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INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/1138/2010, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir 
places vacants de la categoria professional de facultatiu/iva especialista de pediatria 
(subgrup A1) d’atenció primària, pel sistema de concurs oposició (convocatòria 
Primària-PEDT-2010).

De conformitat amb el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Esta-
tut marc del personal estatutari dels serveis de salut, en concordança amb el Reial 
decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de 
places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social;

Atès l’Acord de 12 de novembre de 2009 de la Comissió Executiva del Consell 
d’Administració de l’Institut Català de la Salut, que ha procedit a aprovar l’oferta 
d’ocupació pública parcial per a l’any 2009 de 2.380 places de diverses categories de 
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, publicat mitjançant la Resolució 
SLT/3588/2009, de 21 de desembre (DOGC núm. 5530, de 21.12.2009);

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:

Article 1
Fer pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de 

facultatiu/iva especialista de pediatria (subgrup A1) d’atenció primària, dependents 
de l’Institut Català de la Salut, pel sistema de concurs oposició, i aprovar les bases 
que han de regir la convocatòria i que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 2
D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 
285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, 
de 14.1.1999), i el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, de reestructuració de l’Institut 
Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria 2 de la Llei 
8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, contra aquesta Resolució, 
que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el director gerent de l’Institut Català de la 
Salut en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la publicació al 
DOGC, o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució 
al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de març de 2010

ENRIC ARGELAGUÉS I VIDAL

Director gerent
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ANNEX 1

Bases

—1 Places objecte de convocatòria
El nombre de places objecte de convocatòria, amb indicació del torn de cobertura, 

són les que figuren a l’annex 2 d’aquesta disposició.
Les places assignades al torn de promoció interna que no s’arribin a cobrir 

s’acumularan al torn lliure.
Es reserva el 5% de les places incloses en l’oferta d’ocupació pública correspo-

nent per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de disminuï-
des, d’acord amb el que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i 
administratives.

La totalitat de les places objecte de convocatòria estan dotades pressupostària-
ment d’acord amb la normativa vigent per al personal estatutari de l’Institut Català 
de la Salut.

D’acord amb l’article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Institut Català de la Salut, el nomenament del professional seleccionat 
abastarà la corresponent gerència territorial.

—2 Fases i torns de la convocatòria
La convocatòria s’estructura en la fase de concurs oposició. Aquesta fase consta 

del torn de promoció interna i del torn lliure.

—3 Sol·licituds
3.1 La sol·licitud es pot obtenir gratuïtament al web http://www.gencat.cat/ics/, 

clicant a la imatge “Accés a places de l’ICS”.
3.2 Les persones aspirants, per formalitzar la sol·licitud per via telemàtica, 

una vegada hagin accedit al web esmentat a l’apartat anterior, han de seleccionar 
l’opció “Inscripció telemàtica a convocatòries” per accedir a una pàgina on caldrà 
identificar-se per iniciar la sessió i, posteriorment, s’han d’inscriure a la convocatòria 
amb el seu número de registre, que és Primària-PEDT-2010.

3.3 Les persones hauran de consignar a l’apartat “Sistema d’accés” si participen 
per torn de promoció interna o torn lliure.

En cap cas una persona no podrà optar a places pels dos torns de la fase de con-
curs oposició.

3.4 Les persones que tinguin la condició legal de disminuïdes poden demanar 
l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per fer els exercicis i les proves 
que preveu la convocatòria i el motiu o els motius d’aquestes a l’espai reservat a aquest 
efecte en la sol·licitud d’admissió. En l’acceptació de les esmentades adaptacions o 
adequacions cal atenir-se al que disposa l’article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març, 
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

3.5 Les persones aspirants han de consignar a l’apartat “Lloc de realització 
dels exercicis” la localitat on la persona aspirant desitja fer els exercicis (Barcelona, 
Girona, Lleida o Tarragona), en previsió que el tribunal, de conformitat amb el que 
estableix la base 10.6 n’acordi la descentralització. Si no ho indica, s’entendrà que 
opta per a la ciutat de Barcelona.

3.6 Presentació de sol·licituds per via telemàtica.
La presentació de sol·licituds fetes per via telemàtica s’ha de realitzar seguint les 

instruccions incloses en el web http://www.gencat.cat/ics/ dins del termini previst 
a la base 3.7.

3.7 Termini de presentació de sol·licituds.
Les persones aspirants disposen d’un termini d’un mes comptador de l’endemà 

de la data de publicació de la convocatòria al DOGC per presentar la sol·licitud en 
els termes que estableix la base 3.6.

3.8 Taxa d’inscripció.
Les persones aspirants que participin en aquesta convocatòria han d’abonar 52,35 

euros, d’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus 
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públics de la Generalitat de Catalunya i a l’efecte del compliment del requisit que 
preveu la base 4.1.f). Les persones aspirants poden realitzar aquest pagament per 
via telemàtica (s’inclou en aquesta opció el pagament per Servicaixa).

Les persones que facin la inscripció telemàticament i no vulguin efectuar el pa-
gament per via telemàtica l’han d’efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, mitjançant un ingrés en caixa, o bé 
per gir postal o telegràfic, o mitjançant una transferència al compte corrent núm. 
2100-3000-13-2500056192 de l’agència núm. 3000, c. Jaume I, 2, Barcelona. Cal 
que en el nom del remitent hi consti el de la mateixa persona aspirant i l’import 
corresponent i s’haurà de presentar tal com estableix la base 3.6 en el termini que 
preveu la base 3.7.

Exempció del pagament de la taxa d’inscripció: de conformitat amb l’article 34 
de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, modificat per l’article 3 de la secció tercera de la Llei 21/2005, de 
29 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4541, de 31.12.2005), amb 
la justificació documental prèvia de la seva situació, són exemptes del pagament 
d’aquesta taxa les persones que estiguin en situació de desocupació que no percebin 
cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33 per cent.

Devolució de la taxa: no escaurà la devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió 
de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.

3.9 Exempció de les proves del segon exercici i de la taxa de pagament, i accés 
a les places reservades per a persones discapacitades.

a) Exempció de les proves del segon exercici:
El termini per a la presentació de qualsevol dels documents que eximeixen de la 

realització de les proves del segon exercici finalitza el mateix dia en què es publiqui 
la diligència que doni publicitat del dia de realització del segon exercici. Així mateix, 
les persones aspirants poden presentar el mateix dia i en el lloc de realització del 
segon exercici els documents que eximeixen de la seva realització.

Exempció de la prova de coneixements de llengua catalana que preveu la base 
6.2:

Als efectes d’aquesta exempció, i d’acord amb el que estableix l’article 5 del 
Decret 161/2002, d’11 de juny, i l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, els aspirants 
han de presentar un dels documents següents:

Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de 
nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C) o superior de la Secretaria de 
Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència, o equivalent.

