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Benvolgudes/ts, 

En relació al vostre escrit de data 5 de maig de 2020, en el qual ens feu una sèrie de 
reivindicacions de reconeixement de l’esforç que estan duent a terme el conjunt dels 
professionals del sector d’atenció a la gent gran per atendre les necessitats davant la 
Covid-19 arreu de Catalunya, ens sembla oportú fer els següents comentaris: 

1.- Ens sembla just reconèixer aquest esforç al que feu referència. No hi ha dubte que 
els professionals d’aquest sector han respost de forma excel·lent a una situació que en 
cap cas era previsible, i amb tota seguretat aquest esforç marcarà un abans i un 
després en la visió que la societat mostrarà envers aquest col·lectiu. Per tant, en aquest 
sentit ens sumem de bon grat a tots els reconeixements que siguin necessaris, i hem 
estat conscients del mateix des del primer minut. 

2.- Com vostès saben, les organitzacions empresarials representatives d’aquest sector 
hem estat reivindicant davant l’Administració, no només ara sinó des de l’any 2009 , 
que tant les Entitats com el col·lectiu de professionals del sector d’atenció a la 
dependència requeria d’un reconeixement i respecte institucional , principalment per la 
millora de les condicions de treball dels professionals, però també per fer les inversions 
necessàries. Creiem que hem donat mostres suficients del nostre compromís, 
especialment en el treball conjunt amb les organitzacions sindicals, i del nostre esforç 
per tal d’aconseguir aquestes fites, tot i que hores d’ara no hi ha hagut avanços 
significatius. I no deixarem de continuar en aquest itinerari, ara més que mai. 

3.- Un dels fruits d’aquest esforç, que segurament haurà de marcar el futur del sector, 
el podem veure ara plasmat a la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient, mitjançant la qual s’afegeix una 
disposició addicional a la Llei 12/2007, amb el text següent: 

«Disposició addicional catorzena. Equiparació laboral del professionals de la 
xarxa concertada de serveis socials d'atenció a la dependència 

El Govern ha d'aprovar, en el termini de quatre anys, un escenari de recursos 
plurianual que permeti tendir progressivament a l'equiparació de les condicions 
laborals del professionals de la xarxa concertada de serveis socials d'atenció a 
la dependència amb les de la resta de personal de la xarxa de serveis socials de 
gestió directa.» 

Segurament caldrà continuar insistint fermament per tal que aquesta equiparació es 
materialitzi quan abans millor, però de ben segur que un reconeixement normatiu com 
aquest és una fita molt important que és necessari posar-la en valor. 
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4.- Concretament, pel que fa al sector de l’atenció domiciliària es dona la circumstància 
de que les negociacions per el tancament del nou conveni col·lectiu, que suposava un 
important increment de les retribucions dels professionals, varen quedar suspeses per 
la Covid-19 i també ens trobem en que a dia d’avui no s’ha reprès íntegrament l’activitat 
ni es té una certesa per part dels clients, i més concretament per part de les 
Administracions, de com es retribuirà el servei no prestat, ates que hi ha persones 
treballadores que durant aquests mesos, no han pogut realitzar la seva tasca per baixa 
o reducció dels usuaris a atendre donades les mesures de contenció del virus.

5.- De tota manera, per tot l’esmentat i pel futur més immediat, no tinguin dubte que 
recolzem les seves peticions, i és summament important que continuem tots junts 
exigint a les administracions per tal d’obtenir el reconeixement de vital importància del 
sector i que dediquin els recursos necessaris per intentar donar resposta positiva a les 
reivindicacions conjunturals i immediates que ara ens plantegen, i per donar resposta 
també a les necessitats estructurals i permanents que necessita el sector. 
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Barcelona, 21 de maig de 2020. 




