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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/1254/2009, de 19 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Pacte de la Mesa sectorial de negociació de Sanitat per establir els criteris 
generals de l’acció social de l’empresa pública Institut Català de la Salut (codi de 
conveni núm. 7902782).

Vist el text del Pacte de la Mesa sectorial de negociació de Sanitat per establir els 
criteris generals de l’acció social de l’empresa pública Institut Català de la Salut, 
subscrit pels representants de l’Institut Català de la Salut, pels del Departament de 
Salut, pels del Departament de Governació i Administracions Públiques, pels del 
Departament d’Economia i Finances, pels de les organitzacions sindicals CCOO, 
UGT, SATSE, CATAC-CTS-IAC i pels de Metges de Catalunya, el 5 de març de 
2009, i de conformitat amb el que disposen l’article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007); l’article 
170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de desembre, de reforma de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar que l’esmentat Pacte es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a les parts negociadores.

Barcelona, 19 de març de 2009

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

PACTE
de la Mesa sectorial de negociació de sanitat per establir els criteris generals de 
l’acció social de l’empresa pública Institut Català de la Salut.

Introducció

L’acció social és el conjunt de prestacions de caràcter social amb valor econòmic 
a càrrec de l’empresa, amb origen pactat derivat de la relació de prestació de serveis, 
sense tenir la consideració de retribució o remuneració per no tenir relació amb els 
resultats del treball ni amb les condicions professionals de la prestació.

El personal de l’empresa pública Institut Català de la Salut té reconegudes diverses 
mesures en matèria d’acció social, tant per disposicions normatives estatutàries com 
per pactes i acords adoptats en les meses de negociació col·lectiva. La seva distri-
bució és heterogènia entre categories professionals, classificació en funció del tipus 
de nomenament i l’adscripció a un tipus de centre. Modalitats específiques donen 
cobertura a finalitats que per raó del pas del temps i la manca d’abast universal als 
col·lectius a què s’adrecen, generen discriminació per raó de gènere i estat civil, 
requerint la seva revisió i adequació als nous valors incorporats a la societat.

Diversos havien estat els intents de racionalitzar el conjunt de mesures en matèria 
d’acció social amb la finalitat de configurar un model de fons d’acció social similar 
a la de la resta de col·lectius del sector públic català, sense concloure els processos 
de negociació de manera totalment satisfactòria. D’ençà la vigència de l’Estatut 
marc del personal estatutari dels serveis de salut fins a l’actualitat, la Mesa secto-



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5374 – 7.5.200937300

Disposicions

rial de negociació de sanitat ha acordat la pròrroga de l’aplicació de les prestacions 
derivades de l’acció social del personal estatutari de l’ICS.

Amb la voluntat de donar compliment a les previsions en matèria d’acció social del 
III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la 
Mesa general de negociació de l’Administració de la Generalitat, la Mesa sectorial 
de negociació de sanitat aprovà en data 23 de novembre de 2007 la destinació de la 
totalitat de la quantia assignada per la Mesa general per a l’any 2007, en concepte de 
fons addicional del 0,3% establert en el punt 5.2 a) del III Acord general de condicions 
de treball, als conceptes d’acció social d’ajuts d’estudis universitaris, escolar i llar 
d’infants i amb posterioritat, en data 5 de desembre de 2008, acordà destinar una 
part de la quantia assignada per aquest punt de l’Acord esmentat per a l’any 2008 
al fons d’acció social de l’empresa pública Institut Català de la Salut.

Escau reordenar l’acció social de l’Institut Català de la Salut per donar resposta i 
satisfacció a una vella reivindicació i aspiració de les organitzacions sindicals de la 
Mesa sectorial de negociació: la definició d’un fons d’acció social únic, universal i 
homogeni per al personal al servei de l’empresa pública Institut Català de la Salut, 
homologable als fons d’acció social de la resta d’empleats públics de Catalunya.

