
Gerències i equips de recursos humans i relacions laborals de les entitats de salut i social. Oberta

també a no associats a La Unió.

DESTINATARIS

INTRODUCCIÓ

El conveni col·lectiu és una institució singular pròpia i exclusiva del dret del treball i suposa el

reconeixement de l'autonomia col·lectiva dels agents socials (representants dels treballadors i

empreses) per a la regulació de les condicions de treball.

Entre les virtualitats que té el conveni col·lectiu es destacarien dos:

• És un instrument que sorgeix com a mitjà per equilibrar les posicions entre empresaris i

treballadors.

• El conveni col·lectiu és la via més adequada per adaptar les diverses realitats que es donen al

mercat de treball.

CONTINGUTS

Presentació dels aspectes acordats a l’acord parcial del conveni de la sanitat concertada SISCAT.

Una de les qüestions que cada cop més està prenent més rellevància en l’àmbit de la negociació 

col·lectiva és la transformació digital. Per això, tractarem en aquesta sessió aspectes de transformació 

digital a l’àrea de recursos humans.

La transformació digital consisteix a reorientar els processos d’una organització i aplicar les capacitats 

digitals per poder aconseguir un model més eficaç i assolir els nous reptes per a qualsevol 

organització.

Aquesta jornada està alineada amb els Objectius de

Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030

2a Edició del Cicle de Diàleg Social i 

Negociació Col·lectiva

La negociació col·lectiva sectorial i 

d'empresa als sectors de salut i social

#CicleDiàlegsUCH

AMB EL SUPORT DEDimecres, 16 de març de 2022
De 10 a 12 h
2 hores
Online

Acord parcial del conveni 

de la sanitat concertada 

del SISCAT i eines digitals 

per a l’aplicació pràctica

JORNADA ALINEADA AMB



AMB EL SUPORT DE

2a Edició del Cicle de Diàleg 

Social i Negociació Col·lectiva

CICLE DE FORMACIÓ DE DIÀLEG SOCIAL I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Sessió online

• Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball i Foment del Treball.

• Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al

desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

• Expedient núm. STC/002/21/000001.

• Les places són limitades, si s'exhaureixen s'obrirà llista d'espera.

• És imprescindible en formalitzar la inscripció identificar correctament el nom, cognoms (que han de ser les

mateixes dades que s'utilitzaran per a identificar-se a Zoom) i DNI.

• Es desenvoluparà online. Aquesta modalitat NO presencial permetrà assistir en directe per videoconferència.

Per accedir-hi, uns dies abans de l'inici rebreu per correu electrònic les claus d'accés i l'enllaç a la plataforma

virtual (plataforma Zoom).

• Per tal de comptabilitzar la sessió i obtenir el certificat d’aprofitament corresponent, és necessari romandre

connectat un mínim del 75% de la jornada i des de l’usuari amb el qual es va procedir a la inscripció.

• La sessió es gravarà.

Benvinguda, a càrrec de Roser Fernández, directora general de La Unió.

Eines digitals per a l’aplicació pràctica del conveni col·lectiu. On som? Cap a on 

anem en la transformació digital a l’Àrea de recursos humans?, a càrrec de 

Francesc Valls, Technical Lead d’Aggity

• En quin punt de maduresa digital ens trobem?

• Quines eines em poden ajudar?

• Quins beneficis puc aconseguir?

Acord parcial del conveni de la sanitat concertada del SISCAT, a càrrec de Paco 

Carretero, assessor laboral de La Unió 

Cloenda, a càrrec de Ramon Massaguer, comissionat de la Junta Directiva de La Unió 

pel conveni de la sanitat concertada del SISCAT 

Conducció de l’acte, a càrrec d’Elena de la Campa, directora de l’Àrea de 

Professionals i Relacions Laborals de La Unió

10.00 – 10.10

10.10 – 10.55

10.55 – 11.55

11.55 – 12.00

PROGRAMA DE LA JORNADA 

Inscripció

Ramon MassaguerPaco Carretero Elena de la CampaFrancesc VallsRoser Fernández

https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/jornada-aspectes-a-tenir-en-compte-del-nou-conveni-destabliments-de-prestacio-sanitaria-privada-100.html
https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/acord-parcial-del-conveni-de-la-sanitat-concertada-del-siscat-i-eines-digitals-per-a-laplicacio-practica-100.html