Escrit en el qual la persona aspirant identifiqui en quina convocatòria ha participat 
i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a aquesta 
Administració, en què estigui establerta una prova de llengua catalana del mateix 
nivell o superior, o ha superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa 
oferta pública d’ocupació. L’Institut Català de la Salut pot demanar, si escau, el 
document justificatiu que acrediti la situació que estableix aquest paràgraf.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana que preveu la base 
6.2 (exclusivament per a les persones aspirants admeses en el procés selectiu que 
tinguin una nacionalitat d’un estat en què la llengua oficial no sigui l’espanyol).

A l’efecte d’aquesta exempció, les persones esmentades han de presentar un dels 
documents següents:

Certificat on consti que han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a 
l’Estat espanyol.

Diploma superior d’espanyol com a llengua estrangera que estableix el Reial de-
cret 1137/2002, de 31 d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat 
totes les proves adreçades per a la seva obtenció.

Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes.

b) Les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïdes i vulguin 
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accedir a les places per la via de reserva, d’acord amb el que es detalla a l’annex 
2 d’aquesta convocatòria, hauran de presentar al tribunal un dictamen actualitzat 
vinculant de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials, expedit per 
l’equip multiprofessional competent. Aquest dictamen es podrà presentar des de 
l’endemà de la data de publicació al DOGC de la present convocatòria, i com a 
màxim dins els 15 dies posteriors a la data de publicació de la llista definitiva de 
persones admeses i excloses.

Les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïdes i no vulguin 
accedir a les places per la via de reserva seran admeses a la realització dels exercicis 
sense necessitat d’acreditar les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials 
abans del seu començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu, hagin 
d’acreditar la seva capacitat per complir les funcions que implica l’exercici profes-
sional de la categoria. La relació de centres on poden adreçar-se les persones amb 
discapacitat és la que figura a l’annex 5 d’aquesta Resolució.

c) Documentació necessària per restar exempt del pagament de la taxa d’ins-
cripció:

En el cas que la persona aspirant estigui en situació de desocupació i no percebi 
cap prestació econòmica, s’haurà de presentar una certificació acreditativa d’aques-
ta situació, que haurà de ser expedida per la corresponent oficina de treball de la 
Generalitat (OTG) del Departament de Treball.

En el cas de trobar-se en la situació de jubilat, s’haurà de presentar la documentació 
que acrediti aquesta circumstància emesa per l’òrgan competent.

En el cas de tenir la condició legal de discapacitat igual o superior al 33 per cent, 
s’haurà de presentar la documentació que acrediti aquesta circumstància, emesa 
per l’òrgan competent.

3.10 Presentació de mèrits.
No s’han d’adjuntar a la sol·licitud tots els mèrits avaluables d’acord amb el barem 

que estableix l’annex 3. Només els hauran de presentar les persones que superin 
l’oposició i ho hauran de fer en el termini que estableix la base 7.1, de la forma i 
manera que determini el tribunal de la convocatòria.

3.11 L’acreditació dels mèrits esmentats en l’apartat anterior per part de les 
persones aspirants s’ha d’efectuar mitjançant la forma i manera que determini el 
tribunal de la convocatòria.

La no-acreditació esmentada al paràgraf anterior comportarà la pèrdua dels drets 
derivats d’aquesta convocatòria.

3.12 Consentiment al tractament de dades personals i inscripció en la borsa 
de treball.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, 
d’acord amb la normativa vigent.

La persona interessada que vulgui quedar inscrita a la borsa de treball en les con-
dicions establertes en l’apartat 7.1 (persones aspirants que superen la fase d’oposició 
i no siguin adjudicatàries de plaça) del pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat que 
regula el sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal 
de l’empresa pública Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5199, de 21.8.2008) 
haurà d’emplenar en el full de sol·licitud la casella corresponent.

3.13 La sol·licitud també es pot obtenir en format paper al web www.gencat.
cat/ics, i es pot presentar dins el termini que estableix la base 3.7 en qualsevol re-
gistre, d’acord amb l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el 
Decret 266/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen la creació, l’organització i les 
funcions de les oficines d’atenció ciutadana (DOGC núm. 3495, de 18.10.2001).

Les sol·licituds que es presentin a les oficines de correus han d’anar en sobre 
obert per tal de ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva 
certificació.
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Pel que fa a les persones que facin la inscripció en format paper el pagament, s’ha 
de fer en qualsevol de les oficines de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la 
Caixa”, mitjançant un ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic, o mitjançant 
una transferència en el compte corrent núm. 2100-3000-13-2500056192 de l’agència 
núm. 3000, c. Jaume I, 2, Barcelona. Cal que en el nom del remitent hi consti el de 
la mateixa persona aspirant, la qual haurà d’adjuntar a la sol·licitud el resguard de 
la imposició amb l’import corresponent.

En cap cas el pagament a l’entitat bancària substituirà el tràmit de presentació de 
la sol·licitud dins el termini i en la forma que preveuen les bases 3.6 i 3.7 d’aquesta 
convocatòria.

Exempció del pagament de la taxa d’inscripció: de conformitat amb l’article 34 
de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, modificat per l’article 3 de la secció tercera de la Llei 21/2005, de 
29 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4541, de 31.12.2005), amb 
la justificació documental prèvia de la seva situació, són exemptes del pagament 
d’aquesta taxa les persones que estiguin en situació de desocupació i no percebin 
cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33 per cent.

Devolució de la taxa: no escaurà la devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió 
de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.

—4 Concurs oposició
4.1 Requisits generals de participació.
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea 

o de l’Espai Econòmic Europeu o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors 
conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o 
tenir reconegut aquest dret per norma legal.

També poden ser admesos, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el cònjuge, els 
descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols com dels nacionals 
d’altres estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o dels 
estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d’altres tractats ratificats 
per Espanya o de norma legal, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, 
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, 
siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat però visquin a càrrec dels 
seus progenitors, d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 3 del Reial decret 
178/2003, de 14 de febrer, sobre l’entrada i permanència a Espanya de nacionals 
d’estats membres de la Unió Europea i d’altres estats que han pres part en l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu.

En qualsevol cas, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
o la d’un altre estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu 
ni tinguin el dret a la lliure circulació de treballadors d’acord amb el Tractat de la 
Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya o tinguin reconegut aquest 
dret per norma legal, han de presentar la corresponent documentació expedida per 
les autoritats competents que acrediti:

La seva nacionalitat.
El vincle de parentiu amb el nacional d’un estat membre de la Unió Europea o de 

l’Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió 
Europea, d’altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, sigui aplicable 
la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents més grans de 21 anys, el fet de viure a càrrec del naci-
onal d’un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o dels 
estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d’altres tractats ratificats 
per Espanya o de norma legal, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Declaració jurada o promesa feta pel nacional de l’estat membre de la Unió Eu-
ropea o de l’Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat 
de la Unió Europea, d’altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, sigui 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5610 – 19.4.201030378

Càrrecs i personal

aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que 
no està separat de dret del seu cònjuge.

b) Haver complert 16 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació 
forçosa.

c) Estar en possessió del títol oficial que habilita per a l’exercici professional de 
facultatiu/iva especialista en pediatria. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, 
cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació.

d) Aptitud psicofísica per a l’exercici professional de la categoria de facultatiu/iva 
especialista en pediatria d’atenció primària, acreditada per un certificat mèdic oficial 
on consti que no es pateix cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti 
el desenvolupament de les tasques pròpies de les places que es cobreixen, expedit 
dins els tres mesos anteriors a la seva presentació. Aquest requisit s’ha d’acreditar 
mitjançant la presentació de l’esmentat certificat mèdic en el termini dels 10 dies 
posteriors a l’acte d’elecció de destinació, coincidint amb el termini d’acreditació 
de documents originals. La no-presentació del certificat mèdic comporta la pèrdua 
dels drets derivats d’aquesta convocatòria.

e) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap 
servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la present convo-
catòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per al desenvolupament de funcions 
públiques.

