
 

COMUNICAT SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TSJC EN RELACIÓ A LA IMPUGNACIÓ DE 

LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU CATALÀ D’ATENCIÓ A LA 

GENT GRAN 

 

Barcelona, 22 d’octubre de 2021 

 

Les patronals del sector de l’atenció a la gent gran Associació Catalana d’entitats de Salut 

(ACES), Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD), Centres Sociosanitaris 

Catòlics de Catalunya (CESOCAT), La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social 

de Catalunya i Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) volem posar de manifest les 

següents consideracions: 

 

• La sentència encara no ha estat notificada a la totalitat de les representacions 

empresarials del sector afecte pel pretès conveni català de geriatria. 

• Pel que es coneix de la sentència, el TSJC no ha entrat a valorar el fons de la 

demanda, que continua essent la incorrecta constitució de la mesa de negociació 

i la vulneració de l’establert en l’article 7 del Convenio Marco Estatal per l’obertura 

de nous àmbits de negociació col·lectiva, matèries que, arribat el cas, hauran de 

ser avaluades per l’autoritat laboral catalana. 

• La sentència no és ferma, per la qual cosa hi cap la presentació de recurs dins dels 

terminis legalment establerts. 

 

Les entitats sota signants manifestem una vegada més que, al marge de les qüestions 

vinculades a l’objecte de la demanda, el nostre propòsit és arribar a  un acord col·lectiu que 

garanteixi millores per a tots els centres i tots els professionals. L’actual text signat només 

beneficia a una part molt limitada del sector, excloent a la resta,  amb la complexitat afegida 

que se’n deriva per la implantació de dobles escales salarials i els corresponents greuges 

comparatius entre professionals i centres. Igualment, a nivell funcional de la proposta, 

manifestem que existeixen clares disfuncions al no tenir en consideració l’existència d’altres 

convenis catalans vigents dins del mateix àmbit sectorial d’aplicació. 

 

 

Organitzacions signants: 

 

• Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES) 

• Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD) 

• Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (CESOCAT) 

• La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya 

• Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) 

 



 

 

Per ampliar informació i declaracions: 

• ACES | Sra. Odalys Peyron | 932091992 | comunicacio@aces.es | www.aces.es  

• ACAD | Joan Gracia | 937 065 850 | acad@associacioacad.cat |  

www.associacioacad.cat  

• CESOCAT | cesocat@csscc.org | 93 318 27 38 

• La Confederació Tercer Sector Social | Laura Trabal Svaluto-Ferro | 687857055 | 

comunicacio@laconfederacio.org | www.laconfederacio.org    

• UPIMIR | Mila Gisbert | 934152559 | administracio@upimir.com  | 

www.upimir.com  
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