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DESCANSI EN PAU (2a part) 
 

 
El Projecte de Llei de Mesures per l’Ocupació Pública ha mort! 
 
El personal subaltern pot respirar tranquil. 
 
El passat 8 de juliol CCOO comunicava la mort definitiva del Projecte de Llei de Mesures 
per l'Ocupació Pública. Aquesta llei no serà aprovada pel Parlament de Catalunya. Hem 
aconseguit parar, doncs, l’intent d'extinció del personal subaltern. CCOO mantenim amb 
fermesa el que vàrem anunciar aquell dia. 
 
Volem comunicar als companyes i a les companys subalterns que aquests dies rebin o 
hagin rebut una carta de Funció Pública o de Governació datada el mateix dia 8 de juliol, 
que no han de fer cas al què diu. En la carta se'ls comunica “què passaria” si s'aprovés la 
llei. Però us podem assegurar que la llei no serà aprovada. Es tracta d'una carta 
preparada amb anterioritat per Funció Pública davant l'onada d'escrits que estaven rebent. 
Preparada abans d'aturar-se el tràmit de la llei. 
 
Per algun imponderable, un cop sabut que la llei no seguiria endavant i davant la manca 
de reflexos per comunicar-ho així al personal afectat, des de Funció Pública s'ha activat 
un escrit que havia d'haver anat a la paperera, se li ha donat registre de sortida, i s'ha 
enviat a alguns afectats i afectades (no sabem quants). Cosa, potser, d'algun follet 
informàtic incontrolat. No en feu cas. 
 
Avui mateix, un cop assabentats de l'existència d'aquesta carta, CCOO hem parlat amb 
la Secretària de Funció Pública i Modernització de l'Administració, (que estava 
present a la reunió del dia 8 amb el Conseller) i hem tornat a rebre confirmació de la 
mort definitiva de la llei. La mateixa confirmació que fa una setmana. 
 
En resum, que s'ha colat una carta que no havia d'haver sortit i algú rebrà, però pot anar a 
la paperera directament. No ens volen deixar descansar ni 5 minuts! 
 
CCOO seguirem fent la nostra feina. 
 
I que deixin respirar, d'una vegada, al personal subaltern. 


