
  

El govern vol reformar el model de funció 
pública d'esquena als sindicats 
| El conseller Ausàs presenta l'avantprojecte de llei però CCOO i la UGT denuncien que 
no el coneixen | El procés inclou un període de prova per als nous funcionaris 
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El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va presentar ahir l'avantprojecte de 
la llei que pretén modernitzar l'ocupació pública a Catalunya, amb la intenció que el govern l'aprovi 
durant aquest més, tot i que probablement no es faci fins al setembre. Aquest anunci va ser rebut amb 
sorpresa i indignació pels sindicats catalans, que van alertar que l'avantprojecte de llei "encara no ha 
passat per cap àmbit de negociació", segons va explicar la responsable de l'àrea pública de CCOO de 
Catalunya, Josefina Pujol. 

Tant Pujol com el secretari d'acció sindical de la federació de serveis públics de la UGT de Catalunya, 
Carles Villalante, van denunciar que tenen una versió antiga de l'avantprojecte i que el departament no 
els ha remès les noves versions. A més, Villalante va assegurar que en una reunió amb Ausàs, a finals de 
juny, l'hi van demanar explícitament i s'hi va negar. "Han començat la casa per la teulada i ignorant els 
representants dels treballadors", va comentar, i va acusar el departament de "falta de coneixement de la 
funció pública, falta de sensibilitat i de respecte". 

Villalante va atribuir l'anunci d'ahir del conseller a una acció desesperada per "justificar que ha fet alguna 
cosa" en aquesta legislatura, mentre "no es desenvolupa l'estatut del treballador autònom i no s'ha posat 
en marxa gairebé cap norma sobre la funció pública". El departament ha citat els sindicats demà i 
esperen que se'ls donin les explicacions oportunes. 

Pel que fa a l'avantprojecte de llei, Villalante va valorar-lo com a "absurd, inútil i inadequat, no toca els 
problemes que té la funció pública catalana". El text inclou mesures com un període de prova mínim de 
tres mesos per als candidats que hagin superat les oposicions, que actualment no existeix, un examen 
per a la contractació d'interins, que ara és lliure, i la reducció del 45% al 30% del que puntua ser interí 
en les oposicions. "En principi no ens sembla bé el període de prova, però depèn de com sigui el procés 
de selecció", va valorar Josefina Pujol. Villalante va dir que el període de prova és "incongruent" amb el 
fet que es redueixi la puntuació per als interins, "que han passat una prova de més de dos i tres anys". 
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