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CÀRRECS I PERSONAL
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
ORDRE
PRE/62/2007, de 21 de març, per la qual es determina la composició de la Mesa de Contractació
del Departament de la Presidència.

la Mesa de Contractació del Departament de
Presidència.
DISPOSICIÓ FINAL

Atès el que disposen l’article 81 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/
2000, de 16 de juny, i l’article 79 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre;
De conformitat amb l’article 12.d) de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya,
ORDENO:
Article únic
—1 La Mesa de Contractació del Departament de la Presidència assisteix l’òrgan de contractació d’aquest Departament, en els termes
que preveu la normativa sobre contractes de les
administracions públiques.
—2 En el cas dels contractes als quals fa referència el Decret 96/2001, de 20 de març, sobre
organització i competències per a la contractació
dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat, actua com a Mesa de
Contractació la Comissió de Subministraments
del Departament.
En el cas de la resta de contractes, la Mesa de
Contractació del Departament de la Presidència
està integrada pels membres següents:
President/a: director/a de Serveis.
Vicepresident/a: subdirector/a de Règim Econòmic i Contractació, el/la qual assumirà la presidència en cas d’absència de l’anterior.
Vocals:
Subdirector/a d’Obres i Serveis.
Cap del Servei d’Ajuts i Contractació.
Una persona adscrita a la unitat administrativa que proposa el contracte designada pel/la
president/a.
Una persona llicenciada en dret adscrita a
l’Assessoria Jurídica del Departament.
Un/a representant de la Intervenció Delegada.
Secretari/ària:
Responsable de tramitació de contractes i
convenis de la Direcció de Serveis.
—3 En cas d’absència, vacant o malaltia regiran les normes de substitució dels òrgans col·legiats que es recullen al capítol VI del títol I de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 21 de març de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
(07.073.165)

ACORDA:
ACORD
GOV/51/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la modificació del II Acord sobre condicions
de treball del personal estatutari de l’Institut
Català de la Salut adoptat per la Mesa Sectorial
de Negociació de Sanitat el 19 de juliol de 2006.
L’Acord de Govern de 10 d’octubre de 2006
aprova el II Acord sobre condicions de treball
del personal estatutari de l’ICS adoptat per la
Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat el 19
de juliol de 2006.
Mitjançant resolució de la Direcció General
de Relacions Laborals TRI/4240/2006, de 27 de
novembre, es disposa la seva inscripció i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4788, de 28.12.2006).
La Comissió de Seguiment prevista en el II
Acord, en ús de les competències que té establertes en el punt 5.1 del II Acord, observa determinades errades materials en la transcripció
del text original signat per la Mesa Sectorial de
Negociació de Sanitat el 19 de juliol de 2006.
Aquestes errades, d’una banda, contradiuen
les voluntats i els acords adoptats per les parts
negociadores, tal i com consta de manera expressa en les actes de les sessions de la Mesa Sectorial
de Negociació de Sanitat en el decurs del procés de negociació, concretament en l’acta de data
19 de juliol de 2006, i, d’una altra, dificulten la
correcta aplicació del II Acord ja que limiten
l’àmbit d’aplicació de les millores de les condicions de treball del personal estatutari acordades
per la lliure voluntat de les parts negociadores.
La Comissió de Seguiment del II Acord fa
constar a les actes corresponents a les sessions
de data 26 d’octubre i 15 de desembre de 2006,
les errades interpretatives observades en la
transcripció literal de l’Acord esmentat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Les errades observades afecten concretament
l’àmbit d’aplicació del complement per dedicació exclusiva del personal facultatiu, la concreció
del període on s’han de computar les tres guàrdies mèdiques com a requisit regulador del complement per activitat complementària per a
personal facultatiu major de 55 anys i, finalment,
l’ampliació del seguiment dels objectius a totes
les categories professionals que acreditin la
percepció de la retribució variable vinculada al
compliment d’objectius prèviament fixats - DPO
- per part de la Comissió de Seguiment del II
Acord.

Es deroga l’Ordre PRE/350/2006, de 4 de
juliol, per la qual es determina la composició de

A proposta del conseller de Governació i
Administracions Públiques, del conseller d’Eco-

—4 Quan la naturalesa de les contractacions
que calgui realitzar ho aconselli o quan així ho
cregui convenient, el/la president/a de la Mesa
pot decidir l’assistència a les reunions, amb veu
però sense vot, del personal tècnic especialitzat
adient.

nomia i Finances, de la consellera de Salut, i
d’acord amb el que estableixen l’article 35 de la
Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball
i participació del personal al servei de les Administracions Públiques, l’article 80 de la Llei 55/
2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del
personal estatutari dels serveis de salut i l’article 5.g) del Decret legislatiu 1/1977, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Govern de la Generalitat

1. Aprovar la modificació del text original
signat per les parts, del II Acord sobre condicions de treball del personal estatutari de l’Institut
Català de la Salut adoptat per la Mesa Sectorial
de Negociació de Sanitat en data 19 de juliol de
2006, en els punts següents:
a) Punt 6 pàgina 42, on diu:
“La Comissió de Seguiment prevista en el
present Acord realitzarà un seguiment dels
objectius fixats per als col·lectius de facultatius
i diplomats sanitaris per tal d’analitzar...”,
ha de dir:
“La Comissió de Seguiment prevista en el
present Acord realitzarà un seguiment dels
objectius fixats per tal d’analitzar...”.
b) Punt 8.6, apartat 1, lletra d), pàgina 53 Regulació del complement per activitat complementària per a personal facultatiu major de 55
anys- on diu:
“Tres guàrdies mèdiques (atenció especialitzada)”.
ha de dir:
“Tres guàrdies mèdiques mensuals (atenció
especialitzada)”.
c) Punt 9.11 pàgina 74 -Complement per
dedicació exclusiva del personal facultatiu- on
diu:
“...disposar de nomenament estatutari fix.”,
ha de dir:
“...disposar de nomenament estatutari en
plaça estructural.”.
2. Autoritzar el conseller de Governació i
Administracions Públiques, el Conseller d’Economia i Finances i la consellera de Salut per
adoptar les mesures oportunes per a l’aplicació
del contingut de l’Acord.
3. Aquest Acord s’ha de publicar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 27 de febrer de 2007
RAMON GARCÍA-BRAGADO I ACÍN
Secretari del Govern
(07.080.080)
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