Per això, la Mesa sectorial de negociació de sanitat acordà en data 17 de juliol de 
2008 la constitució d’un grup de treball que tenia per finalitat analitzar la reorde-
nació de l’acció social del personal de l’Institut Català de la Salut. Les conclusions 
del grup de treball van ser aprovades per la Mesa sectorial de negociació de sanitat 
en data 5 de març de 2009.

Per tot això, a l’empara del capítol IV de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic i del capítol XIV de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, 
de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, els representants de 
l’empresa pública Institut Català de la Salut i les organitzacions sindicals presents 
a la Mesa sectorial de negociació de sanitat concerten el Pacte següent:

1. Objecte
Establir els criteris generals de l’acció social de l’empresa pública Institut 

Català de la Salut amb la constitució del fons d’acció social del personal estatu-
tari, del personal laboral de l’Institut Català de la Salut, fix, temporal o declarat 
indefinit per sentència judicial ferma. El Pacte dona compliment al punt 11è 
del III Acord general de la Mesa general de negociació de l’Administració de 
la Generalitat.

2. Determinació de les parts
El Pacte ha estat negociat en la Mesa sectorial de negociació de sanitat entre 

l’Administració, l’empresa pública Institut Català de la Salut i les organitzacions 
sindicals que en formen part, de les quals, el subscriuen els sindicats sotasignants 
CCOO, Metges de Catalunya, SATSE, UGT i CATAC-CTS-IAC.

La negociació s’ha efectuat d’acord amb els criteris i els principis establerts a la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i a la Llei 55/2003, 
de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

3. Àmbit personal, funcional i territorial
El Pacte és d’aplicació al personal estatutari fix i temporal, al personal laboral 

fix, temporal o declarat indefinit per sentència judicial ferma de l’empresa pública 
Institut Català de la Salut.

4. Vigència
El Pacte entra en vigor a partir de la seva signatura i serà vigent fins a la signatura 

d’un nou pacte que el substitueixi, prèvia producció de l’oportuna denúncia expressa 
de l’empresa o de la majoria de les organitzacions sindicals signants d’aquest Pacte o 
de la Mesa sectorial de negociació de sanitat, d’acord amb l’article 38 de l’EBEP.
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5. Comissió d’acció social
En el termini d’1 mes a partir de l’endemà de la signatura del Pacte, es constituirà 

la Comissió d’acció social (CAS) com a instrument fonamental i primordial per 
analitzar i avaluar la seva aplicació, fer-ne el seguiment i harmonitzar les inter-
pretacions que sorgeixin del seu desenvolupament. Té caràcter paritari i hi estan 
representades l’empresa pública i les organitzacions sindicals de la Mesa sectorial 
de negociació de sanitat signants del Pacte.

5.1 Composició
La Comissió d’acció social estarà composta per dues persones en representació de 

cadascuna de les organitzacions sindicals signants i per idèntic nombre de persones 
que les assignades a la part social, de representants de l’empresa. Els sindicats podran 
designar una persona suplent per cada titular. Cada sindicat signant, així com els 
representants de l’empresa podran designar una persona assessora.

5.2 Competències:
La Comissió d’acció social té les competències següents:
1) Vigilar el compliment del Pacte i fer-ne el seu seguiment.
2) Establir les prioritats i els criteris generals d’actuació en matèria d’acció social 

de l’Institut Català de la Salut.
3) Realitzar el seguiment dels programes d’acció social de l’Institut Català de 

la Salut.
4) Estudiar valorar les sol·licituds dels ajuts establerts al fons d’acció social de 

l’Institut Català de la Salut.
5) Fer la proposta de concessió dels ajuts establerts al fons d’acció social davant 

l’òrgan competent de l’Institut Català de la Salut, d’acord amb les bases de la con-
vocatòria corresponent i amb els principis d’equitat i d’objectivitat.

6) Formular les propostes adients en matèria d’acció social de l’Institut Català 
de la Salut.

