COMPLEMENT DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA / PERSONAL D’INFERMERIA ICS
Ens adrecem a tots aquells professionals d’INFERMERIA dels àmbits de l’atenció primària i
hospitalària de l’Institut Català de la Salut, amb nomenament estatutari fix o temporal, que
estiguin interessats a reclamar judicialment el complement retributiu de Dedicació Exclusiva
(5.131,28 € / anuals) de la mateixa manera que el cobra el personal facultatiu de l’ICS des de
l’any 2006.
El procediment a seguir s’iniciarà amb la presentació d’una reclamació prèvia administrativa
davant l’ICS i posteriorment amb demandes individuals davant els Jutjats Contenciosos
Administratius de les quatre demarcacions provincials de Catalunya.
REQUISITS:
1) Complimentar el FORMULARI DE DADES i reenviar-lo per e-mail a la següent
adreça: info@sunyermontoro.com
2) Adjuntar la última NÒMINA mensual.
3) Abonar una PROVISIÓ DE FONS de 35,00 € (Iva inclòs), mitjançant ingrés al c/c del Banc de
Sabadell núm: ES55 0081 0200 21 0002164219 (Sunyer, Advocats, S.L.P) i reenviar el
comprovant de l’ingrés o la transferència amb el mateix e-mail anterior.
Important: Preguem que tots tres documents (formulari, nòmina i comprovant d’abonament)
els envieu conjuntament amb el mateix correu electrònic.
FORMULARI DE DADES
Cognoms i nom:
DNI núm:
Adreça:
Codi postal:
Localitat:
Telèfon:
E-mail:
Hospital o Centre d’Atenció Primària:
Horari de treball:
Plaça fixe o temporal:
També us informem de que el total de provisions de fons no superarà els 70€ (35€ per la
reclamació en via administrativa i 35€ per la via judicial contenciosa administrativa) a banda

dels costos per l’escriptura de poders per plets i procuradors dels tribunals que mirarem de
reduir al màxim atès el previsible nombre de reclamants.
Per últim, us fem saber que en un següent correu electrònic us enviarem les instruccions per
presentar telemàticament la sol·licitud de percepció del Complement de dedicació exclusiva i
iniciar així el procediment de reclamació del que puntualment us informarem de la seva
evolució.
Cordialment,

Laura Montoro, Andreu Sunyer, Pere Sunyer