Si es tracta de persones amb nacionalitat d’algun de la resta d’estats membres de 
la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del 
Tractat de la Unió Europea, d’altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, 
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, aquests hauran d’acreditar mitjan-
çant declaració jurada o promesa que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària 
o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l’accés a la funció pública.

Aquest requisit s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent 
declaració, en el termini dels 10 dies posteriors a l’acte d’elecció de destinació, 
coincidint amb el termini d’acreditació de documents originals. La no-presenta-
ció de l’esmentada declaració comportarà la pèrdua dels drets derivats d’aquesta 
convocatòria.

f) Haver satisfet la taxa d’inscripció d’acord amb l’import que es detalla a la 
base 3.8.

4.2 Requisits específics de participació al torn de promoció interna.
4.2.1 Al torn de promoció interna hi pot optar el personal estatutari fix o de 

plantilla d’institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l’Institut 
Català de la Salut que estigui en la situació administrativa d’actiu a l’Institut Català 
de la Salut.

4.2.2 Les persones aspirants han d’haver prestat serveis amb plaça en propietat 
en les institucions sanitàries de la Seguretat Social d’almenys dos anys en la ca-
tegoria de procedència abans del dia de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds que preveu la base 3.6.

4.2.3 No podran participar pel torn de promoció interna les persones aspirants 
que tinguin plaça en propietat d’igual categoria a la qual opten.

4.2.4 En el supòsit que la persona aspirant no compleixi els requisits específics 
per participar pel torn de promoció interna, la seva sol·licitud es traslladarà auto-
màticament al torn lliure, i en conseqüència restarà sotmesa als requisits generals 
de participació.

4.2.5 Per ser admès al torn de promoció interna, també s’hauran de complir els 
requisits generals de participació que estableixen les bases 4.1.c), 4.1.d) i 4.1.f).

—5 Desenvolupament de la fase de concurs oposició
5.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció Gerència de 

l’Institut Català de la Salut dictarà una resolució per la qual es farà pública als llocs 
que estableix l’annex 6 de la convocatòria la llista provisional de persones admeses 
i excloses de participar en la convocatòria amb indicació del torn en què participen, 
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en la qual també s’indicarà si la persona aspirant està exempta o no de fer la prova 
de llengua catalana.

5.2 Contra la llista provisional de persones admeses i excloses de participar 
en la convocatòria es podran formular les reclamacions oportunes i esmenar els 
defectes que s’hagin produït exclusivament respecte a la sol·licitud, el document 
identificador i els requisits necessaris per poder participar en la convocatòria. També 
es podran formular reclamacions contra la valoració de l’exempció de la realització 
de la prova de llengua catalana. A aquest efecte, s’obrirà un termini de deu dies 
comptadors de l’endemà de la publicació de l’esmentada llista, i se’ls advertirà que, 
en cas que no esmenin dins aquest termini el defecte a elles imputable que n’hagi 
motivat l’exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició i s’arxivarà la 
seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

En cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional de persones 
admeses ni en la d’excloses de participar en la convocatòria, a l’hora de formular 
la reclamació corresponent hi haurà d’adjuntar una fotocòpia del resguard de la 
sol·licitud presentada.

Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà 
pública, als llocs que estableix l’annex 6 de la convocatòria, la llista definitiva de 
persones admeses i excloses, en la qual s’indicarà així mateix quines persones estan 
exemptes de realitzar la prova de llengua catalana.

5.3 El procés de selecció consistirà, en primer lloc, en la resolució dels exerci-
cis de l’oposició en els termes que preveu la base 6, a fi i efecte de determinar els 
coneixements de les persones aspirants.

Posteriorment, i només per a les persones que hagin superat l’oposició, es valoraran 
els mèrits acreditats pel sistema de concurs previst a la base 6.

La qualificació final d’aquesta fase serà determinada per la suma de la puntuació 
obtinguda a l’oposició i al concurs.

—6 Oposició
L’oposició consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori a què fan 

referència les bases 6.1 i 6.2 i d’un exercici de caràcter voluntari i no eliminatori 
que estableix la base 6.3.

El lloc, la data, l’hora de realització i els resultats dels exercicis es publicaran als 
llocs que estableix l’annex 6 de la convocatòria.

En les llistes que donin publicitat del segon exercici també figuraran com a aptes 
les persones declarades exemptes de realitzar aquest exercici.

Les persones aspirants tenen un termini de cinc dies, comptadors des de l’ende-
mà de la data de publicació dels resultats, per tal de formular les reclamacions que 
considerin oportunes.

6.1 Primer exercici.
Consisteix en la resolució d’un test i supòsits pràctics relatius al contingut del 

temari que figura a l’annex 4 d’aquesta convocatòria, en un període de temps que 
el tribunal fixarà prèviament.

El tribunal establirà amb caràcter previ el criteri que se seguirà per determinar 
la puntuació que s’haurà de superar per aprovar l’exercici. En tot cas, la puntuació 
mínima de superació de l’exercici és de 5 punts en base a 10. Les persones que no 
superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.

6.2 Segon exercici.
El lloc, la data i l’hora de realització de l’exercici seran publicats juntament amb la 

diligència que aprovi la llista amb els resultats corresponents al primer exercici.
El segon exercici consta de dues proves.
Primera prova:
És la prova de coneixements de llengua catalana.
Consta de dues parts obligatòries:
Primera: s’avaluarà 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 relacionat amb les 
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funcions de les places objecte de convocatòria, i la resposta a un qüestionari sobre 
aspectes lingüístics.

Segona: s’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en 
veu alta i una conversa sobre temes generals.

Aquesta prova tindrà una durada, com a màxim, de 75 minuts per a la primera 
part i de 20 minuts per a la segona.

La valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte, i el tribunal fixarà prèviament 
la puntuació mínima necessària per superar la prova.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat docu-
mentalment, en el termini que preveu la base 3.7) d’aquesta convocatòria, estar 
en possessió d’algun dels certificats o situacions previstes a la base 3.9.2.a). Així 
mateix, restaran exclosos de realitzar aquesta prova les persones aspirants que 
hagin obtingut el certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana abans 
de la realització del segon exercici de l’oposició, que hauran d’acreditar una vegada 
superat el primer exercici de l’oposició i en qualsevol cas fins a la data de realització 
del segon exercici.

El tribunal establirà la forma d’acreditar la titulació de llengua catalana al·legada 
en la sol·licitud.

Segona prova (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la na-
cionalitat espanyola):

És la prova de coneixements de llengua castellana.
De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1996, de 2 de 

desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les 
persones aspirants admeses en el procés selectiu que tinguin una nacionalitat d’un 
estat en què la llengua oficial no sigui l’espanyol han d’acreditar el coneixement de 
la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita.

Per tal d’acreditar el coneixement de llengua castellana, aquestes persones aspi-
rants hauran de fer una prova, que serà avaluada pel tribunal. La prova consisteix 
en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els 
assessors especialistes designats pel tribunal.

El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera 
part i 15 minuts per a la segona. La valoració d’aquesta prova és d’apte o no apte i 
el tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana.
Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat documen-

talment, i en el termini que preveu la base 3.8.2.a) d’aquesta convocatòria, estar en 
possessió d’algun dels certificats o diplomes que preveu la base esmentada.

6.3 Tercer exercici de caràcter voluntari i no eliminatori.
Consisteix en una entrevista personal que versarà sobre la trajectòria professional 

de les persones aspirants en relació amb el contingut funcional de les places objecte 
de convocatòria. A aquest efecte, i en el cas que s’hagi determinat la realització 
d’aquest exercici, el tribunal, juntament amb la llista definitiva de persones aspi-
rants que hagin superat els dos primers exercicis, i per tant l’oposició, publicarà 
mitjançant diligència la indicació del lloc, dia i hora a partir dels quals s’iniciaran 
les entrevistes personals, així com el criteri que seguirà per tal de fer efectives 
les dites entrevistes. En qualsevol cas, les successives relacions de persones que 
s’hauran d’entrevistar seran publicades amb una antelació mínima de 48 hores a 
la realització efectiva de l’entrevista en el tauler d’avisos del Centre Corporatiu de 
l’Institut Català de la Salut i de les seves institucions hospitalàries.

6.4 Valoració dels exercicis.
6.4.1 Valoració del primer exercici: el valor d’aquest exercici és el doble del valor 

del concurs (100 punts).
6.4.2 Valoració del segon exercici: apte o no apte.
6.4.3 La valoració del tercer exercici, entrevista personal. El valor d’aquest 

exercici és el 10% del valor del primer exercici (10 punts).
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—7 Concurs
7.1 El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels 

mèrits aportats per les persones aspirants que hagin superat l’oposició, d’acord amb 
el barem que figura a l’annex 3 d’aquesta Resolució. A aquest efecte s’estableix un 
termini de deu dies comptats des de la diligència emesa pel tribunal de la convoca-
tòria per l’aportació dels mèrits, que caldrà que s’atinguin al que disposen la base 
3.10 i el paràgraf tercer de la base 11.1.

Les referències d’aquest barem a organismes de l’Estat espanyol s’entenen fetes 
als organismes equivalents de la resta d’estats membres de la Unió Europea, si es-
cau. Les persones aspirants els mèrits de les quals puguin estar incloses en aquest 
apartat hauran d’aportar els documents oficialment traduïts a qualsevol de les dues 
llengües oficials a Catalunya.

El valor obtingut d’aquesta manera serà la puntuació del concurs.
7.2 Finalitzat el termini de presentació de documents que estableix la base 7.1 

i efectuada la corresponent valoració dels mèrits aportats pels aspirants, el tribunal 
qualificador farà pública la llista provisional de puntuació que resulti de l’aplicació 
del barem de mèrits. Els cursos de perfeccionament en els quals no consti el nombre 
d’hores seran valorats com si fossin d’una hora de durada i en el cas que la duració 
del curs vingui expressada en dies es valorarà a raó d’una hora diària.

Les persones aspirants tindran accés als expedients de qualificació del concurs 
i podran interposar davant del tribunal les reclamacions que considerin oportunes 
en el termini de deu dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’es-
mentada llista. No s’acceptaran en fase de reclamacions documents diferents dels 
presentats inicialment.

7.3 Acabat el termini esmentat a la base anterior i resoltes les reclamacions, es 
farà pública la llista definitiva de puntuacions del concurs.

—8 Puntuacions finals de la fase de concurs oposició i acte d’elecció de desti-
nació

8.1 Juntament amb la publicació de la llista a què fa referència la base 7.3, el 
tribunal, d’acord amb el que estableix el paràgraf tercer de la base 6.3, farà públiques 
les puntuacions finals de la fase de concurs oposició, amb indicació del número 
d’ordre de classificació assolit per cada persona aspirant, als llocs que estableix 
l’annex 6 de la convocatòria.

En cas d’empat, l’ordre de classificació s’establirà d’acord amb la puntuació 
obtinguda en l’oposició. Si persisteix l’empat, es resoldrà a favor de la persona de 
més edat.

8.2 En un termini no superior a trenta dies comptadors des de la publicació 
de la llista definitiva de puntuacions finals, el tribunal determinarà el dia, el lloc i 
l’hora en què es convocarà les persones aspirants perquè, en acte públic i per rigorós 
ordre de classificació, facin l’elecció de destinació d’una gerència territorial i d’un 
servei d’atenció primària dins de les destinacions previstes per aquesta gerència 
territorial, d’acord amb allò que preveu l’article 39 del Decret 13/2009, de 3 de 
febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut, d’acord amb 
l’ordre preferencial següent:

1r: torn de promoció interna.
2n: torn lliure.
A aquest acte públic d’elecció de destinació només podran assistir-hi les persones 

aspirants convocades a l’esmentat acte, d’acord amb la diligència que emeti el tribunal, 
que romandrà exposada als llocs que estableix l’annex 6 d’aquesta convocatòria.

Les persones amb discapacitat que optin a places per la via de reserva tindran 
preferència en l’elecció de destinació de les vacants reservades a aquest efecte.

En cas que no s’arribin a cobrir totes les places assignades a cada torn, s’acumularan 
al torn posterior, d’acord amb el que preveu la base 2 de la present Resolució.

L’anunci que assenyalarà el dia, el lloc i l’hora en què es farà l’acte d’elecció de 
destinació serà publicat amb la llista de puntuacions finals de la fase de concurs 
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oposició, esmentada a la base 8.1 d’aquesta convocatòria, amb una antelació míni-
ma de 48 hores. L’anunci estarà exposat als llocs que estableix l’annex 6 d’aquesta 
convocatòria.

Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació 
en format original del DNI, el permís de conduir o el passaport, si bé es podrà 
delegar l’elecció de destinació en els termes que preveu la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Les persones aspirants que no compareguin personalment o per delegació amb 
l’acreditació corresponent a l’acte d’elecció de destinació perdran el dret d’escollir 
destinació i seran excloses de la convocatòria.

