
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/185/2023, de 25 de gener, per la qual es modifica la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de
desembre, de convocatòria dels processos selectius d'estabilització mitjançant els sistemes de concurs de
mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició,
per proveir places bàsiques de l'Institut Català de la Salut (codi identificació convocatòria 100) i es
prorroga el termini de presentació de sol·licituds de participació.

El 30 de desembre de 2022 es va publicar la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria
dels processos selectius d'estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició i del
procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de l'Institut
Català de la Salut (codi d'identificació 100) (DOGC núm. 8823, de 30.12.2022).

El punt 4 de les disposicions comunes per a tots els processos selectius, estableix que les sol·licituds de
participació s'han d'adreçar a l'Institut Català de la Salut i s'han de presentar en el termini comú i únic de 20
dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'esmentada convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

En el procés d'inscripció de participació a l'esmentada convocatòria s'estan produint incidències tècniques
informàtiques que en alguns casos no permeten finalitzar el procés d'inscripció, obtenir el justificant d'inscripció
i/o la consolidació i consulta de la inscripció en l'aplicació informàtica SGRH.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix
en l'article 32.4, en relació amb l'ampliació de terminis, que quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el
funcionament ordinari del sistema o l'aplicació que correspongui, i fins que no se solucioni el problema,
l'Administració pot determinar una ampliació dels terminis no vençuts, i ha de publicar a la seu electrònica tant
la incidència tècnica esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut.

Així mateix, amb l'objectiu d'assolir la màxima eficàcia en la resolució d'aquest procés selectiu, escau realitzar
aquesta modificació per tal de corregir certes errades en la resolució publicada, tal i com es detalla a l'annex
de la present resolució.

En exercici de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 10 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de
l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l'article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer,
pel qual s'aproven els estatuts de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

Resolc:

Primer.

Fer pública la pròrroga del termini de presentació de les sol·licituds de participació a la convocatòria dels
processos selectius d'estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del
procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de l'Institut
Català de la Salut (codi d'identificació de la convocatòria 100), fins al 20 de febrer de 2023.

Segon.

Aprovar la modificació de la convocatòria dels processos selectius d'estabilització mitjançant els sistemes de
concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs
oposició, per a proveir places bàsiques de l'Institut Català de la Salut (Codi identificació convocatòria 100).
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Tercer.

Instar a la Unitat de Selecció i Provisió per tal que doni publicitat a la pàgina web de l'Institut Català de la
Salut de l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles
10.1, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar
recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva
notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a
la defensa dels seus interessos.

En aplicació de l'article 85,1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, el recurs de reposició
s'ha de presentar de manera obligatòria a través del formulari electrònic “Interposició de recursos
administratius contra actes de l'Institut Català de la Salut en matèria de personal” que trobareu a la pàgina
web “Tràmits Gencat” o clicant l'enllaç següent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Interposicio_recurs_admon_contra_resolucions_ICS_

materia_personal?category=70961641-b2c0-11e9-8dc5-005056924a59

Barcelona, 25 de gener de 2023

Yolanda Lejardi Estévez

Directora gerenta

Annex.

Primer.

Es modifica i s'adapta el redactat de la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria dels
processos selectius d'estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del
procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de l'Institut
Català de la Salut (codi identificació convocatòria 100), d'acord amb el que a continuació es detalla:

- Es modifica el redactat de l'encapçalament de la Resolució que queda redactat de la següent manera:

Resolució SLT/4154/2022, de 27 de setembre, de convocatòria dels processos selectius d'estabilització
mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel
sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut
(codi identificació convocatòria 100).

- Es modifica el punt sisè de la Resolució que queda redactat de la següent manera:

Les places de l'oferta a què fa referència al punt tercer que tenen convocatòries vigents de processos selectius
d'accés i de provisió poden ser objecte d'adequació en funció de la seva vinculació amb els processos
d'estabilització.
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Segon.

