
    

 

COMUNICAT D’ ACES, ACAD, CESOCAT, LA CONFEDERACIÓ DEL 
TERCER SECTOR i UPIMIR, SOBRE EL SECTOR CATALÀ D’ATENCIÓ A 
LA GENT GRAN 

 

Barcelona, 4 de novembre 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) 
com a continuació del darrer comunicat conjunt del passat dia 22 d’octubre de 2021, 
volem posar de manifest les següents consideracions:  
 
• La sentència del TSJC sobre la impugnació de la constitució de la mesa negociadora  
del pretès conveni col·lectiu d’atenció a la gent gran va ser notificada en els darrers 
dies a la major part de les representacions empresarials del sector afecte per aquest 
pretès conveni.  

• L’ Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD), en defensa legítima 
dels seus interessos, ha anunciat la presentació de Recurs  de Cassació davant la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dins dels terminis legalment establerts, per la 
qual cosa la sentència del TSJC no adquireix fermesa. 

La resta de representacions empresarials sotasignants afectes pel contingut de la 
sentència donen suport a aquesta iniciativa, tal i com han vingut expressant des del 
moment de constitució de la mesa negociadora i el posterior procés d’impugnació. 

 
Les entitats sotasignants, hem informat d’aquesta situació a la resta d’organitzacions 
empresarials, als agents socials i a les administracions, a la vegada que els hem 
proposat mantenir un diàleg franc i sincer amb el propòsit d’arribar a un acord col·lectiu 
no excloent, que garanteixi millores per a tots els centres d’atenció residencial i 
d’atenció diürna i per a tots els professionals, 
 
 
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  

 

 


