Prop de mil delegades i delegats de CCOO es concentren davant el
Congrés per a exigir un acord en matèria salarial i de drets per al
sector públic
L'àrea pública de CCOO reprèn les mobilitzacions per la defensa dels salaris i les
condicions de treball de tres milions tres-centes mil empleades i empleats públics, avui
14 de juliol, amb una concentració davant el Congrés dels Diputats coincidint amb el
debat de l'Estat de la Nació. Una concentració que ha congregat a prop de mil delegats i
delegades de CCOO del sector públic de tot el país, i en la qual s'ha donat lectura al
manifest amb les reivindicacions del sindicat i el reconeixement a la labor, especialment
durant la crisi sanitària del COVID-19, al conjunt de treballadores i treballadors públics.

Madrid, 14 de juliol 2022
L'àrea pública de CCOO reprèn, avui 14 de juliol, les mobilitzacions per la defensa dels salaris i
les condicions de treball de tres milions tres-centes mil empleades i empleats públic. La
concentració convocada per CCOO davant el Congrés dels Diputats, coincidint amb el debat de
l'Estat de la Nació, ha congregat a centenars de persones i delegats i delegades de CCOO del
sector públic de tot el país. A la seva finalització, CCOO ha donat lectura al manifest amb les
reivindicacions del sindicat per al conjunt de treballadores i treballadors públics:
•
•

•

•

Els Serveis Públics resulten ser un pilar bàsic de la democràcia i l'eina fonamental per a
la cohesió territorial, social i correcta redistribució de la riquesa d'un país.
La pandèmia produïda per la COVID-19, ha posat de manifest la importància de tenir
uns serveis públics adequats, amb plantilles correctament dimensionades que puguin
afrontar qualsevol tipus de circumstància ordinària o extraordinària que pogués produirse, com ha estat aquesta crisi sanitària, sense precedents en la història recent.
La proposta neoliberal per reduir els Serveis Públics, amb l'excusa indecent de la
reducció del dèficit públic, que no ha desaparegut, només està justificat pel que subjeu
de fons, que no és més que el negoci lucratiu de la privatització d'aquests.
La falta d'inversió i de plantilles adequades, així com l'increment de les privatitzacions,
ha suposat des de l'any 2010, fortament incrementada a partir del 2012, la pèrdua real
de milers de llocs de treball en tots els serveis públics, la qual cosa ha esdevingut en la
qualitat d'aquests, només salvada en gran part per la professionalitat i lliurament de les
empleades i empleats públics.

Les ciutadanes i ciutadans són conscients d'això quan acudeixen a les i els professionals de la
salut, dels serveis socials, a policies, cossos i forces de seguretat de l'estat, bombers, protecció
civil, professorat, personal de neteja, manteniment, seguretat, entre altres.

Aquesta pandèmia ha posat de manifest la importància de la força del treball, on s'ha visibilitzat
com mai determinades professions que passaven del tot desapercebudes: personal de neteja,
de manteniment, caixeres, però també en l'àmbit públic, personal sanitari, personal
investigador, docent, dels serveis socials, sense oblidar la resta de serveis públics, que estan
resultant imprescindibles, personal tècnic i administratiu de les administracions públiques i
sector públic empresarial, els serveis d'ocupació, de seguretat social, hisenda, justícia, correus,
etc. que encara en aquestes condicions excepcionals, han estat treballant o teletreballant des
dels seus domicilis particulars, amb mitjans propis en molts casos, perquè l'administració no es
paralitzi i la ciutadania pugui continuar tenint accés a aquests serveis essencials, com són,
accés a les diferents mesures de protecció social que s'han posat en marxa, IMV, ERTO,
prestacions, ajudes, atenció telefònica, entre altres.
No podem oblidar el treball extraordinari dut a terme per les empleades i empleats i resta de
treballadores dels centres assistencials, com a residències de persones majors, discapacitat,
menors, atenció domiciliària a persones vulnerables, institucions penitenciàries, que malgrat les
retallades i anys de disminució de les plantilles, han demostrat ser imprescindible.
Una administració pròxima, àgil, de qualitat, amb seguretat i una atenció personalitzada, és el
que la ciutadania demanda i és la prioritat de CCOO, al que resulta igualment imprescindible la
defensa dels drets de les empleades i empleats públics.
Uns serveis públics de qualitat requereixen unes plantilles estables i amb condicions de treball
dignes, per això mantenir el poder adquisitiu, recuperar els estàndards de qualitat d'ocupació i
resta de condicions de treball, són objectius prioritaris del sindicat.
L'Àrea Pública de CCOO s'ha bolcat en els Acords per a la millora de l'ocupació pública i
condicions de treball del 2017 i 2018 i l'últim de 5 de juliol de 2021, que va donar com a resultat
la Llei 20/2021, per a donar estabilitat a les plantilles i recuperar drets arrabassats, però no ens
quedarem quiets davant la inacció per part de l'Estat per a la consecució i recuperació de drets
de les empleades i empleats públics.
Estem avui aquí, 14 de juliol, enfront del Congrés dels Diputats, per a exigir al govern i els
grups polítics, que defensin els serveis públics, i això passa per preservar, defensar i millorar
els drets del personal de les administracions públiques i del sector públic estatal inclòs
l'empresarial.
Per tot això des de CCOO exigim assegurar la sostenibilitat dels serveis públics, amb un
finançament, estable i adequada, prestant especial atenció a la sanitat, l'ensenyament, els
serveis socials i dependència, però sense oblidar la importància de la resta de serveis públics
com la justícia, protecció i vigilància del medi ambient, seguretat social, serveis públics
d'ocupació, gestió assistencial i prestacions, així com la resta de serveis de l'administració.

