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CCOO AL CONGRÉS 
 

PROP DE MIL DELEGADES I DELEGATS DE CCOO ENS CONCENTREM 
DAVANT DEL CONGRÉS PER EXIGIR UN ACORD EN MATÈRIA 

SALARIAL I DE DRETS PER AL SECTOR PÚBLIC 
 

 
 

CCOO reprenem les mobilitzacions per la defensa dels salaris i les 
condicions de treball de tres milions tres-centes mil empleades i 
empleats públics amb una concentració ahir, 14 de juliol, davant del 
Congrés dels Diputats coincidint amb el debat de l'estat de la nació. La 
concentració va congregar prop de mil delegats i delegades de CCOO del 
sector públic de tot el país, i es va donar lectura al manifest amb les 
reivindicacions del sindicat i el reconeixement a la tasca, especialment durant 
la crisi sanitària del COVID-19, del conjunt de treballadores i treballadors 
públics. 
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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 i 2012, que desenvolupi i procedeixi a l'adaptació de 
l'EBEP i Acord Marc, per millorar substancialment les condicions de treball al 
sector públic. 
 
 
Per tant, aquest acord ha d'incloure: 
 

• Una vigència fins al 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 de 

treball per al rejoveniment de les plantilles. 
• Jornada 35 hores de caràcter bàsic. 
• Canvi normatiu per al ple desenvolupament dels plans d'igualtat i 

protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe. 
• Classificació professional, culminació de la disposició transitòria tercera 

de l'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. 

 
 
 

CCOO CONTINUAREM LLUITANT 
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