Es modifiquen i s'adapten les bases comunes recollides a l'annex 1 de la convocatòria dels processos selectius
d'estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes
de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de l'Institut Català de la Salut (codi
identificació convocatòria 100), d'acord amb el que a continuació es detalla:

- Es modifica el quart paràgraf del punt 4 que queda redactat de la següent manera:

La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través de l'enllaç següent
https://www1.ics.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx mitjançant formulari
normalitzat que es posarà a disposició a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les
instruccions que proporcioni l'aplicació habilitada a l'efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010,
del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost,
d'Administració digital.

- Es modifica el primer paràgraf del punt 8 que queda redactat de la següent manera:

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la persona titular de l'Institut Català de la Salut dictarà
resolució amb la llista provisional de persones admeses i excloses en relació amb cadascuna de les categories o
categories amb especialitat convocades en virtut d'aquesta Resolució, la qual es publicarà en la pàgina web de
l'Institut Català de la Salut.

- Es modifica el primer paràgraf del punt 9 que queda redactat de la següent manera:

El Tribunal Qualificador en la diligència corresponent fixarà el termini en què la persona aspirant ha d'introduir,
al Gestor de Currículum del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH)
https://www1.ics.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx, els mèrits que vulgui
al·legar.

-Es modifica el quart paràgraf del punt 10.2.1.1 que queda redactat de la següent manera:

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150
paraules i d'un màxim de 200 paraules i la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà
com a màxim de 75 minuts.

-Es modifica el quart paràgraf del punt 10.2.1.3 que queda redactat de la següent manera:

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 80
paraules i d'un màxim de 100 paraules i la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà
com a màxim de 75 minuts.

-Es modifica el quart paràgraf del punt 10.2.1.4 que queda redactat de la següent manera:

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 80
paraules i d'un màxim de 100 paraules i la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà
com a màxim de 75 minuts.

- Es modifica el primer paràgraf de la lletra b. de l'apartat B), Altres mèrits curriculars 30% (puntuació
màxima, 30 punts), del punt 11.1.2, que queda redactat de la següent manera:

Formació continuada fins un màxim de 200 hores (cursos, tallers i seminaris). Es consideren també com a
formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0.085 punts (puntuació màxima, 17 punts).
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- Es modifica el primer paràgraf de la lletra b.2), Formació continuada i formació reglada (puntuació màxima, 2
punts), del punt 11.2.2, que queda redactat de la següent manera:

Formació continuada fins un màxim de 200 hores (cursos, tallers i seminaris). Es consideren també com a
formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0.01 punts per hora (puntuació màxima, 2 punts).

- Es modifica el paràgraf de la lletra b.3), de l'apartat Grups A1 i A2, del punt 11.3.3, Formació continuada
(puntuació màxima, 5 punts), que queda redactat de la següent manera:

Formació continuada fins un màxim de 300 hores (cursos, tallers i seminaris). Es consideren també com a
formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0.017 punts per hora (puntuació màxima, 5 punts).

-Es modifica la lletra b.2), de l'apartat Resta de grups professionals, del punt 11.3.3, Formació continuada
(puntuació màxima, 13 punts), que queda redactat de la següent manera:

Formació continuada fins un màxim de 300 hores (cursos, tallers i seminaris). Es consideren també com a
formació continuada els mestratges i postgraus propis: 0.044 punts per hora (puntuació màxima, 13 punts).

Tercer.

-Es modifica i s'adapta la distribució per categories de l'oferta pública d'estabilització (incorpora les places
ofertes i pendents de convocar de l'oferta d'estabilització PESCO 2017). de l'Annex 2 d'acord amb el que es
detalla a continuació:

Annex 2 - Distribució per categories de l'oferta pública d'estabilització (incorpora les places ofertes i pendents de
convocar de l'oferta d'estabilització PESCO 2017)

