Acord en relaciÓ al procediment d'integració en la condiciÓ
de personal estatutari de l' Institut Catala de la Salut del
personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als
serveis penitenciaris i de justícia juvenil

Reunits a la seu de la Direcció General de la Funció Pública, d'una
banda la representació de I'lnstitut . Catala de la Salut ¡deis
departaments de Justícia i Salut i de I'altra, la representació de les
organitzacions sindicals CCOO i UGT, s'arriba al següent acord:
1.- Es deixasense efectes la suspensió de la resolució de la
convocatoria per la qual s'estableix el procediment d'integració en la
condició de personal estatutari de l' lnstitut Catala de la Salut del
personal sanitari del Departament de Justícia adscrits als serveis
penitenciaris i de justícia juvenil prevista a l'Acord 73/2012 de 10
juliol, del Govern de la Generalitat de Catalunya.

2.- La integració es fara efectiva el dia 1- d'octubre de 2014.
3.- El personal sanitari del Departament de Justicia adscrit als serveis
sanitaris penitenciaris i de justicia juvenil que resulti integrat en la
condició de personal estatutari fix mitjanc;;ant la seva participació en
el procediment esmentat en el punt .1 d'aquest acord gaudeix del
sistema de carrera professional del personal estatutari de l'lCSen els
termes previstos en el Decret 113/2010, Ilevat del calendari previst
que s'actualitza de la manera següent:
- es . podrá demanar el primer nivell de carrera professional I'any
2014, resolent-se aquesta petició durant I'any 2015 i produint efectes
econórnlcs des de 1'1 de gener de 2016.
- es podr á demanar el segon nivell de carrera professional I'any 2015,
resolent-se aquesta petició durant I'any 2016 i produint efectes
.
econórnícs des de 1'1 de gener de 2017.
4.- El personal sanitari del Departament de Justlcla adscrit als servels
sanitaris penltenctarts i de justícia juvenil que resulti integrat en la
condició de personal estatutari és destlnatarl de la productivitat
variable per objectius en ' les mateixes condicions que la resta
d'estatutaris de l'lCS.
5-Els anys 2010 i 2011 previstos en la Disposició addicional segona
del Decret 113/2010 sobre la mobilitat voluntária s'entendran referits
als anys 2015 i 2016 respectivament.

6.- Els sindicats sotasignants desistiran de les demandes interposades
contra la Generalitat, els seus organismes i els seus representants
que derivin de la suspensió del procediment d'integració objecte
d'aquest acord, quan aquest es rnaterlalltzl en la L1ei de Pressupostos
del 2014.
En tant que no es produeixi el desistiment de les demandes indicades .
els sindicats sotasignants les paralitzaran demanant la seva
suspensió.
7. Aquest acord s'elevara, per a la seva aprovació, a la Mesa General
de Negociació de l' Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya i, una vegada ratificat pel Govern, produlrá efectes
quan es materialitzi en la L1ei de Pressupostos de la Generalitat per al
2014.
Barcelona, 6 de novembre de 2013
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