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L’EDUCACIÓ, LA SANITAT,
ELS SERVEIS PÚBLICS

SOM TOTES I TOTS!
L’educació, la sanitat, la dependència, 
els serveis socials, la cultura, l’esport, 

la seguretat, el transport, la neteja viària…



Els serveis públics som totes i tots perquè, en pri-
mer lloc, d’una manera o d’una altra, hi estem im-
plicats com a persones usuàries, i, en segon lloc, 
perquè els necessitem per tenir una vida digna. 
També perquè els hem defensat i els hem cons-
truït com a treballadors i treballadores, ja que un 
bon grapat de nosaltres, dels nostres familiars, 
dels nostres amics i 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 per-
què 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 viu-
re sense l’altra i entre totes ho fan possible.

Fa massa anys que CCOO lluitem pels serveis pú-
blics, que tan amenaçats estan cada dia, perquè 
tenen un finançament insuficient, perquè no 
disposen de bona planificació i/o instal·lacions 
o per la voracitat d’un mercat que vol substi-
tuir-los per fer negoci i 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 al-
guns dels que hem aconseguit darrerament:

• Un acord de pressupostos amb el Govern de 
la Generalitat de Catalunya i els agents socials 
que supera els 1.440 milions d’euros i que, en-
tre altres mesures, permet destinar 14,5 mi-
lions d’euros a garantir l’increment de places a 
la formació professional i desplegar l’orientació 
formativa i professional; enfortir el Servei Pú-
blic d’Ocupació amb 595 milions; enfortir el sis-
tema públic de salut de Catalunya augmentant 
la partida del departament i prioritzant la dota-
ció a la provisió de serveis en l’àmbit de l’aten-
ció primària; augmentar l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya fins al voltant dels 
615 euros per possibilitar que hi puguin optar 
totes aquelles persones que, tot i estar per sota 
del llindar de la pobresa, no hi podien accedir, 
augmentant en 144 milions les prestacions, en 
especial, la renda garantida de ciutadania, i, fi-
nalment, compensar l’increment de la despesa 
energètica a famílies i empreses.

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

• Mesures per als treballadors i treballadores 
públics, com la recuperació de les pagues 
robades i del complement de productivitat, 
la flexibilitat horària, més permisos de conci-
liació, atenció a la dependència o a les vícti-
mes de violència de gènere, mesures per a la 
reincorporació després d’una malaltia greu, 
l’acord per estabilitzar el personal temporal 
que assegura la feina a milers de persones, 
l’augment salarial des del 2018 fins al 2020 
que permet recuperar el poder adquisitiu 
perdut els anys de baixades i de congelació, 
o l’actual i fins al 2024 del 9,8 %, les 35 hores 
de jornada, la jubilació parcial anticipada… I 
és que millorar les condicions laborals de les 
persones que presten serveis públics també 
és millorar-ne la qualitat.

I continuem lluitant i treballant cada dia:

• Impulsant una iniciativa legislativa popular 
per assegurar i assolir que el 6 % del PIB de 
Catalunya es destina a educació. Comptem 
amb la teva signatura! Busca’ns al teu munici-
pi o a volem6percent.cat.

• Demanant que el 7,5 % del PIB sigui destinat a 
sanitat i el 2 %, a dependència. Cal ampliar les 
plantilles als serveis públics per assegurar la 
qualitat dels serveis i posar fi a les llistes d’es-
pera a la sanitat o a la pèrdua d’horaris d’aten-
ció als centres d’atenció primària. També s’ha 
d’assegurar que qui necessiti una plaça resi-
dencial o atenció domiciliària la tingui.

• Lluitant pels serveis socials per accedir a la 
cultura, per practicar esport, per disposar de 
transports públics, per garantir el manteni-
ment viari i per tenir places, carrers, pobles i 
ciutats habitables.

I moltes d’altres reclamacions.

Per això et convidem a cuidar, estimar, protegir 
i lluitar pel que és teu. Perquè tu ets Servei Pú-
blic, per que els Serveis Públics som Totes i Tots!

http://volem6percent.cat

