
PUNTS PER A UN ACORD A LA MESA SECTORIAL DE SANITAT QUE 
PERMETIN A L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT LA REDUCCIÓ DEL 
DÈFICIT DEL SEU PRESSUPOST DE L’ANY 2011. 
 
Malgrat es mantenen les necessitats d’aplicar mesures de reducció del dèficit 
per aquest any 2011, a data d’avui entenem que es pot presentar a la Mesa 
una nova proposta que redueix l’impacte de les necessitats i de les mesures 
exposades en les reunions prèvies dels mesos de setembre i octubre. 
 
D’una banda, el fet que durant aquest temps s’hagin mantingut les actuacions 
previstes de reducció de despeses, fan que part d’aquests esforços en plantilla 
ja s’hagin fet, tot millorant els resultats i les previsions de tancament de fa dos 
mesos. També el fet d’haver incrementat els ingressos d’entitats on prestaven 
serveis professionals de l’ICS i de la seguretat social en matèria de quotes, i les 
darreres actuacions sobre les retribucions dels directius i comandaments de 
l’ICS fan que les perspectives de tancament pressupostari siguin millors i, per 
tant, les necessitats d’esforços addicionals en nòmina, inferiors. 
 
És moment, doncs, de fer un darrer esforç de negociació i procurar arribar 
també a l’ICS, com a la resta del sector, a un acord per tal de tancar sense 
dèficit l’any 2011. 
 
És voluntat de les parts reduir al mínim possible la minoració de qualsevol 
complement fix enguany, a canvi de disposar de flexibilitat l’any vinent en la 
retribució variable per garantir, en primer lloc, el retorn ràpid de les quantitats 
minorades, i impedir alhora cap altra reducció sobre les retribucions fixes dels 
professionals motivada per complir el pressupost aprovat pel 2012. 
 
En síntesi, les necessitats que s’establien de reduir despeses de capítol I per al 
2011, que eren de 45 milions d’€, es proposa eixugar-los de la següent manera: 
 
1.- El reconeixement de la carrera professional, per a l’exercici de 2010, es farà 
el proper mes de gener, i s’abonarà al mes següent, amb els mateixos efectes 
econòmics. Es mantindrà la cadència anual en el futur. 
 
2.- L’atenció continuada per jornada complementària del mes de novembre, es 
presentarà per a la seva validació i abonament el mes de gener de 2012. 
 
3.- L’atenció continuada per serveis extraordinaris fets en festius, i els que no 
corresponguin a enllaç de torn de nit, no es podran tramitar fins la propera 
nòmina de gener. 
 
4.- La productivitat del personal que conforma l’estructura de comandament de 
l’ICS no podrà percebre una quantitat superior al 50% del valor màxim d’aquest 
complement. 
 
5.- El personal directiu de l’ICS afectat per l’Acord de Govern no meritarà la 
paga extraordinària de Nadal ni cap mena d’incentiu de productivitat, tampoc. 
 
 



6.- El manteniment de les mesures de gestió i de plantilles preses fins a la data 
de signatura d’aquest acord, juntament amb els reconeixements en forma de 
més ingressos tant d’altres entitats com de quotes, i el retard respecte de 
previsions de posta en marxa del PIUC, ajuden a minimitzar l’impacte i la 
necessitat de les mesures a prendre. 
 
En aquest context, les parts estimen necessari afectar el mínim imprescindible 
qualsevol complement salarial de la nòmina del proper mes de desembre, i a 
canvi donar una flexibilitat en els terminis de pagament de la retribució variable 
de 2011, a abonar l’any 2012, per evitar situacions similars en el futur. 
 
7.- Així, i als efectes d’eliminar el dèficit, es reduiran els conceptes retributius 
corresponents al Complement Específic, Complement de Docència dels serveis 
jerarquitzats, Complement d’Atenció Primària i Complement de Productivitat 
Fix del personal de l’Institut Català de la Salut, des de la data de la signatura de 
l’acord i fins el dia 31 de desembre de 2011, per una única vegada en la 
nòmina del mes de desembre i en els imports que figuren en l’annex d’aquest 
Acord. (50% taula anterior) 
 
L’acceptació per la part social d’aquestes mesures suposa que l’ICS es 
compromet a fer efectius els següents punts: 
 
a) No procedir des de la data de la signatura i fins el 31 de desembre de 2012, 
per motius pressupostaris, a l’amortització dels llocs ocupats per interins per 
vacant, ni tampoc a la seva reducció de jornada ni a la dels vigents 
nomenaments de substituts a l’ICS. 
 
b) L’Institut Català de la Salut es compromet a no denunciar enguany la 
vigència del II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre 
les condicions de treball del personal estatutari de l’ICS. 
 
c) Per tal de garantir l’immediat retorn de les quantitats descomptades al mes 
de desembre de 2011, l’ICS avançarà aquestes mateixes quantitats el mes 
de gener de 2012 a compte de les DPO globals de l’any 2011 a aquell 
professional que pugui tenir dret al complement. Un cop restada la quantitat 
avançada, l’import que legalment correspongui d’aquest complement 
s’abonarà proporcionalment, el 50% el mes d’abril, i l’altre 50%,, subjecte al 
compliment pressupostari de l’ICS l’any 2012, en el mes de desembre. 
 
d) L’abonament fraccionat i en les condicions esmentades de les DPO de l’any 
2011 garantirà la impossibilitat que l’ICS, per motius pressupostaris, pugui 
proposar minorar de nou l’any 2012 les retribucions fixes del personal 
estatutari. 
 
e) L’ICS es compromet a retornar l’any 2013 les quantitats descomptades en la 
nòmina del mes de desembre de 2011 per aplicació d’aquest acord, o abans 
si fos possible, i sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries. 

 



Categoria Minoració 50% (nova 
proposta) 

Cap d'unitat RRHH grup A 596,89 
Cap subunitat gestió personal 
grup A 

437,18 

Cap subunitat d'adm. de 
processos de suport 

409,81 

Titulat superior sanitari 437,18 
Diplomat sanitari 355,01 
Diplomat d'inf. ACUT 355,01 
Infermera adjunta hospitals 
grup 1 

382,38 

Infermera supervisora 
hospitals 

382,38 

DUI nivell 2 355,01 
DUI primària 1599 hores 355,01 
Tècnic superior 382,38 
Tècnic gestió 355,01 
Administratiu nivell 2 279,25 
Auxiliar infermeria hospital 
nivell 2 

279,25 

Tècnic especialista 279,25 
Auxiliar EAP 245,58 
Auxiliar adm 1er nivell 245,58 
Zelador at usuari 211,90 
 
Categoria 

 
Minoració 50% (nova 
proposta) 

Metge SEU 437,18 
Practicant SEU 355,01 
Metge SOU 437,18 
Practicant SOU 355,01 
 
Categoria 

 
Minoració 50% (nova 
proposta) 

Director clínic/Cap servei 
facultatiu 

624,30 

Cap Secció Facultatiu 523,65 
Metge Adjunt 437,19 
Cap Servei primària 
jerarquitzat 

586,85 

Cap Secció Facultatiu primària 
jerarquitzat 

492,23 

Metge Adjunt primària 
jerarquitzat 

410,96 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Categoria Minoració 50% (nova 
proposta) 

Metge EAP 437,19 
Odontòleg 437,19 
Metge APD 437,19 
DUI EAP 355,01 
Practicant APD 355,01 
Llevadora 382,38 

 

 