S’entendrà que no hi ha compareixença de la persona aspirant en el moment que sigui 
cridada públicament per tercera vegada en el lloc on es faci l’acte d’elecció de destinació 
i no es presenti ni la persona interessada ni la persona en qui pugui haver delegat.

—9 Adjudicació, nomenaments i presa de possessió
Una vegada realitzat l’acte d’elecció de destinació i feta l’acreditació dels mèrits 

avaluats, d’acord amb el que hi ha establert a la base 3.10, i presentat el certificat 
mèdic oficial d’acord amb la base 4.1.d) i la declaració que preveu la base 4.1.e), el 
tribunal elevarà la proposta d’adjudicació de les places objecte de convocatòria a 
la Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut, que tindrà caràcter vinculant 
llevat que no s’hagin complert els requisits formals de la convocatòria.

Només podran ser declarades aprovades en el procés selectiu, i per tant nome-
nades, les persones que obtinguin plaça.

El director gerent de l’Institut Català de la Salut, en el termini de 30 dies naturals 
comptats des de la realització de l’acte d’elecció de destinació, dictarà la resolució d’ad-
judicació amb indicació de les destinacions atorgades, que serà publicada al DOGC 
i que tindrà la consideració de nomenament de les persones adjudicatàries.

Les persones nomenades hauran de prendre possessió de la plaça adjudicada 
en el termini de 30 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
la resolució d’adjudicació al DOGC. Les persones nomenades que no prenguin 
possessió de la plaça adjudicada en el termini abans esmentat perdran els drets 
derivats de la convocatòria.

—10 Tribunal de la convocatòria
10.1 La relació nominal dels seus membres serà publicat oportunament al 

DOGC.
D’acord amb el que disposa l’article 4.2 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre 

l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de per-
sonal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, 
formaran part del tribunal com a representants titular i suplent, respectivament, en 
qualitat d’assessores en matèria de normalització lingüística, amb veu i sense vot, 
les senyores Geòrgia Bascompta Marsal i Àngels Pallàs Marimon.

Així mateix, el tribunal podrà sol·licitar l’assessorament de persones expertes 
en matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada 
per assessorar el tribunal en la valoració de la prova de coneixements de la llengua 
catalana.

Així mateix, el tribunal podrà sol·licitar l’assessorament de persones expertes en 
matèria d’entrevista personal, les quals hauran de col·laborar amb el tribunal en la 
realització i en la valoració del tercer exercici.

10.2 Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir, notificant-ho 
a l’autoritat convocant, quan hi concorrin circumstàncies de les que preveu l’article 
28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

10.3 El tribunal podrà disposar, si ho creu convenient, la incorporació d’assessors 
especialistes que col·laborin amb els seus membres en l’elaboració i/o la valoració 
dels exercicis i/o de les proves.
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10.4 Les quanties que percebran els membres del tribunal seran les que preveu 
el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei (DOGC 
núm. 5170, de 10.7.2008).

10.5 A l’efecte de comunicacions i altres incidències, el tribunal tindrà la seu 
a la Unitat de Plantilles i Selecció de Personal de l’Institut Català de la Salut (Gran 
Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona), la qual prestarà el suport material 
i tècnic necessari per a la seva actuació.

10.6 El tribunal pot acordar, en funció del nombre d’aspirants i per a la millor 
gestió dels exercicis, que aquests siguin realitzats de manera descentralitzada a les 
ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

—11 Norma final
11.1 Els requisits s’hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de 

presentació de sol·licituds que preveu la base 3.6, i mantenir-los fins al moment de 
la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Només podran ser valorats els mèrits assolits per les persones aspirants fins al 
moment en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que preveu la base 
3.6.

11.2 Pel que fa a la documentació que el tribunal hagi de valorar per hores i en 
què no figuri inicialment el nombre d’hores, només es valorarà una hora. En cas 
que en el document figurin crèdits, si no s’aporta la equivalència dels crèdits en 
hores, només es valorarà una hora. En cas que en el document figurin dies, només 
es valorarà una hora per dia.

El tribunal no pot acceptar en fase de reclamacions documents diferents dels 
presentats inicialment.

11.3 L’autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tri-
bunal, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels aspectes necessaris 
quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les 
persones aspirants, que podran ser excloses motivadament de la convocatòria en 
qualsevol moment quan no compleixin els requisits, sens perjudici de les actuacions 
que puguin recaure sobre la persona aspirant.

11.4 El domicili que figuri a les sol·licituds es considerarà l’únic vàlid a l’efecte 
de notificacions, i seran responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors 
en la seva consignació i la comunicació a l’Institut Català de la Salut de qualsevol 
canvi de domicili.

11.5 S’autoritza a la persona responsable de la Direcció de Recursos Humans 
l’aprovació de tots aquells actes de tràmit que, de conformitat amb les bases d’aquesta 
convocatòria, corresponguin al director gerent de l’Institut Català de la Salut.

11.6 Recursos.
D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 
285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, 
de 14.1.1999), i el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, de reestructuració de l’Institut 
Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria 2 de la Llei 
8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, contra els actes derivats de 
l’autoritat convocant les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu 
de reposició davant el director gerent de l’Institut Català de la Salut en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació o publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà de la data de la notificació o publicació. En aquest últim cas, el recurs 
s’haurà d’interposar davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya si la persona interessada participa en la fase de concurs 
oposició i davant els jutjats contenciosos administratius si la persona interessada 
participa en la fase de concurs de mobilitat voluntària.

Així mateix, contra els actes de tràmit del tribunal que decideixen directament 
o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar 
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en el procés selectiu, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets o inte-
ressos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant 
el director gerent de l’Institut Català de la Salut en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació o notificació.

ANNEX 2

Distribució de les places per torns

Torn de promoció interna: 9.
Torn lliure: 80.
Total places: 89.
Places reservades a persones amb discapacitat dins del torn lliure: 4.

ANNEX 3

Barem de mèrits

—1 Formació universitària (màxim 7,50 punts)
1.1 Estudis de llicenciatura (màxim 4 punts).
a) Per cada matrícula d’honor: 4,00.
b) Per cada excel·lent: 3,00.
c) Per cada notable: 1,00.
La suma de les puntuacions es dividirà pel nombre d’assignatures de la carrera; 

s’expressaran els resultats amb els dos primers decimals obtinguts (no s’han de 
considerar assignatures susceptibles de valoració: religió, formació política, edu-
cació física i idiomes).

1.2 Grau de llicenciat (màxim 1,00 punt).
a) Grau de llicenciat amb aprovat o notable: 0,50.
b) Grau de llicenciat amb premi extraordinari o excel·lent: 1,00.
1.3 Doctorat (màxim 2,5 punts).
a) Pel fet d’haver superat les assignatures o cursos monogràfics de doctorat o 

disposar dels crèdits que permetin la presentació de la tesi doctoral: 0,50.
b) Grau de doctor: 1,00.
c) Grau de doctor cum laude o excel·lent: 2,00.