5.3 Règim de funcionament
La Comissió d’acció social es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al se-

mestre, i amb caràcter extraordinari a sol·licitud de la meitat dels representants de 
la part social o de la representació de l’Institut Català de la Salut.

Les persones membres de la Comissió d’acció social observaran sigil professional 
i guardaran la confidencialitat necessària en tot allò que faci referència a l’exercici 
de la seva funció, així com respecte la informació i les dades que els siguin facili-
tades, les quals no podran ser emprades per a finalitats distintes a les què motivin 
el seu lliurament.

La Comissió es dotarà d’una secretaria que tindrà cura del correcte funcionament 
de la mateixa, de les convocatòries, elaboració i tramesa de les actes de les sessions 
i de la documentació generada i del seu registre i arxiu, de lliurar certificacions de 
les decisions adoptades, així com de totes les funcions de caràcter administratiu 
que facilitin el seu funcionament.

6. Principis del fons d’acció social
El fons d’acció social és únic, universal i homogeni per a tot el personal al servei 

de l’empresa pública Institut Català de la Salut inclòs en l’àmbit d’aplicació del 
Pacte, amb independència de la seva categoria, vinculació o circumstàncies per-
sonals. De forma general aquest pacte tendeix a l’homologació i equiparació a la 
resta de fons d’acció social dels empleats i empleades públics de l’Administració 
de la Generalitat.

Els ajuts tenen caràcter de prestació econòmica i la seva finalitat és compensar 
part de les despeses que a la persona sol·licitant li hagi ocasionat alguna o algunes 
de les modalitats objecte de la convocatòria.

L’Institut Català de la Salut publicarà anualment al DOGC la convocatòria de 
concessió d’ajuts del fons social per al personal de l’àmbit d’aplicació del Pacte.

Les bases de la convocatòria regularan el contingut, el procediment de gestió 
i la resolució d’ajuts del fons d’acció social de l’Institut Català de la Salut. Les 
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bases contemplaran els requisits generals de la convocatòria i els requisits espe-
cífics de cadascuna de les modalitats del fons d’acció social de l’Institut Català 
de la Salut.

Les persones sol·licitants podran accedir a una o a vàries modalitats del fons d’acció 
social de l’Institut Català de la Salut, mitjançant la presentació de la corresponent 
sol·licitud per cadascuna de les modalitats a les què accedeixi, acompanyada de la 
documentació assenyalada a les bases de la convocatòria. Per tant, es presentarà 
una sol·licitud diferent per a cada ajut i causant, i no se’n podrà sol·licitar més d’un 
ajut pel mateix supòsit de fet i causant.

Constitueixen la unitat familiar, als efectes de les bases de la convocatòria, el 
personal sol·licitant, la seva persona cònjuge o parella de fet i els fills, filles o altres 
familiars que convisquin a la mateixa llar i que en depenguin legalment i econòmi-
cament de la persona peticionària.

Totes les referències als fills o filles s’entenen fetes tant als biològics com als 
adoptats o els menors en règim d’acolliment permanent o preadoptiu o tutela, llevat 
de l’ajut de naixement, que es regirà per les disposicions de la base específica.

En el cas que hi hagi més d’un membre de la unitat familiar prestant serveis en 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, només un d’ells podrà demanar 
l’ajut per a un mateix supòsit de fet i causant. Tanmateix, en els procediments de 
concessió d’ajuts en els quals el pare i la mare de la persona causant prestin serveis 
en l’Administració de la Generalitat de Catalunya i que, sense formar part de la 
mateixa unitat familiar, ambdós demanin l’ajut per a una mateixa modalitat i causant, 
fill o filla, l’ajut es distribuirà en parts iguals.

Les bases de la convocatòria preveuran l’especial consideració vers les víctimes 
de violència de gènere acreditada per pronunciament judicial.

