Estimades companyes, companys
Com sabeu, el sector, al costat de la Representació Legal de les Persones
Treballadores de CCOO, estem immersos en la negociació del nou Conveni Estatal
d'Intervenció Social, aquest conveni que tots coneixeu, que, amb persistència, amb esforç i
amb la força i suport de totes i tots, després d'una àrdua negociació i lluita, finalment es va
signar en 2015 com el primer Conveni d'Acció i Intervenció Social. Un important avanç per al
sector, que va començar a configurar un nou panorama laboral, ja que aquest conveni ha
permès retallar la precarietat laboral tan alta en la formalització dels contractes de treball i
que els nostres salaris treguin el cap tímidament a l'estandarditzat en el mercat laboral, amb
un primer conveni i l'acord parcial de modificació que ens ha permès ajustar alguna
regulació i tenir increments salarials aquests últims anys perquè no es depreciés el nostre
acompliment professional, que a més ha resultat més imprescindible que mai.
No obstant això, per a la patronal, malgrat comptar amb professionals amb alta
qualificació i especialització, “el social” sembla que hem de ser persones treballadores de
segona, perquè fins i tot sent un dels sectors laborals amb major qualificació necessària i de
vocació i implicació amb la imprescindible labor social, se'ns recompensa amb els salaris
més baixos, ajunto les majors ràtios de precarietat, inestabilitat, temporalitat i de jornades
parcials que formen part de la nostra realitat laboral.
Aquesta situació és la que es pretén millorar en l'actual negociació del nostre conveni per
part de CCOO.
Però la realitat supera la ficció. Després de més d'un any de covid, en el qual el sector
no ha parat de treballar, en el qual les càrregues de treball han estat més elevades, sense
ERE o ERTO , en el qual els recursos des dels governs central, autonòmic i local, per a
temes socials, no han parat de fluir, amb un Govern que emfatitza amb la idea dels
pressupostos generals més socials de la història i de “NO DEIXAR A NINGÚ
ENRERE”, trobem una patronal que, a l'empara dels diners públics, renega de la seva
major capital, les persones treballadores que realitzen aquesta labor social. Tot això
amb el beneplàcit i la complicitat de les diferents administracions públiques, que,
entre altres coses, permeten la incorporació de FONS VOLTORS al sector.

NO A L'INCREMENT SALARIAL
DEL 0,5% PER A l'ANY 2022!

És fals que no hi hagi diners. De fet, som tan rendibles que els fons voltor estan entrant
de ple en els serveis socials, a causa dels sucosos marges de benefici que obtenen les
empreses. Gràcies a la nostra precarietat, les empreses s'estan portant beneficis
multimilionaris. No obstant això, ens menystenen en oferir-nos un augment del 0,5%,
precisament ara que estem sofrint una pujada de preus molt acusada. Amb l'IPC més enllà
del 5%, no podem permetre una pèrdua de poder adquisitiu de les proporcions que es
pretén per part de la patronal.
La nostra labor en la cura i acompanyament social de les persones en situació de dificultat
i vulnerabilitat ÉS ESSENCIAL, com s'ha demostrat durant la pandèmia. Els nostres treballs
forgen una societat moderna i social que és la imatge que es pretén vendre, atenent les
necessitats de la societat i no oblidant a les persones més desfavorides o que precisen
d'una atenció. Precisament per això, el nostre sector, amb alt percentatge de dones en el
seu actiu i com tota activitat feminitzada en una societat patriarcal, és objectiu de
precarització, se'ns minimitza, oculta, menysté i invisibilitza.
En aquesta negociació, les patronals han d'entendre el context actual de les persones
treballadores, fer front a la realitat social que estem vivint com treballadors/es, amb el nostre
treball. Volem negociar amb consciència social i coneixement de la realitat de les persones
treballadores, que no s'aprofitin per a seguir estancats en una precarietat immutable
justificada en la labor social exercida, acreixent així la desigualtat de gènere que continua
sofrint el sector.
Les patronals, amb els seus molts discursos “socials” i “solidaris” en els quals s'amaguen,
les empreses de “el social” són les principals beneficiàries de la mercantilització de la vida i
les cures. Per això, per a dignificar tant la labor de les treballadores i treballadors del sector,
com del servei essencial que s'està prestant a aquesta societat moderna i que ha de ser de
qualitat, urgeix, a més, no oblidar la nostra aposta per la gestió directa dels serveis socials.

PER UNA NEGOCIACIÓ REAL
AMB SALARIS I CONVENI JUST
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