D'igual forma hem d'insistir en la participació, a través de la taula de diàleg social en el
desenvolupament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en tot el
concernent a la modernització i transformació digital de les administracions públiques, alguna
cosa del tot imprescindible per a garantir uns serveis públics de qualitat.
En aquest sentit les polítiques públiques, el Pla de Recuperació, transformació i Resiliència, i el
PERTE previst per a les Administracions Públiques, han de centrar els seus objectius en
matèries, ara com ara del tot necessàries, com una major inversió en I+D+I, formació, carrera,
promoció i qualificació professional, així com millores en matèria d'infraestructures, transports,
ferroviàries, carreteres, de ports i aeroports, aigües i sector postal, entre altres, que resulten
essencials per a una millor cohesió social i territorial i el tan necessari canvi de model
productiu.
Per tot això CCOO exigeix la negociació d'un Nou Acord Salarial i de condicions de treball, que
garanteixi el poder adquisitiu, derogui els decrets de retallades de drets del 2010 i 2012, que
desenvolupi i procedeixi a l'adaptació del EBEP i Acord marc, per a millorar substancialment les
condicions de treball en el sector públic.
Per tant, un Acord que contempli:
• Una Vigència pluriennal 2022/2024
• Pujada Salarial, amb recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu i fons addicionals
• En matèria d'Ocupació: eliminació de la taxa de reposició i plans d'ocupació per al
rejoveniment de les plantilles
• Actualització Salarial del personal del Servei Exterior
• Jornada 35h de caràcter bàsic
• Canvi normatiu per al desenvolupament ple dels Plans d'igualtat i protocol d'assetjament
sexual i per raó de sexe
• Classificació professional, culminació de la Disposició Transitòria Tercera del EBEP
• Adaptació del model de Classificació professional, formació i qualificació professional
• Impuls necessari en matèria de Salut Laboral
• Jubilacions anticipades. Identificar llocs de treball i col·lectius
• Carrera professional per al conjunt d'empleades i empleats públics
• Llei de Funció Pública en l'Administració General de l'Estat
• Derogació de la Llei de Racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local
• Millores en classes passives, increment substancial d'havers reguladors dels grups A2 a l'E
• Actualització de les Indemnitzacions per residència i indemnitzacions per raó de serveis
• Obrir i garantir un espai d'interlocució per al Sector Públic Empresarial
A totes aquestes justes reivindicacions, que afecten el conjunt de les Administracions Públiques
i sector públic, que no dubteu defensarem des de CCOO, se'ls suma el descontentament
generalitzat de les empleades i empleats públics pel menyspreu del Govern a no asseure's JA
a negociar aquest Acord, que recordem està compromès per la mateixa Ministra d'Hisenda i

Funció Pública i que va in crecento amb diferents conflictes que ara com ara tenim al CARRER
en diferents àmbits i territoris:
• Sanitat, per la jubilació anticipada, jornada de 35 hores, carrera professional, actualització de
l'Estatut Marc, millora de la situació de l'Atenció Primària amb inversió suficient per a atendre la
població, dignificació dels professionals de la recerca i desbloqueig definitiu del Conveni
CIBER.
• Ensenyament. Sectors educatius, formats pel personal docent universitari i no universitari i el
personal de suport educatiu i d'administració de serveis, millora condicions de treball per a
augmentar la qualitat educativa, reducció de ràtios, càrrega lectiva i jornada així com
increments de recursos educatius, especialment en atenció a la diversitat i convivència
• Administració General de l'Estat, fons addicionals i incompliments de l'IV Conveni Únic,
personal de recerca del CSIC
• Conflictes en diferents àmbits de Comunitats Autònomes i Corporacions Locals
• Servei Exterior, 14 anys sense actualització salarial
• Correus, Model Postal públic de país, amb finançament públic suficient, paralització del pla de
desmantellament actual, recuperació de l'activitat i de l'ocupació, nou conveni i acord laboral
• Ferroviari, per un ferrocarril social, vertebrador i sostenible, increment de plantilles i la
Campanya Stop agressions al personal
• Aeri, ampliació plantilla i jubilació anticipada
• RTVE conveni col·lectiu, recuperació de plantilles
• Justícia, model de referència d'oficines judicials, carrera i promoció professional i mobilitat
• Estatut Bàsic del Bomber Forestal i Llei d'Agents Forestals
• Ambulàncies, bloqueig en els temps de descans del conveni col·lectiu
• Correus Express, manteniment de les plantilles
Salaris Públics JA
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