Categoria Concurs de mèrits Concurs
oposició

Estabilització Pendent PESCO
2017

Estabilització

Facultatiu/iva especialista. Pediatria i les seves àrees EAP 30 1 9

Facultatiu/iva especialista. Medicina familiar i comunitària. EAP 453 116 56

Facultatiu/iva especialista. Farmàcia hospitalària 1 2 4

Facultatiu/iva especialista. Medicina preventiva i salut pública 2 2

Facultatiu/iva especialista. Medicina física i rehabilitació 5 1 1

Facultatiu/iva especialista. Radiodiagnòstic 16 5 3

Facultatiu/iva especialista. Psicologia clínica 9 2

Facultatiu/iva especialista. Psiquiatria 2

Facultatiu/iva especialista. Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia (a extingir)

1

Metge/essa d'urgències 68 41

Facultatiu/iva especialista. Obstetrícia i ginecologia, ASSIR 6 99
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Facultatiu/iva especialista. Medicina del treball 8 4 3

Titulat/ada superior sanitari/ària en Farmàcia 12 2

Titulat/ada superior sanitari/ària en Odontologia 33 12

Titulat/ada superior sanitari/ària en Ciència i Tecnologia dels
Aliments

1

Tècnic/a superior de la funció administrativa 33 53 16

Tècnic/a de PRL de nivell superior, grup I 9

Tècnic/a titulat/ada superior en Arquitectura 6 1

Tècnic/a titulat/ada superior, assessor/a genètic/a, A1 5 2 4

Tècnic/a titulat/ada superior en Biodiagnòstic A1 31

Tècnic/a titulat/ada superior, analista de dades 1

Tècnic/a titulat/ada superior en Ciències de la Informació 6 2 4

Tècnic/a titulat/ada superior en Dret 9 7

Tècnic/a titulat/ada superior en Enginyeria Industrial 11 5 3

Tècnic/a titulat/ada superior en Psicologia 18 2 7

Tècnic/a titulat/ada superior en Informàtica de Gestió i Sistemes 6 16 5

Diplomat/ada especialista en Infermeria, Obstetrícia i Ginecologia 99 2 37

Diplomat/ada sanitari/ària en Fisioteràpia 32 1 25

Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria 1.509 81 605

Diplomat/ada sanitari/ària en Logopèdia 4 15 3

Diplomat/ada sanitari/ària en Nutrició Humana i Dietètica 23 10

Diplomat/ada sanitari/ària en Òptica i Optometria 31 8

Diplomat/ada sanitari/ària en Podologia 1 3

Diplomat/ada sanitari/ària en Teràpia Ocupacional 12

Tècnic/a titula/ada mitjà en Treball Social 79 9 47

Mestre/a industrial (a extingir) 1

Tècnic/a de gestió de la funció administrativa 54 58 35

Tècnic/a de PRL, de nivell superior, Grup II 4

Tècnic/a titulat/ada mitjà en Arquitectura Tècnica 6 3

Tècnic/a titulat/ada mitjà en Biblioteconomia 2
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Tècnic/a titulat/ada mitjà en enginyeria tècnica industrial 7 5

Tècnic/a titulat/ada mitjà en Informàtica de Gestió i Sistemes. 1 41

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en Anatomia
Patològica i Citologia

52 12

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en dietètica 2 11

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en documentació
sanitària

5 14

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en higiene bucodental 7

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al
diagnòstic

104 38

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de
diagnòstic clínic

176 61

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en radioteràpia 30

Tècnic/a de PRL de nivell mitjà, grup III 3

Administratiu/va 142 161 118

Cuiner/a 14 5

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Química
farmacèutica

1

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Delineació 6 5

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Electricitat i
electrònica

12 29

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Fabricació
mecànica

5 14

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Instal·lació i
manteniment

9 23

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Informàtica 20 22

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari. Cures auxiliars
d'infermeria

716 85 278

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari. Farmàcia i parafarmàcia 34 11

Auxiliar administratiu/iva 904 359

Conductor/a 35 27

Telefonista 18

Hoste/essa de relacions públiques (a extingir) 1

Cosidor/a (a extingir) 1

Perruquer/a (a extingir) 1
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Monitor/a (a extingir) 4

Paleta (a extingir) 1

Pintor (a extingir) 2

Cap de personal subaltern (a extingir) 1

Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari. Electricitat i
electrònica

68 8

Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari. Fabricació mecànica 25 8

Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari. Instal·lació i
manteniment

43 8

Ajudant de llenceria 10 65 10

Assistent d'oficis diversos 19 8

Auxiliar d'hoteleria 29 6

Zelador/a 118 51

Quart.

