XVI CONVENI COL·LECTIU DE
CENTRES I SERVEIS D'ATENCIÓ A
PERSONES AMB DISCAPACITAT
Després de la publicació d'alguns comunicats d'altres
organitzacions sindicals sobre la negociació del XVI Conveni
Col·lectiu, CCOO manifesta que:
1. El sindicat no ha trencat cap preacord perquè, senzillament,
no s'ha signat cap preacord. En la reunió del 8 d'abril
acceptàrem una proposta retributiva condicionada a una sèrie
de millores socials que les organitzacions patronals han pretès
desvirtuar, rebaixant el seu abast amb textos ambigus que
només generen confusió, cosa que no tolerarem.
2. En la reunió del 31 de maig plantejàrem la inclusió d'una
clàusula de revisió salarial que garanteixi el poder adquisitiu,
en sintonia amb el que demanda la nostra Confederació i UGT,
tal com s'ha evidenciat en la concentració conjunta d'avui, 9
de juny, a Madrid.
3. La nostra intenció és continuar negociant fins aconseguir un
acord satisfactori, però si les patronals insisteixen a
descafeïnar les mesures socials compromeses i es neguen a
acceptar una clàusula de revisió salarial o a aplicar l'article 32,
la judicialització i la mobilització es convertiran en l'eix central
de les nostres pròximes actuacions.

AMB CCOO LLUITES,
AMB CCOO AVANCES

4. No acceptem lliçons de ningú i menys d'organitzacions com
FSIE o USO, que sense estar en la Mesa Negociadora per falta
de legitimitat (no arriben al 10% de representativitat),
pretenen dir-nos el que hem de fer. Quan sàpiguen del que
parlen, potser els escoltem. Mentrestant que es preocupin per
entendre el conveni i el sector.
5. La unitat d'acció sindical es demostra especialment en els
moments de dificultat, sense desmarcar-se quan sorgeixen
obstacles. Ens entristeix llegir, segons alguns comentaris
d'UGT, que, en comptes de centrar la seva atenció en les
organitzacions patronals, es dedica, enmig de negociacions
molt complexes, a criticar obertament els plantejaments de
CCOO. A UGT li demanem, utilitzant les seves pròpies paraules,
unitat per avançar.
6. En la reunió de la Comissió Paritària del passat 6 de juny,
CCOO va presentar dues consultes, prèvies a l'inici de les
accions davant l'Audiència Nacional. Aquest pas és preceptiu
realitzar-lo abans d'interposar qualsevol conflicte col·lectiu.
En el moment en què UGT va tenir coneixement d'això, es va
sumar a la nostra iniciativa i va presentar les seves. Ens
alegrem que comparteixin el nostre criteri encara que
públicament diguin el contrari.

AMB CCOO LLUITES,
AMB CCOO AVANCES