—2 Formació especialitzada (màxim: 17,50 punts)
a) Per haver completat el període de formació com a resident en l’especialitat 

de pediatria, d’acord amb la Resolució del director general de l’Institut Català de 
la Salut de 31 d’octubre de 1990 (DOGC núm. 1364, de 7.11.1990), o per haver 
completat el període de formació com a resident en un centre estranger amb un 
programa reconegut de docència per a postgraduats en l’especialitat de pediatria i 
amb el títol convalidat pel Ministeri d’Educació: 17,50.

b) Per haver completat el període de formació en l’especialitat de pediatria per 
qualsevol altra via de les que no preveu la lletra a) anterior, llevat que una disposició 
legal o reglamentària limiti la validesa d’aquesta formació als exclusius efectes 
d’accés al títol de metge especialista: 10 punts.

Les puntuacions obtingudes en els apartats 2.a) i 2.b) s’exclouran entre elles i 
es computarà únicament la puntuació més alta assolida mitjançant l’aplicació dels 
apartats referits.

—3 Experiència professional (màxim 17,50 punts)
Serveis prestats.
a) Pels serveis prestats en institucions sanitàries de la Seguretat Social com a 

pediatre puericultor d’equip d’atenció primària, o de centre amb programa pilot 
d’atenció primària, per cada mes treballat: 0,24.
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b) Pels serveis prestats en les institucions sanitàries de la Seguretat Social com 
a pediatre de contingent o zona, serveis d’urgències, pediatre de reforç d’atenció 
continuada, per cada mes treballat: 0,19.

c) Pels serveis prestats com a pediatre puericultor en institucions sanitàries 
extrahospitalàries dependents d’administracions públiques, amb excepció de les 
institucions sanitàries de la Seguretat Social, per cada mes treballat: 0,10.

d) Pels serveis prestats com a facultatiu autoritzat per la Seguretat Social a l’em-
para de l’article 64.3 del Decret 3160/1966, de 3 desembre, per cada mes treballat: 
0,10.

e) Pels serveis prestats com a metge pediatre en institucions extrahospitalàries 
que formen part del sistema sanitari públic en atenció a la seva vinculació amb el 
Servei Català de la Salut, restant condicionada la seva valoració a la data inicial de la 
vinculació extrahospitalària amb el Servei Català de la Salut, per cada mes: 0,10.

f) Pels serveis prestats com a metge especialista en serveis jerarquitzats de pe-
diatria d’institucions tancades de la Seguretat Social, dels altres centres inclosos en 
la xarxa hospitalària d’utilització pública, o d’hospitals amb programa acreditat per 
a la docència de l’especialitat corresponent, per cada mes treballat: 0,05.

En cap cas es comptarà dues o més vegades una acumulació de places quan 
aquestes s’hagin exercit dins un mateix període de temps.

En cas que la prestació de serveis sigui realitzada a temps parcial la certificació 
emesa haurà d’indicar l’equivalència en dies de jornada completa.

—4 Altres activitats (màxim 7,5 punts)
El tribunal valorarà les activitats que facin referència a l’atenció primària se-

güents:
Treballs científics publicats (fins a un màxim de 2 punts):
Treballs originals: 0,25 punts (0,25 més en el cas de ser un dels tres primers 

autors). Articles de investigació: 0,1 punts. Editorials, revisions, articles especials, 
capítols de llibre o casos clínics: 0,05 punts.

Comunicacions, ponències, pòsters (fins a un màxim de 1,5 punts):
Autonòmics, nacionals i internacionals: 0,1 punts. Locals: 0,05 punts.
Beques i premis (fins un màxim de 1 punt).
Participació en projectes d’investigació: FISS, Fons Europeu o similars: investigador 

principal: 1 punt; investigador col·laborador: 0,5 punts i investigador associat: 0,15 
punts. Participació en projectes d’investigació: altres beques o ajuts de recerca de 
societats científiques, de fundacions d’atenció primària o de grups d’investigació 
acreditats: investigador principal: 0,5 punts, investigador col·laborador o investi-
gador associat: 0,1 punt.

Premi a la millor publicació anual en una revista d’atenció primària: 0,2 punts 
(estatal) i 0,1 punt (autonòmic). Premi a la millor comunicació en un congrés 0,2 
punts (estatal) i 0,1 punt (autonòmic).

Activitats docents com a professor en cursos dirigits a professionals d’atenció 
primària (fins a un màxim de 1 punt):

Docència presencial de metges d’atenció primària i residents: 0,05 punts per cada 
hora. Tutor en línia: 0,025 punts per cada hora.

Assistència a cursos relacionats amb la placa a la qual s’opta (fins a un màxim 
de 2 punts).

Cursos de perfeccionament adreçats a pediatres autoritzats i/o organitzats pel 
Ministeri d’Educació, el departament corresponent de les comunitats autònomes, 
universitats, entitats gestores d’institucions sanitàries de la Seguretat Social, orga-
nismes autònoms docents dependents del Departament de Salut, entitats nacionals 
o estrangeres acreditades per a la docència (segons les respectives lleis dels seus 
països).

També seran objecte de valoració els cursos de perfeccionament adreçats a pedi-
atres organitzats pels col·legis i/o associacions professionals, sempre que estiguin 
finançats, autoritzats i/o acreditats pel Ministeri d’Educació, els departaments 
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corresponents de les comunitats autònomes, universitats, entitats gestores d’insti-
tucions sanitàries de la Seguretat Social i organismes autònoms docents dependents 
del Departament de Salut.

Valoració: per cada hora: 0,01 punts, fins a un màxim de 200 hores per cada 
curs.

Cursos a distància: amb caràcter general, tots els cursos a distància s’hauran 
d’ajustar al que estableixen els apartats anteriors d’aquest barem, i la seva valoració 
serà la següent:

Els cursos a distància seran valorats amb 0,005 punts per cada hora, fins a un 
màxim de 200 hores per cada curs.

Els cursos a distància que requereixin superar una/es prova/es seran valorats amb 
0,01 punts per cada hora, fins a un màxim de 200 hores per cada curs.

Diplomatures i màsters (fins a un màxim d’1 punt).
Diplomatures o másters en atenció primària o bioestadística i recerca, de més de 

150 hores i amb prova final presencial: 1 punt.
Diplomat en sanitat: 1 punt.
Altres diplomatures i màsters: 0,5 punts.
Per tasques de ordenació, coordinació i planificació (fins a un màxim d’1 punt):
Direcció d’equips d’atenció primària: 0,2 punts per cada any.
Direcció de programes: 0,1 punts per cada any.

—5 Coneixements de llengua catalana
Certificat superior al de suficiència de català (certificat C) de la Secretaria de Polí-

tica Lingüística del Departament de la Vicepresidència, o equivalent: 2,00 punts.

