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INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/2632/2010, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l’oferta d’ocupació 
pública parcial per a l’any 2010 de 328 places de personal estatutari sanitari de 
les categories de facultatiu/iva especialista (medicina familiar i comunitària) i de 
diplomat/ada sanitari/ària (infermeria) i de 36 places de personal estatutari de 
gestió i serveis de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos 
laborals de nivell superior (grups professionals 1 i 2).

Vist que, en data 30 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consell d’Ad-
ministració de l’Institut Català de la Salut ha procedit a aprovar l’oferta d’ocupació 
pública parcial per a l’any 2010 de 328 places de personal estatutari sanitari de les 
categories de facultatiu/iva especialista (medicina familiar i comunitària) i de di-
plomat/ada sanitari/ària (infermeria) i de 36 places de personal estatutari de gestió i 
serveis de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos laborals de 
nivell superior (grups professionals 1 i 2), i efectuat el tràmit reglamentari previ en la 
Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat en la sessió del dia 16 de juny de 2010;

Fent 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 (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:

Publicar l’Acord del dia 30 de juny de 2010 de la Comissió Executiva del Consell 
d’Administració de l’Institut Català de la Salut, mitjançant el qual s’aprova l’oferta 
d’ocupació pública parcial per a l’any 2010 de 328 places de personal estatutari sanitari 
de les categories de facultatiu/iva especialista (medicina familiar i comunitària) i de 
diplomat/ada sanitari/ària (infermeria) i de 36 places de personal estatutari de gestió 
i serveis de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos laborals 
de nivell superior (grups professionals 1 i 2) de l’Institut Català de la Salut.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interpo-
sar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona o, potestativament, el corresponent al lloc del domicili dels interessats, en 
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, 
de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2, 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 admi-
nistratiu, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte, en 
el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient 
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 de juliol de 2010

ENRIC ARGELAGUÉS I VIDAL

Director gerent
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ACORD
de 30 de juny de 2010 de la Comissió Executiva del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial 
per a l’any 2010 de 328 places de personal estatutari sanitari de les categories 
de facultatiu/iva especialista (medicina familiar i comunitària) i de diplomat/ada 
sanitari/ària (infermeria) i de 36 places de personal estatutari de gestió i serveis 
de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos laborals de nivell 
superior (grups professionals 1 i 2) de l’Institut Català de la Salut.

Atès el que preveuen l’article 34 de la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressu-
postos de la Generalitat per a 2009, que regula la reserva de places per a les persones 
que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït, i el Decret 66/1999, de 9 de 
març, que determina l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i 
dels equips de valoració multiprofessional;

En ús de les competències atribuïdes a la Comissió Executiva per l’article 8.3 
de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, aquesta Comissió 
Executiva adopta el següent Acord:

—1 Aprovar l’oferta d’ocupació pública parcial de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya per a l’any 2010 de 328 places de personal estatutari sanitari 
de les categories de facultatiu/iva especialista (medicina familiar i comunitària) i 
de diplomat/ada sanitari/ària (infermeria) i de 36 places de personal estatutari de 
gestió i serveis de les categories professionals de tècnic/a de prevenció de riscos 
laborals de nivell superior (grups professionals 1 i 2) de l’Institut Català de la Salut 
que figura a l’annex del present Acord.

—2 Establir que per tal de proveir les vacants que es vagin produint durant el 
procés selectiu la convocatòria de selecció incrementi en un 10% addicional les 
places objecte de l’oferta d’ocupació pública parcial.

—3 L’oferta d’ocupació pública parcial indicada inclou les vacants dotades, la 
provisió de les quals es considera necessària durant l’exercici pressupostari per a 
l’adequat funcionament dels serveis a càrrec dels pressupostos de l’Institut Català 
de la Salut.

—4 De conformitat amb la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc 
del personal estatutari dels serveis de salut (BOE núm. 301, de 17 de desembre de 
2003), les places assignades per ser cobertes al torn de promoció interna que per 
manca d’aspirants suficients no s’arribin a cobrir s’acumularan al torn lliure.

—5 Les convocatòries es desplegaran de conformitat amb els preceptes establerts 
en la Llei 55/2003.

—6 D’acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública 
de les persones amb discapacitat, i amb els equips de valoració multiprofessional, 
les persones discapacitades seran admeses en igualtat de condicions que els altres 
aspirants.

Les convocatòries no establiran exclusions per limitacions psíquiques, físiques 
o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvolupament de 
les tasques o funcions corresponents.

A les proves selectives s’establiran, per a les persones discapacitades que ho 
sol·licitin, les adaptacions necessàries per a la seva realització. Les persones inte-
ressades hauran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació 
en la convocatòria.

En el global de les convocatòries s’haurà d’establir una reserva de places del 5% de 
les previstes en aquesta oferta per a les persones que tinguin reconeguda la condició 
legal de disminuït, d’acord amb la valoració realitzada per l’equip multiprofessional 
competent, amb la finalitat que el 2% de la plantilla orgànica de l’Administració de 
la Generalitat sigui coberta per persones discapacitades.
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—7 La resolució de les convocatòries corresponents a aquesta oferta d’ocupació 
pública haurà de comportar el cessament del personal interí corresponent, sense 
que en cap cas es pugui produir un increment global de dotacions de personal 
estatutari .

—8 Amb la finalitat d’ampliar la difusió de les convocatòries de proves selectives 
derivades d’aquesta oferta d’ocupació pública, en els diferents processos selectius 
s’inclourà l’adreça de la web corresponent de la xarxa d’Internet, en la qual es re-
collirà de la manera més completa possible cadascuna de les convocatòries i actes 
que en derivin.

ANNEX

Personal estatutari sanitari:

Facultatiu/iva especialista (medicina familiar i comunitària): 215 places.
Diplomat/ada sanitari/ària (infermeria): 113 places.
Personal estatutari de gestió i serveis:
Tècnic/a de prevenció de riscos laborals de nivell superior (A1): 21.
Tècnic/a de prevenció de riscos laborals de nivell superior (A2): 15.
Total d’aquesta oferta d’ocupació pública parcial: 364 places.

(10.210.041)
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