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ACTA NÚM. 5  DE LA MESA NEGOCIADORA DEL PRIMER 
CONVENI COL·LECTIU AUTONÒMIC DE CATALUNYA DEL 

SECTOR DE L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN (GERCAT)  
 

Dia: 15 d’abril de 2021 
Hora: 16:30 hores 
Lloc: De forma telemàtica 
 

Assistents: 

Per la part sindical: 

Nom i Cognoms Organització 
  

Andrea Eboko Arana CCOO 
Josep Ma. Martínez Alberich CCOO 
Pilar Ceprian Cortes CCOO 
Montserrat Herrera Galiano CCOO 
Catalina Rodríguez Gil CCOO 
Ma. José Felipe Jiménez CCOO 
Silvia Garcia Llucià CCOO (Suplent) 
Catalina Merino Sánchez CCOO (Suplent) 
Milagros Fernandez Vidal CCOO (Suplent) 
Josep Ma. Yagüe Polo CCOO (Assessor) 
Judit Ariza Rodríguez CCOO (Assessora) 
Clara Garcia Garcia UGT 
Mercedes Candel UGT 
Anna Leon Carrera UGT 
Dolores Cano García UGT 
Sara Hernandez Nuñez UGT 
Mercedes Cerezo Vega UGT 
Esteve Sánchez Barrau UGT 
Jaume Adrover Palau UGT 

 

Per la part empresarial: 

Nom i Cognoms Organització 
  

Ignasi Aletà ACRA 
Carme Pradera Pino ACRA 
Carles Puig ACRA 
Joan Ruich Rius ACRA 
Angel Almansa ACRA 
Fernando Mayan Cervino ACRA 
Lluis Valdívia ACRA 
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Àngels Pedrosa ACRA 
Anna González Julià ACRA 
Montserrat Llopis Graells ACRA 
Paco Carretero Palomares - Vallbé VALLBÉ (Assessor ACRA) 
Alda Mumbrú López – Vallbé VALLBÉ (Assessor ACRA) 
Pilar Rol Miguel CAPSS 
Josep Serra CAPSS 
Abigail Blanco CAPSS (Assessora) 
Eduardo Bravo Fernandez La Confederació – CESOCAT 
Josep Serrano La Confederació – CESOCAT 
Noelia Santiago Rey UCH (Assessora) 
Elena de la Campa Alonso UCH (Assessora) 
Joan Maria Adserà Gebellí UCH 
Esther Moya Padilla UCH 
Marina Casas Garballo Upimir 
Assumpta Cortés Upimir (Assessora) 

 

A les 16:30 hores del dia 15 d’abril de 2021, es reuneixen les persones a dalt 
esmentades en representació de les seves respectives organitzacions, per via 
telemàtica prèviament comunicada, amb l’objectiu de procedir a la continuació de la 
negociació del 1r Conveni Col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector d’atenció a  la 
gent gran (residències per a persones grans, centres de dia, centres de nit i habitatges 
tutelats). 

1.- Com a primera qüestió prèvia, es deixa constància que l’Acta núm. 4 ja està 
completament signada per totes les organitzacions i s’ha enviat per via email. 

2.- En segon lloc, es deixa constància igualment que, tal com es va acordar a la darrera 
reunió de la comissió negociadora, han arribat aportacions al document de base que 
ACRA va lliurar com a document de treball, i s’incorporen a la present Acta els 
documents d’aquestes aportacions. Es tracta d’aportacions de CCOO, UGT, UCH, 
CAPSS i CONFEDERACIÓ/CESOCAT.  

3.- Per part d’ACRA es comenta que ha fet una anàlisi de totes les aportacions, i ha 
generat un nou document (segon text) en el qual es recullen en color blau les aportacions 
que per part d’ACRA entenem que són tributàries de ser incorporades al text inicial, i 
que podem passar de forma immediata quan finalitzi aquesta reunió per tal que pugui 
ser revisat per totes les organitzacions. 

