
AMB CCOO LLUITES, 
AMB CCOO AVANCES

CCOO PROCEDIRÀ A DENUNCIAR EL 
XIIè CONVENI COL·LECTIU DE CENTRES 

D'ASSISTÈNCIA I EDUCACIÓ INFANTIL

“Si es produís una pujada del Salari Mínim Interprofessional durant 2021, es 
mantindria el diferencial de 10 euros sobre aquest SMI, per a la categoria de 
l'Educador Infantil en el concepte «Salari mensual», en les taules salarials de 
l'annex I per al període de setembre a desembre d'aquest any”.

El 3 de setembre es van publicar en el BOE les noves taules salarials vigents a partir de 
l'1 de setembre per als centres privats de gestió directa. En elles es recull un increment 
de 10 € per a les educadores, que passen a percebre 968,09 € mensuals bruts.

CCOO no va signar aquestes noves taules ja que considerem la pujada molt insuficient 
i, a més, no s'aborda la possibilitat d'anar incrementant en el temps aquest diferencial, 
amb un calendari definit i concret, tal com hem proposat de manera reiterada. De fet, 
en el propi acord els signants reflecteixen el següent:

Això suposarà que una vegada publicat el nou SMI, que passarà a ser de 965 €, 
l'educadora percebrà una retribució de 975 €, la qual cosa representa 10€ més que les 
categories que cobren l'SMI, quan la diferència actual és de 18,09 €. I només serà fins a 
desembre de 2021. Una vegada més els signants del conveni demostren la seva 
“habilitat” negociadora.

Cal recordar que CCOO va interposar una demanda en l'Audiència Nacional amb el 
propòsit que es reconegués el dret de les educadores a percebre un diferencial 
retributiu respecte a la resta de categories sense responsabilitat docent. Les 
patronals, amb la condició d'evitar el judici, van acceptar en la Mesa Negociadora el 
reconeixement del dret, que també va ser publicat en el BOE. El que no avala CCOO es 
que el diferencial s'hagi fixat en 10 €. És aquest el valor afegit del treball que realitzen 
les educadores? Per a nosaltres, evidentment NO.

Ha arribat el moment de denunciar el XII Conveni Col·lectiu i començar les 
negociacions del nou conveni. Des de CCOO animem al conjunt de la nostra afiliació, a 
les nostres delegades i al conjunt de les treballadores al fet que ens acompanyin en 
aquest procés de dignificació de les condicions laborals i participin, amb les seves 
propostes, en l'elaboració de la nostra plataforma reivindicativa.

Per uns sous dignes en l'Educació Infantil 0-3! 
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