XVI CONVENI COL·LECTIU
GENERAL DE CENTRES I
serveis d'Atenció a Persones
amb Diversitat Funcional
El passat 8 d'abril es va celebrar la primera reunió de la Mesa Negociadora en la
qual CCOO va manifestar la seva intenció d'aprofundir i consolidar els assoliments
aconseguits en el XV Conveni Col·lectiu.
Des del sindicat s'aposta, en temps convulsos, per una negociació tranquil·la, sense
precipitacions. Els precedents històrics mostren la complexitat d'aquesta negociació i
això ens ha portat a iniciar les converses molt abans de la fi de la vigència de l'actual
conveni, coneixedors de la dificultat d'aquestes. Fa tres anys vàrem marcar el camí a
seguir i ara és el moment de dotar al conveni d'un text més complet que permeti
resoldre aquelles qüestions que van quedar pendents.
CCOO va manifestar en aquesta reunió que, després d'un any complicat en el sector,
en el qual els treballadors i treballadores han hagut de fer un esforç molt important,
comença a albirar-se la llum al final del túnel i es preveu una recuperació de l'activitat
econòmica en el segon semestre de l'any que començarà a revertir l'actual situació.
CCOO considera que no és suficient que es garanteixi per llei el SMI, cal establir
mecanismes àgils que permetin incorporar al text del conveni els canvis que es vagin
produint sobre aquest tema. Així mateix, la pandèmia ha suposat en l'últim any una
transformació digital en el treball que també afecta al sector, per la qual cosa es farà
necessari abordar en la negociació tant la desconnexió digital com el teletreball.
CCOO va expressar, una vegada més, el seu rebuig a dividir el Conveni Col·lectiu en
tres, tal com va formular l'organització sindical CIG. Com a sindicat de classe, sempre
hem defensat la confluència dels diferents subsectors en un únic conveni, ja que el
contrari –la partició– significaria obrir la porta a la precarietat de les condicions
laborals.
La reunió va finalitzar establint-se la pròxima trobada per al 12 de maig. Des de
CCOO estem ultimant la nostra plataforma reivindicativa, recollint les aportacions
que des dels diferents territoris ens fan arribar afiliats i afiliades i delegats i delegades,
amb la intenció de presentar les nostres propostes en les pròximes reunions.
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