AL GERENT TERRITORIAL DE ..............................................................
I AL DIRECTOR-GERENT DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.
Dr./a ........................................................................................, amb NIF
.............................. major d'edat, metge facultatiu...................................amb
domicili
a
efectes
de
notificacions
al
C/.....................................................................................................................,
MANIFESTA,
Que en data .................m’ha estat lliurat per part de la direcció del centre
d'Atenció Primària, el document del Complement de Direcció per Objectius
(DPO) corresponent a l'any 2012.
Que les DPO es regulen en el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació
de Sanitat sobre les condicions de treball del personal de les institucions
sanitàries de l’Institut Català de la Salut (ICS), de 29 d’octubre de 2002,
RESOLUCIÓ TIC/2809/2003, de 15 de maig, (a partir d’ara el II Acord) per
la qual es disposa la seva inscripció i publicació.
Que en relació al susdit complement es volen fer les següents
Consideracions i Al·legacions
Primer.- Com consta en el II Acord, els objectius han de ser assolibles i
fixats amb la participació de l' interessat, que ha de estar-hi d'acord.
Segon.- Així mateix, segons el susdit Acord, els elements que influeixen en
la retribució variable han de ser explícits, ben definits, específics i coneguts.
El professional, mitjançant el seu treball, ha de poder incidir-hi, sense
dependre d’altres persones o d’altres elements que puguin dificultar
l'assoliment de l’objectiu.
Tercer.- Que tal com consta en el II Acord, els objectius es mesuraran
mitjançant un indicador objectivable, i així mateix, es fixarà una meta
(percentatge d’assoliment) de consecució clara i verificable. El professional
tindrà periòdicament informació de l'evolució de cada objectiu pactat per
poder-lo assolir.
Quart.- Que el complement retributiu associat als diferents percentatges de
consecució del complement de direcció per objectius ha d’ estar reflectit en
el document a signar pel professional i ha de correspondre a la quantitat
econòmica que es determina en el II Acord, de conformitat amb les taules
retributives l’ICS de l’any 2012.
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Cinquè.- Que atès el retard en el procés de fixació de les DPO 2012, els
percentatges de consecució de cada objectiu pactat han de ser
proporcionals al període que disposarà cada professional per aconseguir
cada objectiu concret, el qual es computarà com el 100% d’assoliment.
Sisè.- Que tots els objectius fixats han de respondre a l'evidència científica i
que en cap cas han de plantejar dilemes ètics i/o conflictes deontològics al
professional i han de ser assolibles i de possible compliment.
Setè..................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Per tot l’exposat,
SOL·LICITA, que tingui per presentat aquest escrit i es considerin les
anteriors al·legacions i criteris quan s’acordin, es fixin i es lliurin als
facultatius el document de DPO 2012 per a la seva signatura.

En ......................................................... , a ......... de ........................ de 2012.

Signat.
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