
 

PLATAFORMA DE LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS PER A LA 
NEGOCIACIÓ DEL SEGON CONVENI SECTORIAL DE LA SANITAT 

CONCERTADA DE CATALUNYA. 

 

Les patronals del sector de la sanitat concertada considerem que el segon 
conveni col·lectiu ha de donar un salt qualitatiu en quant a la modernització del 
seu contingut i adequació a la realitat actual, és per aquest motiu que proposem 
la inclusió de clàusules innovadores i la revisió del text per suprimir o actualitzar-
ne el redactat. Aquesta negociació es pot dur a terme mentre s’aclareixen els 
escenaris pressupostaris i el consegüent finançament del sector. A tall enunciatiu 
i no limitatiu a continuació indiquem les matèries que haurien de ser objecte de 
negociació : 

 

- Proposta d’inclusió de noves matèries : 
 

1. Teletreball o treball a distància. 
2. Desconnexió digital. 
3. Controls basats en l’ús de les tecnologies de la informació. 
4. Informació sobre el tractament de dades personals dels 

treballadors. 
5. Obligació dels representants unitaris i sindicals dels treballadors de 

compliment de la legislació LOPD respecte de les dades que siguin 
cessionaris. 

6. Comitè Inter-centres. 
7. Us sindical del correu electrònic corporatiu. 

 
- Proposta de revisió de matèries ja regulades pel primer conveni : 

 
1. Règim disciplinari (classificació i tipificació de les faltes i 

procediment). 
2. Supressió d’alguns articles ja superats normativament. Ex.: arrest 

dels treballadors,  
3. Revisió regulació s/. jubilació parcial 
4. Revisió contractes per poder accedir a formació dual 
5. Supressió referències a l’ICASS (aquest organisme fa anys que no 

existeix) . 
6. Millorar la redacció de l’article 56 substituint el concepte “familiar” 

pels de “beneficiari/hereu”. 



 

7. Obligació de les empreses de proporcionar a la representació dels 
treballadors un taulell d’anuncis on line  a la intranet corporativa. 

8. Ampliació dels supòsits d’IT  que donen dret a complementar la 
prestació econòmica de la Seguretat Social. 
 

9. Jornada :  
 
a. Supressió dels dos dies addicionals de lliure disposició i de la 

consideració d’un dels dos festius de Nadal o Setmana Santa 
com a temps de treball efectiu.  

b. Reducció de la jornada anual. 
c. Conversió dels dies de lliure disposició en una borsa d’hores 

anual. 
d. Distribució trimestral  del gaudiment del temps de lliure 

disposició . 
e. Possibilitar que el percentatge  de jornada de distribució 

irregular no figuri  en els  calendaris. 
f. Aclariment sistema d’acumulació de descansos 

 
10. Retribució Variable per Objectius  (DPO) : 

 
a. Equiparar a tots els grups en la fixació d’objectius i avaluació 

del seu compliment. 
 

11. Sistema d’Incentivació, promoció  i desenvolupament professional : 
 

a. Recuperar la reversibilitat del progrés en els nivells (excepte N-
A). 

 
12. Classificació Professional.  

 
13. Plans d’Igualtat 
 

a. Recopilar de forma ordenada tots aquells aspectes del Conveni 
que fan referència a la igualtat per raó de gènere. 
 

b. Introduir altres aspectes en aquesta matèria, per adequar-ho a 
la realitat del sector. 
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