XVI CONVENI COL·LECTIU GENERAL DE CENTRES I SERVEIS
D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

CCOO anuncia la interposició de
conflictes col·lectius davant l'Audiència
Nacional en defensa dels interessos de
les persones treballadores
En la reunió celebrada aquest 17 de juny, les organitzacions patronals s'han
negat, una vegada més, a incloure en el XVI Conveni Col·lectiu la clàusula de
revisió salarial que veníem plantejant i que permetia garantir el manteniment del
poder adquisitiu dels salaris en cas que la inflació fos superior als increments
pactats. Així mateix, s'han oposat a reconèixer el que es disposa en l'article 32.1
tal com es va signar en el seu moment.
La negativa a complir amb el subscrit en el XV Conveni Col·lectiu no ens ha deixat
una altra sortida que la de la judicialización. És per això que CCOO presentarà
davant l'Audiència Nacional dos conflictes col·lectius:
1. El primer, per a exigir que es compleixi amb l'article 32.1 i que suposa
incrementar els salaris des de l'1 de gener de 2022 en un 3,75%, tal com ja
reconeixen també les administracions en els plecs de licitació, i actualitzar
els nivells de desenvolupament N1 i N2 fins al 9,2% i el 7,2%,
respectivament.
2. El segon, perquè es reconegui el dret de totes les persones treballadores
afectades a percebre unes retribucions no inferiors al SMI, sense computar
els conceptes no absorbibles ni compensables del conveni, entre ells el
complement de desenvolupament i capacitació professional compost pel N1
i el N2.
La intransigència de les organitzacions patronals i la seva aposta per passar pels
tribunals ens porta a un escenari d'incertesa que, a mitjà termini, pot suposar per
a aquelles entitats que deixin d'abonar el que es disposa en el XV Conveni
Col·lectiu posar en risc la seva viabilitat econòmica. Amb la condició d'evitar
futurs desajustaments econòmics, des de CCOO recomanem a les empreses del
sector que actualitzin les taules salarials i els nivells de desenvolupament
conforme al que s'estableix en el Conveni.
Davant aquesta situació provocada per la imprudència i la cobdícia de les
patronals, CCOO convocarà mobilitzacions que acompanyaran al
desenvolupament dels conflictes col·lectius interposats.
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