-Es modifica i s'adapta la distribució per categories professionals de les ofertes ordinàries (taxa de reposició)
2019, 2020 i 2021 de l'Annex 3, d'acord amb el que es detalla a continuació:

Annex 3 - Distribució per categories professionals de les ofertes ordinàries (taxa de reposició) 2019, 2020 i 2021

Categoria Concurs oposició ordinari

Facultatiu/iva especialista. Pediatria i les seves àrees EAP 30

Facultatiu/iva especialista. Medicina familiar i comunitària. EAP 193

Facultatiu/iva especialista. Farmàcia hospitalària 6

Facultatiu/iva especialista. Medicina preventiva i salut pública 2

Facultatiu/iva especialista. Medicina física i rehabilitació 4

Facultatiu/iva especialista. Radiodiagnòstic 1

Facultatiu/iva especialista. Psicologia clínica 2

Metge/essa d'urgències 85

Facultatiu/iva especialista. Medicina del treball 1

Titulat/ada superior sanitari/ària en Odontologia 2

Tècnic/a superior de la funció administrativa 12
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Tècnic/a titulat/ada superior assessor/a genètic A1 2

Diplomat/ada especialista en Infermeria, Obstetrícia i Ginecologia 21

Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria 1.243

Tècnic/a de gestió de la funció administrativa 20

Tècnic/a titulat/ada mitjà en Arquitectura Tècnica 4

Tècnic/a titulat/ada mitjà en Informàtica de Gestió i sistemes 4

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en Anatomia Patològica i Citologia 2

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic 5

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic 7

Administratiu/va 104

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari. Cures auxiliars d'infermeria 555

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari. Farmàcia i parafarmàcia 4

Auxiliar administratiu/iva 462

Conductor/a 3

Ajudant de llenceria 2

Auxiliar d'hoteleria 3

Zelador/a 137

Cinquè.

Es modifiquen i s'adapten els annexos de la convocatòria dels processos selectius d'estabilització mitjançant els
sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de
concurs oposició, per proveir places bàsiques de l'Institut Català de la Salut (codi identificació convocatòria
100) següents, d'acord amb el que a continuació es detalla:

-Es modifica de l'Annex 7, Tècnic/a superior de la funció administrativa (grup A, subgrup A1). Codi: 104, la
lletra b. del punt 1, que queda redactat de la següent manera:

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 16 places totals, de les quals 1 plaça reservada a persones amb
discapacitat legal reconeguda.

-Es modifica de l'Annex 10, Tècnic/a titulat/ada superior assessor genètic (grup A, subgrup A1). Codi: 107, la
lletra a., del punt núm. 2 Requisits específics, que queda redactat de la següent manera:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau i màster en assessorament genètic reconegut per l'European Board of
Medical Genetics (EBMG) o l'acreditació europea reconeguda pel mateix organisme (EBMG).
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-Es modifica de l'Annex 14, Tècnic/a titulat/ada superior Enginyeria Industrial (grup A, subgrup A1). Codi 111,
el punt núm. 3, que queda redactat de la següent manera:

3. El temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada superior Enginyeria Industrial a la fase d'oposició del procés
d'estabilització és el corresponent a la formació i els coneixements propis de la titulació.

-Es modifica de l'Annex 15, Tècnic/a titulat/ada superior Psicologia (grup A, subgrup A1). Codi 112, el punt
núm. 3, que queda redactat de la següent manera:

3. El temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada superior Psicologia a la fase d'oposició del procés
d'estabilització és el corresponent a la formació i els coneixements propis de la titulació.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 16, Tècnic/a titulat/ada superior Informàtica Gestió de Sistemes (grup A,
subgrup A1), Codi 113, que queda redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 22 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 5 places.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 18, Facultatiu/iva especialista Psiquiatria (grup A, subgrup A1). Codi: 115,
que queda redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 2 places.

