
D'una. part ef senyor Armand Arfna Afmunia, Director gerent de l'empres8
publica Gesti6de Serveis Sanitaris, adscritaal Servei Catali3 de la Salut,
amb ONI 35034454A i domicili als 8fectes d'aques\ document a Ueiaa,
CP 25198, Rovira Roure , 44, el qua! actua en virtut del nomenament fet
per Acord de Govern de 18 Generalitat en data 20 de man; de 2001.

D'una a\tra, en representado del persona~ f,uncion3t;\ de l'empresa Gesti6
de Serveis Sanitaris, la Sra. Elena Motos Hervas, amb DNI 3 D,
com a delegada de la Junta de Persona.1 deJs SSTT de LJeida per CCOO,
el Sr. , amb ONI ••• ~ com a delegat de la Junta
de Personal, ce\s SKIT de Ue\da per UGT_

Primer. - Amb efectes d'1 de gener de 2008, l'aplicaci6 d'un
complement retributiu variable i no consolidable anomenat Plus
d'incentivaci6 a les categories professionals deis grups DiE del
personal funcionari de la Generalitat de Cataiunya adscrit a f'empresa
publica Gesti6 de Serveis Sanitaris.

Segon.- Aquest plus d'incentivaci6 que s'acorda iniciaiment per un
import mensual de 125.- euros, en dotze mensualitats, sera objecte de
revisi6 i actuatitzaci6 anual d'acord amb els increments aprovats per la
Generalitat de Catalunya pei coHec'flu de funcionar\s esmentat, :; sera
d'aplicaci6 exclusivament al personal funcionari amb una presencia
efectlva minima en et seu !foe de trebal/.

El plus d'incentivaclo TestaTa dhectament vincul,at amb I,a r;JrB<s.encia
efectiva en eilloc detreball iamb I'acompliment de la jornada laboraL De
rrl3nera que el nombre de jomades d'absencia en cada mes j Ja seva
evoluci6 en els diferents mesos dins I'any natural eomportara, ames
venyut, \21 reclucdo del complement en els percentatges que recull la
taula segQent:
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A I'efecte, no computaran negahvament els matius d'absencia en el Ilac
de treball recollits en l'art. 38.2.1 del Vile Conveni CoHectiu dels
Hospital.s de la XHUP i deIs Centres d'Atenci6 Primaria concertats,
vigent per al personal en regim laboral d'aquesta empresa.

Per tal d'aplicar la graduaci6 recollida en la taula anterior es
consideraran els dies d'absenda en cadascun dels mesos dins l'any
natural, de manera que e1 primer mes sera aqueil en que per primera
vegada dins l'any natural es produeixin dies d'absenda al treball, el
segon mes a considerar sera el seguent en que es produeixen
absencres, i aixi successivament

Elena Motos Hervas
Delegada Junta de personal, ccaa
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