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Seguim lluitant
pels teus drets
#SalarisPúblicsJa
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Des de l'Àrea Pública de CCOO
exigim pujades salarials que
compensin la pèrdua de poder
adquisitiu del personal dels

serveis públics
primer sindicat
de les
Administracions
Públiques

Des de l'Àrea Pública de CCOO exigim 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 2010/12 i millori
substancialment les condicions de treball en el sector públic, pujades
salarials que compensin la pèrdua de poder adquisitivo del
personal dels serveis públics.

Un Acord que contempli
1. VIGÈNCIA. Acord plurianual
2. OCUPACIÓ
a. Eliminació de la taxa de reposició.
b. Plans d'ocupació per al rejoveniment de les plantilles.
3. PUJADA SALARIAL
4. Rec uperac ió de la pèrdua de poder adquisitiu i fons
adicionals 2021-2024
5. JORNADA LABORAL
Implantar les 35 hores setmanals en el conjunt del Sector Públic.
6. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL
a. 2021. Culminació de la Disposició Transitòria Tercera de
l'EBEP.
b. Adaptació del model de Classificació Professional.
7. JUBILACIONS ANTICIPADES
a. Analtizar llocs de treball o col·lectius per anticipar l'edat de
jubilació.
8. CARRERA PROFESSIONAL
a. Extensió de la Carrera Professional a tots els i les treballadores
públiques.

9. DEROGACIÓ DECRETS 2010/2012 RETALLADES
10. Obrir i garantir espai d'interlocució Sector Públic Empresarial
11. Derogac ió LRSAL: Llei Racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local
12. Canvi i adaptació normativa per als Plans d'igualtat i els
protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe
13. Participació en els processos de Digitalització i Modernització
de les Administracions Públiques
14. Formació i Qualificació Professional
15. Salud Laboral, Prevenció de Riscos Laborals
16. Desenvolupament i Millores de l'EBEP. Llei AGE i lleis CCAA
17. Revisió de la indemnització per residència i indemnitzacions
per raó de serveis (Kilometratge i dietes)
18. Classes passives: increment substancial d'havers reguladors dels
grups de l'A2 a l'E, per a evitar que es continuï deteriorant la qualitat de les
pensions de classes passives.
19. Servei Exterior: Actualització salarial després de 14 anys i
recuperació del poder adquisitiu i exigència de ple dret a la negociació
col·lectiva.

Les empleades i empleats públics hem demostrat una vegada més en
aquesta crisi sanitària, la professionalitat i lliurament en la nostra labor
com a servidors públics i no permetrem que es menyspreï el nostre
treball, fet que sens dubte es fa si no es tanca un nou acord salarial, de
reconeixement i millora de les nostres condicions de treball.
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