
La Covid-19 ha sotmès a una brutal prova de foc al sistema de
serveis públics i als propis treballadors i treballadores públiques.

Una prova que hem superat encara que amb enormes costos
personals i col·lec�us.

Costos que només era possible assumir des del més absolut
compromís amb la ciutadania i amb la garan�a dels seus drets.

Però la pandèmia també ha servit per a posar encara més en
evidència que el sistema té greus febleses i enormes reptes al
davant.

Febleses i reptes que cal afrontar amb urgència i que no poden
con�nuar sent a càrrec de l'esforç de les empleades i els
empleats públics, com són el del dèficit de recursos i la
modernització de l'administració.



Durant la pandèmia vam aconseguir un acord per a l'estabilització
de l'ocupació temporal. Ara farem què vagi acompanyat de la
millora dels salaris per a impedir la pèrdua de poder adquisi�u.

Concentrarem tot el nostre esforç en el desenvolupament efec�u
de la carrera professional, a fomentar la promoció interna i els
concursos de trasllats, a revisar i actualitzar la classificació
professional i funcions i a fer possible la jubilació parcial dels
empleats i les empleades públiques a través del contracte de relleu.

Per a enfor�r els serveis públics, la millor manera és reconèixer el
compromís, l'esforç i la professionalitat de les empleades i empleats
públics.

Amb la teva elecció ho farem possible. Tria el teu delegat o
delegada, és essencial.

LA TEVA ELECCIÓ ÉS ESSENCIAL

Moltes de les organitzacions sindicals que es presenten a les
eleccions que se celebraran el XX XX XX et demanaran el vot.

Des de la UGT Serveis Públics et demanem que triïs la teva delegada,
que triïs el teu delegat.

Volem que quan prenguis la teva decisió pensis en aquesta persona
que sempre està. La que escolta els teus problemes i s'esforça per
trobar la solució. La que t'orienta i t'informa perquè no perdis
oportunitats de promoció i de formació. La que t'interpreta la
complexa norma�va i impedeix que perdis drets. La teva línia de
connexió amb el sindicat i la teva defensora davant els teus caps. La
que veritablement es preocupa perquè es�guis bé en el treball i
puguis dur-lo a terme en les millors condicions.

La teva delegada, el teu delegat.


