
Butlletins anteriors.

Minoració de 1000 euros en 
les despeses de Bressol

Informació sobre la possibi-
litat de desgravar a la decla-
ració d’Hisenda de les des-

peses en Escoles Bressol.

Ampliació del permís de pa-
ternitat.

Recordatori de l’ampliació 
del permís de paternitat que 
va entrar en vigor el juliol 

passat.

Avenços a la Mesa Tècnica 
del VII Conveni.

Llistat de les propostes que 
des del nostre sindicat es 
van presentar a la Mesa i fu-
tures reivindicacions  davant 
de la mateixa a les properes 

reunions

Reunió amb la Conselleria de Treball,
Afers Socials i Famílies.

El passat dia 3 de Juny UGT i CCOO vam mantenir una reunió amb el 
Molt Honorable Conseller Chakir El Homrani en el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies, juntament amb els Directors generals 
dels diversos serveis dels nostres àmbits.

Aquesta reunió es produeix gràcies al document registrat a la Gene-
ralitat de Catalunya el 8 de maig, dia en que es va mobilitzar el sector 
Discapacitat a la Plaça Sant Jaume.

En dita reunió es van tractar el següents temes:

1- Situació del Sector de Residències, Centres de Dia i Llars Residèn-
cies per a l´atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
2- Situació del Sector de Centres Especials de Treball.
3- Situació general de la resta de serveis.

A continuació us detallem la informació.

1. Des de la UGT vam explicar detalladament la situació d´extrema 
urgència que es viu al centres que atenen a persones amb discapaci-
tat. La situació és insostenible al nostre sector. 10 anys de congelació 
salarial i una sobrecàrrega de treball brutal per a l´atenció directa en 
el centres, motivada principalment per l’augment d’usuaris originat 
per l´acord entre Administració i patronals.
La situació que es viu als centres és d’autèntica precarietat.
Des de l´Administració ens manifesten que són conscients i que volen 
canviar el rumb.
Per això establiran un calendari amb propostes d’acords en 4 anys, 
per revertir la situació d´estancament. Actuaran directament sobre 
les tarifes.
Pel 2019 la situació és complicada per la pròrroga pressupostària, 
tot i que volen veure si es pot arribar a la seva promesa d’incrementar 
un 1,2 %, encara que consideren que serà complicat.
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Per saber fins on podran arribar, al juliol disposaran de les dades econòmiques, serà llavors quan 
ens podran dir alguna cosa al respecte.
Volen que els futurs increments de tarifes repercuteixin directament en el conveni col·lectiu, amb 
millores per a les persones treballadores del sector.
Des de la UGT els comuniquem que un problema greu del sector és l´envelliment de la població 
atesa als centres, des de la Conselleria ens diuen que entenen que fa falta un suport específic per 
a aquesta qüestió.
Al mateix temps s´ofereixen, cas de produir-se alguna situació d´extrema gravetat en termes 
econòmics en alguna entitat, a trobar solucions de tresoreria, per tal de pal·liar aquesta falta de
liquiditat.
2. Els hem traslladat la situació que tots coneixem i que es viu als centres especials de treball. 
És tan clamorosa la situació que s’està vivint amb l´increment del SMI que tenen clar que han 
d´actuar, com així ens manifesten que estan fent. La Conselleria està pressionant en la Conferencia 
Sectorial Estatal per dotar de més recursos als CETS. Com a mesura del propi Departament mi-
lloraran l´aportació feta amb fons propis. Volen arribar als 107,5 milions d´euros per poder parar 
aquest impacte de l´increment del salari mínim interprofessional.
Al mateix temps s´està estudiant la possibilitat d´incrementar del 50% al 55% la subvenció dels 
contractes per a persones amb especials dificultats, però és complicat degut a que implica modifi-
cació legislativa.
3. Manifestem que existeixen altres serveis com els CDIAP (centres de desenvolupament i
atenció precoç) que també tenen congelat el preu des de fa molts anys, així com l’assignació
d´hores d´atenció. Li demanem més seguretat per a les entitats a l´hora de la concertació
d’aquests serveis.
La Conselleria ens informa que vol tirar endavant una Llei de Concertació Social en la qual els sin-
dicats podrem participar com agents socials. La nova llei vol introduir items a valorar en els serveis 
com: la qualitat, el ventall salarial dels professionals, elcompliment dels convenis de referència o la
formació.
Ens emplacem a tornar-nos a trobar abans de l´estiu o a principis de setembre, per reprendre 
totes aquestes qüestions, així com per abordar la problemàtica d’altres serveis encara pendents, 
com ara els centres ocupacionals.
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