GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolució provisional per la qual es dóna publicitat del resultat de l’avaluació dels objectius
assignats per a l’exercici 2020, de la quantitat meritada i altres circumstàncies associades a la
percepció del complement de productivitat variable vinculat al compliment d’objectius (DPO-2020),
i s’obre el termini per efectuar al·legacions
El II Acord de la Mesa Sectorial de negociació de sanitat sobre condicions de treball del personal estatutari
de l’Institut Català de la Salut, de 19 de juliol de 2006, aprovat per Acord de Govern en data 10 d’octubre
de 2006 i publicat al DOGC en data 28/12/2006, regula el complement de productivitat variable vinculat al
compliment d’objectius, prèviament fixats, i estableix l’àmbit d’aplicació, els requisits i la resta de
condicions necessàries que han de reunir i complir els professionals per poder ser retribuïts mitjançant
l’esmentat complement.
La Instrucció de l’Institut Català de la Salut 1/2008, de 21 de gener de 2008, modificada per la Instrucció
de l’Institut Català de la Salut 1/2020, de 17 de desembre de 2020, regula el procediment de fixació i
avaluació d’objectius per a la percepció del complement de productivitat variable.
D’acord amb aquest procediment, un cop finalitzat el procés d’avaluació, procedeix mitjançant aquesta
Resolució provisional, fer públics els resultats provisionals obtinguts per cada professional en l’esmentada
avaluació, als efectes que els interessats de considerar-ho oportú, puguin realitzar les al·legacions
corresponents, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i de l'article 51 de la llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Aquests resultats inclouen per a cada professional el percentatge d’assoliment individual, global i l’import
del complement en funció del percentatge assolit i de la resta de circumstàncies que poden influir sobre
l’import a percebre (nombre de dies computables, períodes de prestació a temps parcial, reduccions de
jornada, còmput proporcional a l’ocupació de llocs amb imports diferents).
D’acord amb l’article 26.3 de la Llei 4/2020, del 29 d’abril de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2020.
D’acord amb el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del
2021.
En ús de les atribucions que m’han estat conferides per l’article 10 e) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de
l’Institut Català de la Salut i per l’article 13.2 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Institut Català de la Salut:
Resolc:
Primer: Publicitar els resultats de l’avaluació d’objectius corresponents a l’exercici 2020, incloent-hi el
percentatge d’assoliment global i l’import del complement en funció del percentatge assolit i de la resta de
circumstàncies que poden influir sobre l’import a percebre.
Segon: Els resultats provisionals poden ser consultats a:

https://www.ics.intranet.gencat.cat/sgrh/
https://www1.ics.gencat.cat/SGRH/
Així mateix els interessats podran consultar la seva fitxa individual d’avaluació, amb l’import del
complement en funció del percentatge assolit i de la resta de circumstàncies que poden influir sobre
l’import a percebre en:


Direccions de personal dels centres hospitalaris de l’Institut Català de la Salut



Unitat de recursos humans de les direccions d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut
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Tercer: De conformitat amb el que estableix l'article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els interessats disposaran d’un termini de
10 dies comptadors des de l’endemà de la data d’exposició dels resultats de l’avaluació i de la traducció
d’aquests resultats a l’import del complement de productivitat variable, per fer les al·legacions que
considerin oportunes en relació a l’avaluació efectuada i amb els resultats exposats.

El director gerent de l’Institut Català de la Salut

Josep Maria Argimon Pallàs
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