—6 Les referències d’aquest barem a organismes de l’Estat espanyol s’entendran 
fetes als organismes equivalents dels restants estats membres de la Unió Europea, si 
s’escau. Els aspirants, els mèrits dels quals puguin estar inclosos en aquest apartat, 
hauran d’aportar els documents oficialment traduïts a qualsevol de les dues llengües 
oficials a Catalunya.

ANNEX 4

Temari

TEMES GENERALS

Tema 1
La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El Pla de salut de Catalunya: principis 

generals. Drets i deures de la ciutadania.

Tema 2
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions 

i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de 
l’Institut Català de la Salut.

Tema 3
L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta 

dels empleats públics. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: 
drets i deures, adquisició i actualització de coneixements, retribucions. Drets i deures. 
II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball 
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. La direcció per objectius.

Tema 4
Estadística descriptiva i estadística inferencial. Correlació, regressions lineals i 

sèries temporals. El concepte de probabilitat. La probabilitat condicionada. Variables 
aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d’una 
població. Tipus de mostreig.
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Tema 5
Ofimàtica. Intranet. Internet. Correu electrònic. La protecció de dades de caràcter 

personal. Règim jurídic.

Tema 6
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit 

d’aplicació i definicions. Avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva. 
Organització de recursos per a les activitats preventives. Els serveis de prevenció; 
objectius, finalitats i funcions. Riscs específics derivats del lloc de treball.

Temes específics

Tema 7
Definició dels objectius de l’atenció de la salut. Elements conceptuals de l’atenció 

primària de la salut. La declaració d’Edimburg (1988).

Tema 8
Funcions i activitats de l’equip d’atenció primària. Unitats assistencials. El 

treball en equip en l’atenció primària de salut. Organització i objectius. El treball 
interdisciplinari.

Tema 9
Orientació comunitària de l’atenció primària de salut: bases conceptuals. Diag-

nòstic comunitari. Participació de la comunitat.

Tema 10
Conceptes bàsics de bioestadística. Conceptes bàsics d’epidemiologia.

Tema 11
Concepte de demografia sanitària. Estudi de les poblacions. Aplicacions en 

l’àmbit de l’atenció primària de la salut.

Tema 12
Planificació i programació en sanitat. Identificació de problemes, necessitats i 

establiment de prioritats. Definició d’objectius i activitats. Recursos. Avaluació. 
Eficàcia. Efectivitat. Eficiència.

Tema 13
Els programes de salut en l’àmbit de l’atenció primària. Metodologia per a la 

seva elaboració.

Tema 14
Conceptes bàsics de l’economia de la salut.

Tema 15
Promoció de la salut. Educació sanitària. Elements generals d’educació sanità-

ria en l’atenció primària. Disseny de programes d’educació sanitària. Conducta 
humana i salut.

Tema 16
La informació sanitària: sistemes de registre a l’atenció primària. Utilitat de les 

dades a l’atenció primària de salut.

Tema 17
La història clínica pediàtrica a l’atenció primària. Aplicació de la informàtica a 

l’atenció primària. Informació codificada.

Tema 18
Els protocols d’atenció primària: metodologia d’elaboració. Aplicació a l’atenció 

primària pediàtrica.

Tema 19
Avaluació i garantia de qualitat en l’atenció primària: concepte i metodologia. 

Conceptes d’equitat, eficiència i efectivitat.
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Tema 20
Prevenció de les malalties en atenció primària. Prevenció primària, secundària 

i terciària.

Tema 21
La coordinació dels serveis sociosanitaris de referència de l’àrea bàsica de Salut. 

Objectius. Nivells de coordinació.

Tema 22
Salut mental. Centre d’atenció primària de psiquiatria. Centre d’atenció primària 

infantil de psiquiatria (CAPIP). Centres d’atenció precoç.

Tema 23
La docència i la recerca des de l’atenció primària. Metodologia per al disseny i 

l’elaboració d’un treball científic.

Tema 24
La formació pediàtrica continuada dins el sistema sanitari de salut.

Tema 25
Vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques. Calendari vacunal.

Tema 26
Prevenció de les malalties transmissibles. Prevenció d’exposició de les malalties 

infeccioses més freqüents: el risc infecciós a la llar d’infants. Quimioprofilaxi de 
la malaltia meningocòccica. Quimioprofilaxi de la tuberculosi.

Tema 27
Identificació de factors de risc físics, psíquics i socials.

Tema 28
Prevenció i control, des de la infància, de malalties cròniques i factors de risc 

d’alta prevalença: obesitat, càries, hipercolesterolèmia, hipertensió, tabaquisme i 
altes drogodependències.

Tema 29
Prevenció d’accidents: a la llar, a la llar d’infants i a l’escola. Circulació. Intoxi-

cacions.

Tema 30
Urgències en l’àmbit de l’atenció primària pediàtrica. Actuacions, tractaments i 

connexions en cas d’emergències i de patologia aguda.

Tema 31
La consulta prenatal. Els aspectes familiars i la seva consideració. El diagnòstic 

prenatal. Medicaments teratògens.

Tema 32
Exploració del nadó. Exploració neurològica. Atencions primàries del nadó.

Tema 33
Exploració i seguiment del creixement i desenvolupament físic del lactant, nen 

i adolescent: periodicitat, sistemàtica i educació sanitària.

Tema 34
Tècniques de cribratge: metabòlic, visual, auditiu, infecciós, ortopèdic i tumo-

ral.

Tema 35
Higiene general del nen i de l’adolescent. Adquisició d’hàbits saludables.

Tema 36
Higiene mental: normes educatives bàsiques. Actituds preventives davant dels 
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trastorns de conducta, problemes d’esfínters, gelosia, fracàs escolar, etc. Educació 
sexual del nen petit i de l’escolar. Joc i ocupació del lleure.

Tema 37
Alimentació i nutrició: alletament matern. Substàncies tòxiques que poden 

passar a la llet materna. Lactància artificial. Alimentació diversificada del lactant. 
Alimentació de l’escolar i de l’adolescent.

Tema 38
Desenvolupament psicomotriu: evolució i seguiment. Signes d’alerta. Des-

envolupament psicològic normal del lactant i del nen. Psicologia normal de 
l’adolescent.

Tema 39
Problemes psicològics més freqüents del nen i de l’adolescent: trastorns de con-

ducta i de comunicació, hipercinèsia, fòbies escolars, anorèxia nerviosa, trastorns 
depressius.

Tema 40
Problemàtica psicològica del nen malalt crònic i del nen deficient i de la seva 

família.

Tema 41
Malalties psicosomàtiques més habituals i el seu abordatge: dolor abdominal i 

recidivant, cefalàlgies tensionals, precordiàlgies.

