Us informem que s’estan produint possibles moviments patronals per promoure un
escenari de millora de condicions de les tarifes de la cartera de serveis residencials
de gent gran, amb una vinculació a la revisió de les condicions laborals dels
professionals. Recordeu que des de FEATE tenim la presidència de la Comissió de
Gent Gran de La Confederació, patronal des d'on estem representats.
La setmana passada l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ens va
presentar un escenari ja pactat amb la Generalitat i amb pràcticament cap marge per
treballar, debatre ni modificar, i amb l’objectiu últim de tancar un acord amb sindicats
de forma imminent abans del 14 de febrer (eleccions), amb l’expectativa que la
Generalitat donaria suport econòmic al pacte.
Dir-vos que tot el sector (patronals i sindicats) hem estat treballant de forma
conjunta i consensuada des de l’any 2017 en la creació i defensa d’una Plataforma
Unitària de millora de les condicions del sector. D’altra banda, la recent aprovació del
Pla Estratègic de Serveis Socials ha incorporat en la seva memòria econòmica una
bona part de les propostes de la Plataforma Unitària, amb un escenari plurianual
francament positiu que impulsaria la revisió de les condicions de les persones
treballadores i del sosteniment dels centres.
Des de La Confederació i altres patronals del sector, estem compromesos i interessats
en la construcció d’un marc regulador per a la millora de les condicions laborals dels
professionals d’aquest àmbit a Catalunya, però considerem que aquesta tasca s’ha
de fer amb el treball conjunt i amb el consens de tots els agents socials, tal i com
hem vingut fent es de l’any 2017, i demanem a la Generalitat que no obviï la pluralitat
de representants del sector a l’hora de negociar una qüestió tan rellevant com
aquesta.
La Confederació considera que qualsevol acord al que s’arribi per l’impuls de la millora
de les condicions del sector no pot deixar de banda la situació dels centres de dia o
la repercussió sobre les places privades, per exemple. Considera també que ha de
fer prevaldre l’existència del conveni català de serveis d’atenció domiciliària, i que
evidentment no pot comprometre cap escenari de futur sense l’existència de
compromisos en ferm de l’Administració, entre d’altres.
Avui s'ha comunicat a totes les patronals i sindicats aquest posicionament, i hem
demanat al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies que mantingui les relacions
institucionals amb tots els actors del sector.
Us seguirem mantenint informats de qualsevol novetat.
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