
 

   
 

 

NOTA INFORMATIVA 

En data 15/09/2021 es va celebrar, davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, el judici relatiu a la impugnació del Conveni català de residències 
assistides i centres de dia, que va ser impugnat per l’organització empresarial 
ACAD. Us fem cinc cèntims de com va anar el judici: 

1. Us recordem que la demanda contra el Conveni la va formular la patronal 

ACAD, però també s’hi van sumar a la seva tesi les patronals UPIMIR, LA 

CONFEDERACIÓ I CESOCAT. Totes elles van defensar la mateixa postura 

davant el Tribunal. 

 
2. El judici es va centrar en dos aspectes bàsics: 1) la representativitat de les 

patronals en el sector definit a l’àmbit funcional del Conveni i 2) la negativa 

de la comissió paritària del Conveni Estatal a que es faci el Conveni català. 

 
3. Respecte al primer aspecte, ja podem afirmar que la patronal ACAD no va 

acreditar cap representativitat en l’àmbit funcional del Conveni. No va 

portar cap prova al respecte. Entenem que aquesta manca probatòria 

haurà de tenir la seva valoració en la sentència que es dicti. 

 
Cal fer especial menció a la posició de les patronals UPIMIR, LA 
CONFEDERACIÓ i CESOCAT que, malgrat haver signat el document de 
reconeixement mutu de la representativitat empresarial, ara la 
discuteixen, tot i que tampoc van aportar cap prova de quina hauria de ser 
la representativitat correcta. 
 
En definitiva, que no hi va haver cap prova que destrueixi el repartiment de 
representativitat que es va fer i que els sindicats van reconèixer com a 
correcte. No n’hi ha prou en dir les coses, sinó que cal demostrar-les, i 
aquestes organitzacions no han demostrat res, ni abans ni ara. 
 

4. Respecte al segon aspecte, va assistir a l’acte de judici, en qualitat de 
testimoni proposat per ACAD, el President de la Comissió Paritària del 
Conveni Estatal, per manifestar que la Paritària no té per què dir els motius 
de la negativa al Conveni Català. El propi Tribunal li va exigir que digués 
els motius, però el testimoni va reiterar que no tenia per què dir-los. 



 
 

   
 

Esperem que aquesta posició arbitrària i prepotent també tingui la seva 
valoració a l’hora de dictar sentència. 

Sigui com sigui, ara només cal que esperar la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. Us tindrem ben informats quan arribi aquest moment. 

 

Barcelona, 20 de setembre de 2021 