-Es modifiquen els punts 1, 2 i 3 de l'Annex 20, Metge urgències (grup A, subgrup A1). Codi: 117, que queden
redactats de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 68 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 41 places en total, de les quals 2 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 85 places en total: 68 places pel torn lliure, de les quals 4 places
reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda i, 17 places pel torn de promoció interna, de les
quals 1 plaça reservada a persones amb discapacitat legal reconeguda. El número de places reservades a
persones amb discapacitat legal reconeguda pot canviar en funció de l'establert al punt 11 Disposicions
específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats, de l'annex 1, Bases
comunes.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de la nacionalitat. S'eximeix del requisit de nacionalitat les persones aspirants per aquesta
categoria, d'acord amb l'establert al Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut.

b. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina.

c. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
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esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

d. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. El temari de la categoria de Metge/ssa urgències per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del
procés ordinari és el corresponent a la formació i els coneixements propis de la titulació.

-Es modifiquen els punts 1 i 3 de l'Annex 22, Facultatiu/iva especialista en medicina del treball (grup A,
subgrup A1). Codi: 119, que queden redactats de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 12 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 3 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 1 plaça.

3. El temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en medicina del treball per a les fases d'oposició del
procés d'estabilització i del procés ordinari és el corresponent al contingut en els programes de formació de
l'especialitat a la qual s'opta.

-Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'Annex 23, Facultatiu/iva especialista en Pediatria i les seves Àrees
Específiques EAP (grup A, subgrup A1). Codi: 120, que queden redactats de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 31 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 9 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 30 places totals: 24 places pel torn lliure, de les quals 1 plaça
reservada a persones amb discapacitat legal reconeguda i, 6 places pel torn de promoció interna. El número de
places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda pot canviar en funció de l'establert al punt 11
Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats, de l'annex 1,
Bases comunes.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de la nacionalitat. S'eximeix del requisit de nacionalitat les persones aspirants per aquesta categoria
a totes les direccions d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, d'acord amb l'establert al Pla
d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut.

b. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i l'especialitat en pediatria i les seves Àrees Específiques

c. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
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Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

d. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

-Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'Annex 24, Facultatiu/iva especialista en Medicina Familiar i Comunitària EAP
(grup A, subgrup A1). Codi: 121, que queda redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 569 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 56 places totals, de les quals 4 places reservades per a persones
amb discapacitat legal reconeguda.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 193 places totals: 155 places pel torn lliure, de les quals 10 places
reservades per a persones amb discapacitat legal reconeguda i, 38 places pel torn de promoció interna, de les
quals 2 places reservades per a persones amb discapacitat legal reconeguda. El número de places reservades a
persones amb discapacitat legal reconeguda pot canviar en funció de l'establert al punt 11 Disposicions
específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats, de l'annex 1, Bases
comunes.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de la nacionalitat. S'eximeix del requisit de nacionalitat les persones aspirants per aquesta categoria
a totes les direccions d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, d'acord amb l'establert al Pla
d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut.

b. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en medicina Familiar i Comunitària.

c. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

d. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

-Es modifica el punt 3 de l'Annex 25, Facultatiu/iva especialista en Farmàcia Hospitalària (grup A, subgrup A1),
Codi: 122, que queda redactat de la següent manera:

3. El temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Farmàcia Hospitalària treball per a les fases
d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari és el corresponent al contingut en els programes de
formació de l'especialitat a la qual s'opta.
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-Es modifica el punt 3 de l'Annex 26, Facultatiu/iva especialista en medicina Preventiva i Salut Pública (grup A,
subgrup A1), Codi: 123, que queda redactat de la següent manera:

3. El temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública en la fase
d'oposició del procés d'estabilització és el corresponent al contingut en els programes de formació de
l'especialitat a la qual s'opta.

