
FECCOO-IB es concentra i exigeix un

salari digne en el sector de la discapacitat. 

El sindicat denuncia la negativa de les patronals a complir amb els

acords aconseguits en negociacions prèvies per a millorar les

condicions laborals de les treballadores i els treballadors 

Palma,  14  de setembre de 2022

FECCOO-IB  es  concentra  en  la  Plaça  d'Espanya  de  Palma  i  de  manera
coordinada en totes les capitals de província per a exigir un salari digne i un
conveni just per als treballadors i treballadores de Centres i Serveis d'Atenció
a  Persones  amb  Discapacitat,  destacant  que  a  Balears  és  encara  més
necessari a causa de l'elevat cost de la vida respecte a altres Comunitats.

Després de les últimes reunions de la  Mesa Negociadora del XVI Conveni
Col·lectiu  General  de  Centres  i  Serveis  d'Atenció  a  Persones  amb
Discapacitat, i després de l'actitud immobilista de les patronals que va quedar
de manifest en l'acte de Mediació que va tenir lloc el passat 8 de juliol, CCOO,
com a sindicat  majoritari  del  sector,  hem decidit  seguir  endavant  amb les
demandes anunciades i  iniciar una campanya de mobilitzacions d'intensitat
creixent.

El conveni de Centres i Serveis d'Atenció a Persones amb Discapacitat està
dividit en 3 tipologies de centres i afecta:

-  a  un  50%de  treballadors/es  que  presten  serveis  en  Centres  Especials
d'Ocupació (en els quals almenys el 70% han de tenir discapacitat),

-  un  40%  de  treballadores/es  de  Centres  d'Atenció  Especialitzada
(residències, habitatges tutelats, centres de dia, centres ocupacionals, atenció
precoç...)

- i a un 10% de companyes que treballen en els Centres d'Educació Especial.

Després d'uns anys difícils, en els quals el sector han sofert situacions molt
complicades,  i  especialment  durant la pandèmia,  on una part  important  de
els/les treballadors/es del sector han donat el 200%, augmentant la càrrega
de treball, duplicant les seves jornades, reinventant-se i exposant, en molts



casos, la seva salut en condicions molt precàries per a atendre les persones
al nostre càrrec. És el moment que les patronals reflecteixin, en el conveni
col·lectiu, el seu reconeixement a aquest esforç.
La professionalitat del sector no es correspon ni amb les condicions laborals,
mancada de millores  socials,  ni  amb les retribucions  del  conveni  que ells
proposen.

Amb  una  inflació  desmesurada,  que  soscava  el  poder  de  compra  de  les
persones treballadores,  les patronals han posat sobre la taula unes taules
salarials  insuficients  que  donen  per  bona  en  absorció  de  complements
vinculats a l'antiguitat, a pesar que el conveni no ho permet, i es neguen en
tot moment a aplicar l'article 32 que regula la revisió de les taules salarials en
2022 sobre la base de la inflació acumulada en els últims tres anys.

La pèrdua de poder adquisitiu afecta al sector de manera reiterada, es veurà,
una vegada més, incrementada davant la negativa d'aplicar una clàusula de
revisió salarial que eviti condemnar a milers de treballadors i treballadores en
situació de vulnerabilitat a una congelació salarial, després d'anys d'enormes
sacrificis.

FECCOO-IB serà molt bel·ligerant si el model d'ocupació que proposen està
marcat per la precarietat laboral, i avisa que, si la situació actual s'estanca, el
conflicte  es  traslladarà  als  centres  de  treball.  No  podem permetre  que  la
persones  treballadores  siguin,  una  vegada  més,  les  afectades  per  una
situació econòmica que no hem generat. L'efecte dels beneficis empresarials
sobre la inflació és cinc vegades superior al dels salaris, per la qual cosa no
tolerarem  actuacions  partidistes  sobre  els  recursos  econòmics  que  les
administracions  estan  destinant  a  les  entitats.  Urgeix  una  redistribució  de
rendes que permeti l'increment dels salaris, concorde a l'evolució de l'IPC, i la
contenció dels marges empresarials.

Des de FECCOO-IB hem apostat per la via negociadora fins a l'últim moment.
Tenim molt clar que hi ha condicions que no acceptarem pel que ens hem vist
obligats  a judicialitzar  la  situació,  passant  d'aquesta  manera  a  un  nou
escenari de confrontació i mobilització. FECCOO-IB sempre ha estat oberta al
diàleg però si el que pretenen és que els qui sustenten al sector continuïn
pagant les conseqüències de l'actual situació econòmica, llavors ens tindran
enfront.

FECCOO-IB juntament  amb les i  els professionals del  conveni  d'atenció a
persones amb discapacitat estem disposats a seguir amb les mobilitzacions
fins que la situació actual es reverteixi. 


