental de la nostra oposició a la llei i el que simbolitza el nostre 
rebuig radical. 
 

− CCOO vam lliurar al Parlament de Catalunya, el passat 7 de maig, les 9.621 signatures 
recollides fins aquell moment contra l'extinció del cos de personal subaltern. 
 

− Hores d'ara, amb molt bones perspectives, seguim els contactes amb els grups 
parlamentaris. 

 
Volem fer especial esment a l'efecte important que va tenir el fet de lliurar prop de 10.000 
signatures de treballadors i treballadores de la Generalitat. CCOO hem pogut comprovar 
des d'aquell moment un important canvi en l'actitud d'alguns grups parlamentaris vers els 
nostres plantejaments, fonamentalment en aquells grups que al principi eren més 
refractaris als nostres arguments. Un major interès en escoltar-nos i fer cas del que 
plantejàvem. Una major sintonia, en definitiva. 
 
CCOO volem fer un reconeixement a les companyes i als companys que es van mullar pel 
col·lectiu amb la seva signatura. Ha estat un element important en la lluita contra aquesta 
Llei de Mesures i en defensa del personal subaltern. 
 
Aquesta llei va iniciar la seva tramitació parlamentària pel procediment d'urgència, es van anar 
ampliant els terminis per la presentació d'esmenes fins la darrera pròrroga, que acabava el 20 de 
maig. El 27 de maig es van fer públiques les esmenes. Tot això, tràmits, compareixences, 
esmenes, ho podeu consultar a la web del Parlament (www.parlament.cat), obrint la pestanya 
“Activitat parlamentària” i anant a “Iniciatives legislatives/Projectes de Llei”. 
 
Des del tancament del període de presentació d'esmenes no s'ha reunit la ponència i, per tant, 
no ha avançat la tramitació legislativa ni s'ha iniciat el debat de les esmenes. CCOO confiem que 
això sigui el pas previ a la retirada de la llei.  
 
Per si de cas, CCOO hem demanat als grups parlamentaris (i algun d'ells té intenció de fer-ho) 
que elevin consulta al Consell Consultiu sobre alguna de les qüestions més polèmiques de la 
llei. D'una banda, la validesa jurídica i l'encaix constitucional del concepte “idoneïtat”, que 
entenem xoca amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat per l'accés a la funció 
pública. D'altra, el fet que l'extinció del cos de personal subaltern suposaria l'impediment per a 
una part important de la població del país (persones sense estudis) d'accedir a la funció 
pública catalana, que entenem és un dret universal en el nostre ordenament jurídic. I això, amb 
un índex de fracàs escolar com el que tenim. CCOO creiem que cap d'aquestes dues qüestions 
passarien el filtre de la constitucionalitat de la mesura. 
 
Així és com estan les coses. Continuarem informant-vos. 