7. Modalitats dels ajuts del fons d’acció social
La CAS podrà modificar, crear i suprimir prestacions del fons d’acció social 

informant, prèviament, la Mesa sectorial de negociació de sanitat.
Els ajuts cercaran, preferentment, la promoció educativa, la promoció de la salut i 

les incidències derivades de la vida familiar del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació 
del Pacte i tindran com a referència inicial les modalitats incloses en el document 
de conclusions del grup de treball constituït per mandat de la Mesa sectorial de 
negociació de sanitat, aprovat en la sessió de data 5 de març de 2009.

8. Requisits generals
El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació per tenir dret a accedir a les modalitats 

dels ajuts del fons d’acció social, ha de complir els requisits generals següents:
Haver estat en situació de servei actiu a l’Institut Català de la Salut durant l’any 

objecte de la convocatòria corresponent. Tenen dret als ajuts, llevat de l’ajut per a 
la llar d’infants, les persones que es trobin en situació d’excedència voluntària per 
tenir cura de familiar (cura de fill o filla i per cura d’un familiar incapacitat fins 
al segon grau).

No haver percebut cap prestació que siguin incompatible amb les diferents mo-
dalitats d’ajut d’acord amb l’apartat d’incompatibilitats d’aquest Pacte.

Altres requisits específics establerts per a cada modalitat d’ajut del fons d’acció 
social de l’Institut Català de la Salut.

9. Prestacions actuals
La Llei 55/2003, de 16 de desembre de l’Estatut marc de personal estatutari dels 

serveis de salut, estableix a la disposició transitòria sisena que les prestacions de 
caràcter social previstes a les disposicions a què es refereixen els paràgrafs e) f) i 
g) de la disposició derogatòria única.1 es mantindran exclusivament respecte dels 
qui ostentin drets subjectius ja adquirits a tals prestacions en el moment d’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

En conseqüència, les persones que actualment acrediten la percepció de les 
prestacions següents (les denominacions reprodueixen literalment l’original de la 
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normativa d’aplicació), continuaran amb la seva percepció, sense perjudici que a 
partir de l’1 de gener de 2009 cap altra persona generarà un nou dret:

Plus casat.
Assignació familiar per fills.
Ajut per minusvalia.

10. Dotació pressupostària
El fons d’acció social de l’Institut Català de la Salut està integrat per la quantia assig-

nada per la Mesa general de negociació de l’Administració de la Generalitat per a l’any 
2007 en concepte de fons addicional del 0,3% establert en el punt 5.2 a) del III Acord 
abans esmentat, la distribució del qual als conceptes d’acció social va ser adoptada 
per la Mesa sectorial de negociació de sanitat en data 23 de novembre de 2007.

S’addiciona la part de dotació d’aquest fons addicional corresponent a l’any 2008 
que la Mesa sectorial de negociació de sanitat ha acordat en data 5 de desembre de 
2008 destinar al fons d’acció social.

En conseqüència, la quantificació de la dotació pressupostària serà la següent: 
4.259.027,51€ incrementat en un 3% anual d’acord amb el que preveu el punt 5.4 del 
III Acord de la Mesa general de negociació de l’Administració de la Generalitat, més 
1.082.064,83€, més la dotació derivada dels conceptes que resten sense vigència 
en aplicació de les previsions d’aquest Pacte i que les parts negociadores han estat 
capaces d’integrar en el nou fons d’acció social, la quantificació de la qual surt de 
les previsions establertes en el punt 5.4 del III Acord de Mesa general de negociació 
de l’Administració de la Generalitat, amb les corresponents adequacions.

A aquests efectes, s’integren en la dotació pressupostària del fons d’acció social 
de l’ICS les quanties previstes per les prestacions actuals següents:

Ajut per defunció.
Ajut d’estudis.
Escola bressol.
Bestretes ordinàries i extraordinàries.

11. Contingut econòmic
Les quanties destinades a les diferents modalitats d’ajut seran les que consten a 

les bases específiques, determinades per la Comissió d’Acció Social (CAS).
Els imports dels ajuts s’estableixen en una quantitat única diferent per a cadascuna 

de les modalitats del fons d’acció social de l’Institut Català de la Salut, modulada 
d’acord amb el que les bases de la convocatòria determinin.

