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serveis a la ciutadania

Més inversió als serveis públics: CCOO aposta per la inclusió dels fons 
europeus, per poder dotar de uns pressupostos potents que permetin als 
serveis públics dotar de drets a la ciutadania.

Campanya per a una llei de la funció pública per a l’Adminis-
tració de l’Estat amb garanties: en la que destaquem la millora en 
matèries tan essencials com les retribucions, carrera professional, igualtat, 
transparència o jornada entre d’altres.

ELS SERVEIS PÚBLICS
SOM TOTES I TOTS

#ElPoderDeCanviarhoTot
@ccoo_fsc_cat

Per això,et convidem a cuidar, a estimar, 
a protegir i a lluitar pel que és teu. 
Perquè tu ets servei públic, perquè
els serveis públics som totes i tots!

Serveis públics de qualitat: la major part dels quals no disposaven
d’instruments de regulació de les seves condicions de treball.

Acord marc de condicions laborals dels ens locals de menys 
de 20.000 habitants: que permet la modernització de l’administració, 
millorar els seus recursos, l’organització i la seva gestió. Així com la
relació amb els admninistrats i administrades, i el suport a usuaris i 
usuaries amb dificultats de comprensió i accés.
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Acord de pressupostos amb el Govern de la Generalitat de Catalunya 
i els agents socials:  Que ha permés garantir l’increment de places a la 
formació professional. enfortir el servei d’ocupació i el sistema públic de 
salut de Catalunya, augmentant la partidadel departament i la dotació als 
serveis d’atenció primària; Garantir la renda garantida a laciutadania i 
compensar l’increment de la despesa energètica a famílies i empreses.

Acord a municipis i territoris: que han permès millorar les instal·lacions educatives 
o l’accés al transport públic, així com l’existència de nous centres assistencials i 
hospitalaris

1. Llei de reducció de la temporalitat:La negociació de la Llei de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública, qu eha permés
l’estabilització de les plantilles, la consolidació dels llocs de treball després de molts
 anys d’abús en la temporalitat.

2. Promoció interna i en especials condicions a la Generalitat de Catalunya: CCOO 
hem arribat a acords per fer real aquest dret per a totes les persones laborals fixes i 
funcionàries de carrera de totes les categories i cossos.

Llei d’ocupació pública catalana: CCOO hem reclamat amb propostes una 
llei negociada amb els sindicats representatius de la funció pública, que 
possibiliti temes bàsics com la carrera professional vertical i horitzontal real.

Acord de millores salarials i condicions laborals: CCOO signa l’Acord marc 
per a una administació del segle XXI, que suposo millores en les condicions 
laborals i econòmiques del personal de les administracions públiques i el seu 
sector públic. Destaquem les concentracions de novembre de 2021 i de juliol a 
les portes del Congrés.

Jubilació anticipada per a feines penoses: Acord de diàleg social entre 
sindicats, empresa i Govern, amb un ampli suport parlamen-tari , pel dret a la 
Jubilació de col·lectius com els Mossos d’Esquadra o la Policia Foral de Navarra, 
els quals només han estat representats a la Mesa de la funció pública per CCOO. 

Jubilació anticipada per a policies locals (RD 1449/2018): CCOO ha garantit 
per aquest personal la pensió de jubilació amb una edat inferior en 5 anys a la seva
 edat de jubilació, o en 6 anys si acredita 37 anys d’activitat efectiva i cotització.

Acord d’estabilització del personal interí dels ens locals sense representació 
legal : CCOO ha signat aquest acord entre quasi 800 ajuntaments i ens locals 
sense representa-ció sindical i relació de llocs de treball, pero poder dotar-los 
d’unes bases negociades que puguin millorar les condicions laborals i econòmiques 
del seu personal. 

Els serveis públics som totes i tots perquè, en primer lloc, d’una manera o d’una 
altra, hi estem implicats com a persones usuàries, i, en segon lloc, perquè els 
necessitem per tenir una vida digna. També perquè els hem defensat i els hem 
construït com a treballadors i treballadores, ja que un bon grapat de nosaltres, dels 
nostres familiars, dels nostres amicsi amigues… fan possible cada dia, amb el seu 
esforç, el manteniment de tot un sistema que ens tracta a tots i a totes igual. I perquè 
el sistema mateix té necessitat de netejadors i netejadores, professionals mèdics, 
professionals d’infermeria, professionals socials, programadors i programadores 
culturals, monitors i monitores de lleure, mestres, conserges, personal administratiu 
i un llarg etcètera, en què cap professió no pot viure sense l’altra i entre totes ho fan 
possible. 

Fa massa anys que CCOO lluitem pels serveis públics, que tan amenaçats 
estan cada dia, perquè tenen un finançament insuficient, perquè no disposen de bona 
panificació i/o instal·lacions o per la voracitat d’un mercat que vol substituir-los per fer 
negocii que n’impossibilita l’accés a la majoria de la població. Uns serveis que han 
patit retallades inassolibles. Fa massa anys que tu lluites pels serveis públics. I ho 
continuaràs i ho continuarem fent.

Com que les lluites donen fruits, et mostrem alguns dels que 
hem aconseguit darrerament: 

Diferents mesures per als treballadors i treballadores 
públics, entre les quals:

serveis a la ciutadania
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