4.- UGT manifesta que també han tingut ocasió de valorar les aportacions fetes, però 
amb caràcter previ vol posar de manifest que van enviar un burofax a la Paritària estatal 
per demanar explicacions de la seva negativa a negociar, i també van presentar un TLC 
pel mateix motiu. Aquest TLC van citar a les organitzacions de la mesa estatal. Es va 
celebrar dilluns, i enviarà el resultat (de no acord) del mateix per tal que quedi incorporat 
a l’acta, però ja avança que no hi ha acord entre la part empresarial i la part social, i la 
part social ha manifestat que no hi havia cap tipus de problema per ells de negociar en 
l’àmbit territorial de Catalunya. En qualsevol cas, UGT vol continuar amb la negociació 
del Conveni de Catalunya. 

mailto:peparomero@uch.cat
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L’Esteve Sànchez, d’UGT, explica com va anar el TLC de l’altra dia, en el sentit que les 
patronals van ratificar que no volien cap altre Conveni autonòmic, i que CCOO estatal 
no va comparèixer. 

5.- CCOO manifesta que li consta la celebració del TLC, i que malgrat és cert que el seu 
Sindicat a nivell estatal no va comparèixer, no obstant va enviar un escrit clarificant que 
l’anterior reunió de la comissió paritària va finalitzar “sense acord”, i que la seva postura 
sindical és favorable a la negociació del Conveni català. Es procedeix a la lectura de 
l’escrit esmentat. I finalitza dient que CCOO de Catalunya seguirà amb la negociació 
d’aquest Conveni català. 

6.- L’Esteve Sànchez, d’UGT manifesta que CCOO Estatal no va comparèixer al TLC i 
que per tant no consta la seva opinió donat que les actes del TLC no poden recollir cap 
manifestació de part de qui no compareix. 

7.- UGT agraeix l’esforç fet per les organitzacions per la feina que estan fent, i fa un breu 
resum de les aportacions de la seva organització. Hi ha errors que s’han d’esmenar per 
tal que no quedi res per sota del Conveni Marc Estatal, però no creu que estiguem massa 
allunyats per arribar a l’acord del primer Conveni Català. 

8.- UCH també agraeix l’esforç fet per les organitzacions, i crec que estaria molt bé tenir 
aquest segon text d’Acra per valorar quines aportacions han estat considerades. 

9.- CCOO també agraeix que es pugui tenir aquest segon text. De tota manera, crec que 
caldria aclarir què passa amb l’atenció domiciliària, que no apareix a l’àmbit funcional, i 
que no obstant surten les categories d’aquesta activitat. Caldria clarificar què passa amb 
aquesta situació, doncs s’ha d’evitar qualsevol dubte que faci que hi hagi concurrència 
de convenis perquè ja hi ha una Conveni català d’atenció domiciliària. 

10.- CAPSS també agraeix la feina de síntesi i actualització, i creu que lo millor seria 
treballar amb el segon text per veure què s’ha incorporat i que no. 

11.- CONFEDERACIÓ/CESOCAT se sumen a l’agraïment del treball realitzat, i es 
ratifica en l’escrit d’aportacions que ja va enviar i que quedarà adjuntat a l’Acta. Es 
manifesta preocupació pel fet que se segueixi endavant amb la negociació del text tenint 
en compte el No Acord de la Comissió Paritària Estatal i del TLC. Per tant, s’adverteix 
de nou de la situació de debilitat de l’actual mesa negociadora, entenent que queda 
qüestionada la viabilitat de la mateixa. 

12.- S’acorda que es lliurarà a totes les organitzacions el segon text amb les aportacions 
que ACRA entén que podrien ser incorporades, i s’acorda que la propera reunió de la 
comissió negociadora es realitzi el dia 30/04/2021, de 09:30 a 11:30 hores. En aquest 
cas, i segons com evolucioni la situació pandèmica, es podria combinar presència física 
i telemàtica.  

Des d’ara i fins al dia previst per a la propera reunió de la comissió negociadora, les 
parts podran fer observacions, aportacions, etc. per tal d’anar avançant feina i que la 
reunió del dia 30/04 sigui el més àgil possible. 

13.- S’acorda que la present Acta es passarà a totes les organitzacions durant el dia 
d’avui, per correu electrònic, i si hi ha esmenes, s’hauran de comunicar, com a màxim, 
a les 12:00 hores de demà, 16/04/2021, i l’Acta definitiva s’enviarà el mateix dia 
16/04/2021, a la tarda, per tal que sigui signada per una persona de cada organització, 
ja sigui electrònicament o de forma física. 
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Sense més temes a tractar, i en prova de conformitat i com a constància del què s’ha 
manifestat, s’aixeca aquesta acta en el lloc i data indicats. 

 

 

 

 

 

ACRA       UCH   CAPSS            UPIMIR           

 

 

 

 

 

CONFEDERACIO/CESOCAT   CCOO    UGT 

 

 

 

Yague
Sello
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