Es percebrà l’ajut proporcionalment al temps de serveis prestats durant l’exercici 
objecte de la convocatòria, llevat de l’ajut per defunció de la persona empleada 
pública de l’àmbit d’aplicació d’aquest Pacte.

En cas de no tenir suficients recursos econòmics per atendre les sol·licituds en 
la seva totalitat, prèvia informació a la CAS, es determinarà la reducció de tots o 
alguns dels imports dels ajuts amb caràcter general amb criteris de proporcionalitat 
garantint, en tot cas, que totes les persones sol·licitants que reuneixen els requisits 
generals i específics puguin percebre almenys una part de la modalitat d’ajut sol-
licitat.

En el supòsit que es produeixi un romanent, la CAS, podrà acordar la redistribució 
d’aquesta quantia.

L’abonament de les quanties corresponents en concepte d’ajut de les modalitats 
del fons d’acció social de l’Institut Català de la Salut, s’efectuarà en un sol pagament 
mitjançant transferència bancària al compte corrent de la persona beneficiària.

Els ajuts es gravaran amb l’impost sobre la renda de les persones físiques IRPF, 
d’acord amb la normativa reguladora d’aquest impost.

12. Incompatibilitats
Les modalitats d’ajuts són incompatibles amb la percepció d’altres de naturalesa 

similar concedits per qualsevol organisme o entitat pública pel mateix supòsit de 
fet i causant en el mateix exercici econòmic o any acadèmic.
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Les modalitats d’ajut que pugui determinar la CAS, poden ser incompatibles 
amb les que pugui percebre la persona sol·licitant derivades del pacte, de similar 
naturalesa. Les persones que percebin ajuts parcialment incompatibles, poden tenir 
dret a demanar la diferència entre l’ajut percebut i el determinat per la CAS, d’acord 
amb les bases de la convocatòria.

Tanmateix, si la persona sol·licitant ha tingut més d’una vinculació amb l’Admi-
nistració de la Generalitat (funcionari d’administració i tècnic de cossos generals o 
específics, docent, estatutari o altres) que doni dret a participar en diferents convo-
catòries d’acció social, hi podrà participar en la convocatòria del fons d’acció social 
de l’Institut Català de la Salut i demanar l’ajut i percebre’l, si s’escau, de manera 
proporcional al temps de serveis prestats a l’Institut Català de la Salut.

Les bases específiques de les modalitats d’ajuts, previ informe de la CAS, podran 
establir incompatibilitats entre ells.

13. Addicional
La CAS podrà acordar l’aplicació progressiva d’alguna de les modalitats d’ajuts 

del fons d’acció social de l’Institut Català de la Salut, en els diferents exercicis 
pressupostaris en funció de les disponibilitats pressupostàries existents.

L’adequació de l’ajut d’escola bressol de l’Hospital universitari Vall d’Hebron queda 
fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest Pacte, sense perjudici que la Mesa sectorial de 
negociació de sanitat abordi el seu tractament específic.

14. Derogatòria
L’aplicació d’aquest Pacte, d’acord amb el que estableix l’article 38.13 de l’EBEP, 

deroga l’establert en matèria d’acció social al Pacte de la Mesa sectorial de nego-
ciació de sanitat de 26 de juny de 1996. Deroga en la seva integritat tant el Pacte 
de la Mesa sectorial de negociació de sanitat de data 25 de novembre de 1991, com 
qualsevol altre pacte o criteri establert a l’Institut Català de la Salut que reguli matè-
ries establertes en aquest Pacte, com qualsevol instrucció, circular o criteri adoptat 
per l’Institut Català de la Salut en matèria d’acció social, prèviament a la vigència 
d’aquest Pacte, així com totes aquelles mesures que contravinguin o s’oposin de 
manera parcial o total a les seves previsions.

(09.104.032)
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