-Es modifica el punt 3 de l'Annex 27, Facultatiu/iva especialista en Medicina Física i Rehabilitació (grup A,
subgrup A1), Codi: 124, on diu:

3. El temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Medicina Física i Rehabilitació per a les fases
d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari és el corresponent al contingut en els programes de
formació de l'especialitat a la qual s'opta.

-Es modifiquen els punts 1 i 3 de l'Annex 28, Facultatiu/iva especialista en Radiodiagnòstic (grup A, subgrup
A1). Codi: 125, que queden redactats de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 21 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 3 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 1 plaça.

3. El temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Radiodiagnòstic per a les fases d'oposició del
procés d'estabilització i del procés ordinari és el corresponent al contingut en els programes de formació de
l'especialitat a la qual s'opta.

-Es modifica el punt 3 de l'Annex 29, Facultatiu/iva especialista en Psicologia Clínica (grup A, subgrup A1),
Codi: 126, que queda redactat de la següent manera:

3. El temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Psicologia Clínica per a les fases d'oposició del
procés d'estabilització i del procés ordinari és el corresponent al contingut en els programes de formació de
l'especialitat a la qual s'opta.

-Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'Annex 30, Diplomat/ada sanitari/ària especialista en Infermeria Obstètrica i
Ginecologia (Grup A, subgrup A2), Codi: 127, que queden redactats de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització:101 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 37 places totals, de les quals 2 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 21 places totals: 17 places pel torn lliure, de les quals 1 plaça
reservada a persones amb discapacitat legal reconeguda i, 4 places pel torn de promoció interna. El número de
places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda pot canviar en funció de l'establert al punt 11
Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats, de l'annex 1,
Bases comunes.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
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l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de la nacionalitat. S'eximeix del requisit de nacionalitat les persones aspirants per aquesta
categoria, d'acord amb l'establert al Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut.

b. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de l'especialitat d'infermer/a Obstètrica i Ginecològica (llevadora).

c. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

d. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 31, Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (Grup A, subgrup A2). Codi:
128, que queden redactats de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització:33 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 25 places totals, de les quals 1 plaça reservada a persones amb
discapacitat legal reconeguda.

-Es modifiquen els punts 1 i 2 de l'Annex 32, Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria (Grup A, subgrup A2),
Codi: 129,que queden redactats de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1.590 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 605 places totals, de les quals 42 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 1.243 places totals: 833 places pel torn lliure, de les quals 58 places
reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda i, 410 places pel torn de promoció interna, de les
quals 28 places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda. El número de places reservades a
persones amb discapacitat legal reconeguda pot canviar en funció de l'establert al punt 11 Disposicions
específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats, de l'annex 1, Bases
comunes.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de la nacionalitat. S'eximeix del requisit de nacionalitat les persones aspirants per aquesta
categoria, d'acord amb l'establert al Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut.

b. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de grau o diplomatura en Infermeria.

c. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
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esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

d. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 38, Tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social (Grup A, subgrup A2), Codi:
135, que queda redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització:88 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 47 places totals, de les quals 3 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 39, Tècnic/a de gestió de la funció administrativa (Grup A, subgrup A2), Codi:
136, que queda redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització:112 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 35 places totals, de les quals 2 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 20 places totals: 16 places pel torn lliure, de les quals 1 plaça
reservada a persones amb discapacitat legal reconeguda, i 4 places pel torn de promoció interna. El número de
places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda pot canviar en funció de l'establert al punt 11
Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats, de l'annex 1,
Bases comunes.

