COMUNICAT SOBRE LA VISTA DAVANT EL TSJC PER LA IMPUGNACIÓ DE LA MESA
NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU CATALÀ D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Barcelona, 16 de setembre de 2021
Ahir dia 15 de setembre de 2021 va tenir lloc al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la
vista del judici sobre la demanda presentada per la patronal ACAD contra la constitució de la
mesa negociadora del I Conveni Col·lectiu de Catalunya del Sector de l’Atenció a la Gent Gran.
Davant de l’acte celebrat ahir, i a l’espera de la sentència del TSJC, les cinc patronals no signants
del text de la proposta de conveni col·lectiu, volem posar de manifest les següents
consideracions:


La demanda presentada per la patronal ACAD no és contra la proposta de conveni col·lectiu
sinó contra la constitució de la mesa negociadora. Cal recordar que, a data d’avui, el text de
la proposta de conveni col·lectiu signat entre les organitzacions empresarials ACRA, La Unió
i CAPSS i les organitzacions sindicals CCOO i UGT no ha estat validat per l’autoritat laboral
ni publicat al DOGC, precisament perquè el propi TSJC va estimar - el passat mes de juny
- la mesura cautelar de suspensió de la tramitació fins a la resolució de la demanda judicial.



Les cinc patronals no 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
i Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) - hem manifestat, des de l’inici del procés,
que la composició de la part empresarial de la mesa negociadora no s’ajustava a la realitat
plural i diversa del sector, excloent a dues de les vuit patronals representatives, trencant així
la dinàmica de treball conjunt que s’havia vingut fent des de l’any 2017, conegut com el Full
de ruta per al sector d’atenció a la gent gran.



En el procés de negociació, les patronals que vam poder ser-hi presents vam reiterar els
dubtes respecte la validesa de la constitució de la mesa i la manca de legitimitat negociadora
al no haver obtingut l’informe favorable de la comissió paritària del Conveni Estatal, a la
vegada que no es compartia l’àmbit funcional que es volia negociar en tant que excloïa de
les millores pactades una part significativa dels professionals de les residències i centres de
dia de Catalunya, entre d’altres consideracions. I és per aquest motiu que finalment només
van signar l’acord tres de les vuit patronals del sector, junt amb els sindicats majoritaris.



Al marge de les qüestions vinculades a l’objecte de la demanda, volem insistir una vegada
més que el nostre objectiu és l’assoliment d’un acord col·lectiu que asseguri millores per a
tots els centres i professionals del sector. L’actual text signat només beneficia a una part
molt limitada del sector, amb el risc que això comporta a efectes de la implantació de dobles
escales salarials i importants greuges comparatius entre professionals i centres.



Fa vuit mesos, des del mes de febrer de 2021, que venim traslladant la nostra postura i les
nostres propostes a la Generalitat de Catalunya, tant a l’anterior Conselleria de Treball, Afers
Socials i Famílies, com a l’actual Conselleria de Drets Socials i a la d’Empresa i Treball.
Volem un conveni col·lectiu d’àmbit català que millori la situació del conjunt del sector i, per
fer-ho possible, és absolutament necessari que s'articulin els canvis legals i administratius
corresponents per poder actualitzar les condicions de tots els professionals i assegurar,
alhora, la sostenibilitat dels centres.



Igualment, també hem fet l’intent – sense èxit - de trobar vies de diàleg per apropar postures
amb les organitzacions signants del conveni i evitar una judicialització que no beneficia a
ningú: ni a les persones treballadores, ni a les entitats i empreses, ni a l’Administració
Pública, ni – el més important – a les persones grans que atenem als nostres centres.

Finalment, i a l’espera de la sentència, les organitzacions patronals sotasignants reiterem el
nostre compromís ferm amb la millora del conjunt del sector i amb el respecte cap a la diversitat
del mateix. És urgent i necessari trobar punts d’entesa entre totes les parts que contribueixin a
la construcció col·lectiva de millores que no deixin ningú enrere.

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

