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Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre els organs de representació i d'acció
sindical del personal estatutari de I'empresa pública lnstitut Catala de la Salut

La Llei 812007, de 30 de juliol, de I'lnstitut Catala de la Salut crea I'empresa pública lnstitut Catala de
la Salut (ICS), configura un nou model organitzatiu dels centres, dels serveis i dels establiments en el
qual s'estructuren els seus organs de gestió.
La constitució d'organs de gestió de caracter territorial de que es dota I'ICS per a la gestió unitaria
dels seus recursos demana adequar la configuració de les estructures sindicals de representació i
d'acció sindical del personal estatutari a les estructures administratives de I'ICS.
L'article 39. 4 de la Llei 712007, de 12 d'abril, de I'Estatut Basic de I'Empleat Públic (EBEP)estableix,
que, previ acord amb les organitzacions sindicals legitimades en els articles 6 i 7 de la Llei organica
1111985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, els organs de govern de les administracions públiques
poden modificar o establir unitats electorals en raó del nombre i peculiaritats dels seus col.lectius,
adequant-ne la configuració a les estructures administratives o als ambits de negociació constituits o
que es constitueixin.
Per tot aixo, a I'empara del capítol de la Llei 712007, de 12 d'abril de I'Estatut Basic de I'Empleat
Públic i del capítol XIV de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de I'Estatut Marc del personal
estatutari dels serveis de salut, els representants de I'Administració de la Generalitat i de les
organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat concerten aquest

ACORD:
1. Objecte i ambit d'aplicació

Establir els organs de representació i d'acció sindical del personal estatutari de I'ICS, per tal
d'adequar I'exercici de les seves funcions a la nova estructura funcional en que s'organitza I'empresa
pública ICS. L'ambit d'aplicació personal, funcional i territorial és el personal estatutari de I'ICS.
2. Determinació de les parts
L'Acord ha estat negociat a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat entre I'Administració de la
Generalitat i les organitzacions sindicals que en formen part, de les quals subscriuen I'Acord el
sindicats sotasignants, CCOO, Metges Catalunya, SATSE, UGT i CATAC-CTS.
criteris i els principis de I'EBEP i I'Estatut Marc.
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3. Vigencia
L'Acord té validesa i eficacia a partir de la data en que el Govern I'aprovi de manera expressa i
formal, d'acord amb el que determina I'article 38 de I'EBEP i té vigencia indefinida fins a la seva
substitució per un nou Acord.
L'Acord s'incorpora al Pacte sobre drets sindicals en I'ambit de I'Administració de la Generalitat de
Catalunya, publicat per Resolució TR1/1065/2005, d ' l l de marc (DOGC núm.4368, de 21.4.2005) i al
Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en materia de prevenció de
riscos laborals en I'ambit de I'Administració de la Generalitat de Catalunya, publicat per Resolució
TR1/2764/2005, de 22 de setembre (DOGC núm. 4480, de 30.9.2005). Els aspectes d'ambdós Pactes
que afectin al personal estatutari i no s'esmentin en aquest Acord, continuen vigents.

4. 0rgans específics de representació
Les juntes de personal en que es constitueixen les unitats electorals del personal estatutari de I'ICS
són les següents:
Junta de Personal Gerencia Territorial Alt Pirineu-Aran.
Junta de Personal Atenció Primaria Gerencia Territorial Lleida.
Junta de Personal Atenció Primaria Gerencia Territorial Girona.
Junta de Personal Atenció Primaria Gerencia Territorial Tarragona.
Junta de Personal Atenció Primaria Gerencia Territorial Terres de I'Ebre.
Junta de Personal Gerencia Territorial Catalunya Central.
Junta de Personal Atenció Primaria Gerencia Territorial Metropolitana IVord.
Junta de Personal Atenció Primaria Gerencia Territorial Metropolitana Sud.
Junta de Personal Atenció Primaria Gerencia Territorial Barcelona
Junta de Personal Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Junta de Personal Hospital Universitari Joan XXlll de Tarragona.
Junta de Personal Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Junta de Personal Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.
Junta de Personal Hospital de Viladecans.
Junta de Personal Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.
Junta de Personal Hospital Universitari Bellvitge.
Junta de Personal Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Les unitats electorals contindran els centres, serveis i establiments establerts en les delimitacions
territorials fixades en els termes que estableix la Llei 812007, de 30 de juliol, de I'ICS i la normativa
vigent en materia d'organització i estructura territorial de I'ICS.
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5. Seccions sindicals

D'acord amb els criteris establerts en el Pacte sobre drets sindicals en I'ambit de I'Administració de la
Generalitat de Catalunya, la possibilitat de constituir seccions sindicals, el seu ambit, el nombre de
delegats per secció i els credits d'hores mensuals per delegat queda establert de la manera següent:

Delegats
Seccions -10% entre
10% i 20
vots
% vots
1

1

Primaria G.T. Tarragona

1

Primaria G.T. Terres de I'Ebre

Hos~italViladecans
Primaria G.T. Metropolitana Nord

1 Hospital U. Vall d8Hebron

1

1

1 1 1

7

1

7

1

6. 0rgans de participació en materia de prevenció de riscos laborals

S'estableix un Comite de Seguretat i Salut per cada junta de personal constituida en I'ambit de
personal estatutari de I'ICS. El criteri per determinar el nombre de delegats i delegades de prevenció i
el credit horari que tenen assignat deriva del que estableix el Pacte sobre drets de participació dels
empleats i empleades públics en materia de prevenció de riscos laborals en I'ambit de I'Administració
de la Generalitat de Catalunya.
Els Comites de Seguretat de Seguretat i Salut del personal estatutari, el nombre de delegats i
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Comite Seguretat i Salut

Delegats Prevenció Horeslmes

1 G.T. Alt Pirineu- Aran
Primaria G.T. .Lleida
.......
. . . . . . . . . .
~ o s ~ i tU.
a lArnau Vilanova de Lleida
Primaria G.T. Tarragona
Primaria G.T. ~ e r r e s d I'Ebre
e
Hospital U. Joan XXlll de Tarragona

I

I

3

15

. . .

Primaria G.T. Girona
Hospital U. Dr. Josep Trueta de Girona
Primaria G.T. Metropolitana Sud
Hospital U. Bellvitge
Hospital Viladecans
Primaria G.T. Metro~olitanaNord

Primaria
G.T. Barcelona ..................
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hos~italU. Vall d'Hebron

7.

. . . . . . . .

Disposició derogatoria

Es deixa sense efecte I'Acord de Govern de 14.10.1994 sobre delimitació dels ambits de les juntes de
personal al serveis de les institucions sanitaries gestionades per I'lnstitut Catala de la Salut.
Barcelona, 20 de desembre de 2010
Organitzayoqs sindicals