-Es modifica el punt 3 de l'Annex 41, Tècnic/a titulat/ada mitjà arquitectura tècnica (Grup A, subgrup A2),
Codi: 138, que queda redactat de la següent manera:

3. El temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada mitjà arquitectura tècnica per a les fases d'oposició del
procés d'estabilització i del procés ordinari és el corresponent a la formació i els coneixements propis de la
titulació.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 41, Tècnic/a titulat/ada mitjà arquitectura tècnica (Grup A, subgrup A2),
Codi: 138, que queda redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 6 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 3 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 4 places.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 43, Tècnic/a titulat/ada mitjà enginyeria tècnica industrial (Grup A, subgrup
A2), Codi: 140, que queda redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 7 places.
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b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 5 places.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 50, Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic
(Grup C, subgrup C1). Codi: 147, que queda redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 104 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 38 places totals, de les quals 2 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 5places totals, 1 plaça pel torn de promoció interna

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 51, Tècnic/a especialista de grau superior sanitari laboratori de diagnòstic
clínic (Grup C, subgrup C1), Codi: 148, que queda redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 176 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 61 places totals, de les quals 4 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 7 places totals, 1 plaça pel torn de promoció interna i 6 places pel torn
lliure.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 54, Administratiu/iva (grup C, subgrup C1), Codi: 151, que queda redactat de
la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 303 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 118 places totals, de les quals 8 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda

c. Concurs oposició del procés ordinari: 104 places totals: 70 places pel torn lliure, de les quals 4 places
reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda i, 34 places pel torn de promoció interna, de les
quals 2 places .places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda. El número de places
reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda pot canviar en funció de l'establert al punt 11
Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats, de l'annex 1,
Bases comunes.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 62, Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria (grup C,
subgrup C2), Codi: 159, que queda redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 801 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 278 places totals, de les quals 19 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda

c. Concurs oposició del procés ordinari: 555 places totals: 444 places pel torn lliure, de les quals 31 places
reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda i, 111 places pel torn de promoció interna, de les
quals 7 places .places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda. El número de places
reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda pot canviar en funció de l'establert al punt 11
Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats, de l'annex 1,
Bases comunes.
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-Es modifica el punt 1 de l'Annex 64, Auxiliar administratiu/iva (grup C, subgrup C2), Codi: 161, que queda
redactat de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 904 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 359 places totals, de les quals 25 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 462 places totals: 370 places pel torn lliure, de les quals 25 places
reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda i, 92 places pel torn de promoció interna, de les
quals 6 places .places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda. El número de places
reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda pot canviar en funció de l'establert al punt 11
Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats, de l'annex 1,
Bases comunes.

-Es modifica el punt 1 de l'Annex 65, Conductor/a (Grup C, subgrup C2). Codi: 162, que queda redactat de la
següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 35 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 27 places totals, de les quals 1 plaça reservada a persones amb
discapacitat legal reconeguda.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 3 places.

-Es modifica l'encapçalament de l'Annex 68, Cosidor/a (Grup C, subgrup C2), Codi: 165, que queda redactat de
la següent manera:

Annex 68

Cosidor/a (a extingir) (Grup C, subgrup C2). Codi: 165

-Es modifica l'encapçalament de l'Annex 73, Cap de personal subaltern (grup C, subgrup C2). Codi: 170, que
queda redactat de la següent manera:

Annex 73.

Cap de personal subaltern (a extingir) (grup C, subgrup C2). Codi: 170

-Es modifica la lletra b. del punt 2 de l'Annex 78, Assistent d'oficis diversos (agrupacions professionals). Codi:
175, que queda redactat de la següent manera:

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell bàsic de català (B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

-Es modifiquen el punts 1 i la lletra b del punt 2 de l'Annex 80, Zelador (agrupacions professionals), Codi: 177,
que queden redactats de la següent manera:

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 118 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 51 places totals, de les quals 3 places reservades a persones
amb discapacitat legal reconeguda.
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c. Concurs oposició del procés ordinari: 137 places totals: 110 places pel torn lliure, de les quals 8 places
reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda i, 27 places pel torn de promoció interna, de les
quals 1 plaça reservada a persones amb discapacitat legal reconeguda. El número de places reservades a
persones amb discapacitat legal reconeguda pot canviar en funció de l'establert al punt 11 Disposicions
específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats, de l'annex 1, Bases
comunes.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell bàsic de català (B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

(23.026.034)
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