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D'una part, Joan Cornet i Prat, secretari general del Departament de Salut de la Generalitat de

Catalunya.

D'altra part, en representaci6 del personal funcionari de la Diputaci6 de L1eida traspassat a la
Generalitat de Catalunya per Deeret 167/1992, de 20 de juliol, i adscrit per aquesta a I'empresa
publica GESTIO DE SERVEIS SANITARIS, per CCOO les senyores Elena Motos i Dolors Florensa,
per Metges de Catalunya la senyora _ i el senyor . i per

UGT els senyors • I iM ., membres de la Junta de personal i els seus assessors.

aUe·~vist el Preacord de 23 d'octubre de 2003 subscrit pel representant de I'empresa Gesti6 de
Serveis Sanitaris i la representaci6 del personal funcionari de la mateixa, el qual es va trametre en el
seu dia per a informe al Departament competent en materia de Funci6 Publica i al Departament
d'Economia i Finances.

PRIMER.- L'equiparaci6 salarial dels funcionaris procedents de la Diputaci6 de L1eida adscrits a
I'empresa publica GESTIO DE SERVEIS SANITARIS (GSS), la relaci6 dels quais consta en I'annex 1
que s'adjunta, amb els funcionaris de la Generalitat de Catalunya, aixi com la corresponent adequaci6
de I'estructura retributiva, amb efeetes d'1 de gener de 2003.

Si no existeixen cossos 0 escales de la Generalitat de funcions homologables amb els d'origen de la
Diputaci6, els funcionaris afectats es consideraran integrats en la funci6 publica de la Generalitat en
places singulars del grup corresponent.

SEGON.- AI personal funcionari integrat en la funci6 publica de la Generalitat i adscrit a GSS afectat
pels presents pactes, Ii sera d'aplicaci6 els acords generals i les millores retributives que s'assoleixin
en la Mesa General de Negociaci6 del personal funcionari de I'Administraci6 de la Generalitat de
Catalunya.
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TERCER.- El nou sistema retributiu del personal funcionari de GSS s'adequara als conceptes
establerts amb caracter general al capitol 2 del Utol 7 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre,

pel qual s'aprova la refosa en un text unic dels preceptes en materia de funci6 publica.

QUART.- En tot cas, elsfuncionaris precedents de la Diputaci6 de Ueida traspassats amb caracter

definitiu a la Genel"alitat de Catalunya i adscrits per aquesta a GSS, es regiran per les normes
relatives a promoci6 proiessional,promoci6 interna, regirn retributiu, situacions administratives i regim

disciplinari de la GeneraJi~t de Catalunya.

CINQUE.- L'adequaci6de festrucfura retributiva (conceptes, imports i pagues), del personal de

continua referencia· en ·aquestspactes, s'efectuara de tal manera que es garantira que els drets
economics, en cOmput global i anua!, pels exercicis 2003 i 2004 no siguin inferiors, en el seu cas, als
derivats dels reeonegutsper restructura retributiva que arrosseguen de l'etapa anterior ales
transferencies de la Diputaci6 de Ueida a la Generalitat de Catalunya. Les diferlmcies deJ:equiparaei6--~
salariala favordels funcionaris, si hi ha, s'inciouran~n_eLcomplement especifiC.---~-

SISE.:: Lavalidesa i plena efectivitat d'aquest acord quada condicionada a I',informe favorable de la
Direcci6 General de la Funci6 Publica del Departament de Governaci6 de la Generalitat i, en el seu

cas, a la ratifi~cip per la Mesa Sectorial de la Funci6 Publica.

SETE••.-. Aquest Acord entr'ara·en vigor·una vegada hagi estat publicada la !lei de modificaci6 del
r$gimrebibutiu(iel personatfuncionarisanitari de l'Administraci6 de la Generalitat que desenvolupa

eXcfusivaroenttasquesassistencials en centres de la xarxa sanitaria de provisi6 publi9S de Catalunya.

I en prova de conformitat, signen el present acord, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el 1I0ci

data indicats a I'encapyalament.

'n~.. v#Fl.: .' \.p=--

/ • ~G\