Tema 42
Neonatologia. Signes d’alarma de: insuficiència respiratòria, hemorràgia, icterí-

cia, sèpsia, oclusió intestinal, malformació de vies urinàries, afecció neurològica. 
Despistatge de malformacions. Actitud davant un buf cardíac. Diagnòstic i segui-
ment dels traumes obstètrics més freqüents: cefalohematoma, fractura de claví-
cula, paràlisi branquial i facial. Patologia lleu habitual, crosta làctia, conjuntivitis, 
obstrucció del conducte lacrimal, muguet, omfalitis lleu, granuloma umbilical, 
dermatitis dels bolquers.

Tema 43
Malalties infeccioses. Malalties exantemàtiques. Altres infeccions i infeccions 

bacterianes, víriques i parasitàries. Febre.

Tema 44
ORL. Rinitis. Adenoïditis. Sinusitis. Faringitis. Amigdalitis. Laringitis. Otitis. 

Otitis serosa. Sospita precoç de la sordesa.

Tema 45
Aparell respiratori. Bronquitis aguda. Bronquitis recidivants. Asma bronquial. 

Pneumònies. Pleuritis. Tuberculosi. Diagnòstic diferencial de la tos persistent.

Tema 46
Aparell circulatori. Signes de sospita en les cardiopaties congènites. Buf funcional. 

Profilaxi de l’endocarditis bacteriana. Pericarditis.

Tema 47
Aparell digestiu. Els vòmits del lactant. Gastroenteritis aguda. Diarrea crònica, 

intoleràncies i al.lèrgies alimentàries. Parasitosi intestinal. Restrenyiment. Dolor 
abdominal recurrent. Abdomen agut. Hèrnies. Hepatitis.

Tema 48
Aparell genitourinari. Infecció urinària. Reflux vesicouretral. Diagnòstic di-

ferencial de les hematúries i de les proteïnúries. Balanitis. Fimosi. Hipoespàdies. 
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Hidrocele. Criptorquídia. Escrot agut. Varicocele. Bulbovaginitis. Sinèquia de 
llavis menors. Dismenorrea.

Tema 49
Dermatologia. Èczema atòpic. Dermatitis seborreica. Urticària. Impetigen. Mi-

cosis: candidiasi i tinyes. Herpes simple. Herpes zòster. Berrugues. Mol.luscum 
contagiós. Pitidiasi rosàcia. Acne juvenil. Psoriasi. Sarna. Pediculosi. Manifestaci-
ons cutànies de malalties sistèmiques. Alopècia. Eritema solar. Angiomes. Nevus 
pigmentaris.

Tema 50
Oftalmologia. Conjuntivitis infeccioses i al.lèrgiques. Dacriocistitis. Blefaritis. 

Mussol. Estrabisme. Ambliopia. Actitud davant d’un traumatisme ocular. Glaucoma 
i cataracta congènita. Exploració del fons de l’ull.

Tema 51
Odontoestomatologia. Higiene bucal. Càries i malaltia periodontal. Malposició 

i maloclusió dental. Gingivits i estomatitis. Actitud davant d’un traumatisme de 
les dents.

Tema 52
Aparell locomotor. Anomalies de les extremitats inferiors en la primera infància. 

Torticoli. Diagnòstic de la luxació congènita del maluc. Pronació dolorosa. La coixesa 
en el nen. Escoliosi. Lesions osteotendinoses del preadolescent i de l’adolescent. 
Artritis gonocòccica de l’adolescent. Primers auxilis en traumatologia bàsica.

Tema 53
Neurologia. Exploració neurològica. Cefalàlgies. Convulsions. Síndrome d’hi-

pertensió endocranial. Diagnòstic clínic de les meningitis.

Tema 54
Hematologia. Anèmies ferropèniques. Leucèmies. Talassèmia. Diagnòstic dife-

rencial de les anèmies en el nen. Signes de sospita i detecció de les coagulopaties. 
Diagnòstic diferencial de les adenopaties.

Tema 55
Oncologia. Detecció precoç del càncer. Massa abdominal.

Tema 56
Endocrinologia. Anormalitats del pes, de la talla i de l’inici puberal. Telàrquia. 

Diabetis. Goll.

Tema 57
Proves de laboratori i exàmens complementaris més freqüents en l’àmbit de 

l’atenció primària pediàtrica. Altres problemes de freqüent consulta en atenció 
primària pediàtrica: el còlic del lactant. El nen que “no menja”. Trastorns de la 
son. Enuresi.

Tema 58
Atenció extrahospitalària del nen i adolescent amb malalties cròniques i del nen i 

adolescent amb deficiències físiques i mentals. Seguiment i suport familiar i social 
del nen amb càncer, sida pediàtric, síndrome de Down i altres cromosomopaties i 
espina bífida.

Tema 59
Comportament social i sexual de l’adolescent: drogodependències. Prevenció 

dels principals trastorns de l’esfera afectiva i sexual. Malalties de transmissió 
sexual. Contracepció en els adolescents. Embaràs de l’adolescent: suport personal 
i familiar. Aspectes ètics i condicions de l’entrevista en la relació entre el pediatre 
i l’adolescent.
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Tema 60
Maltractaments infantils: sospita, detecció, intervenció i derivació del mal-

tractament familiar, institucional i social. Interrelació amb altres professionals i 
recomanacions d’actuació.

Tema 61
L’ús de medicaments en pediatria extrahospitalària: farmacologia, mecanisme 

d’acció, indicacions, contraindicacions i interaccions medicamentoses, dosificació 
i formes d’administració dels medicaments més freqüentment utilitzats.

ANNEX 5

Centres de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania

Demarcació de Barcelona, excepte les demarcacions del Vallès Occidental, 
el Bages i el Berguedà: EVO-laboral, av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. Tel. 
93.425.22.44, fax 93.425.39.06.

Demarcacions del Vallès Occidental, el Bages i el Berguedà: EVO-laboral, c. Prat 
de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa. Tel. 93.785.83.00, fax 93.731.81.38.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona. Tel. 972.48.60.60, fax 
972.48.63.54.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Tel. 973.70.36.00, fax 
973.24.12.86.

Demarcació de Tarragona, excepte les demarcacions del Montsià, la Terra Alta, 
el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre: av. d’Andorra, 9, 43002 Tarragona. Tel. 977.21.34.71, 
fax 977.22.13.39.

Demarcació de les Terres de l’Ebre (el Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribe-
ra d’Ebre): c. Ruiz d’Alda, 33, 43870 Amposta. Tel. 977.70.65.34, fax 977.70.67.51.

ANNEX 6

En els llocs que es detallen a continuació es pot:
Obtenir el model de sol·licitud.
Presentar la sol·licitud.
Presentar la documentació requerida en cada cas.
Consultar la publicació dels actes administratius derivats d’aquesta convoca-

tòria.

Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 
587, 08007 Barcelona).

Gerències territorials de l’Institut Català de la Salut.

Igualment, la persona aspirant pot obtenir el model de sol·licitud, informació i 
consultar la seva situació en el procés de selecció a través del lloc web d’Internet 
de l’Institut Català de la Salut: www.gencat.cat/ics.

També es pot obtenir informació sobre aquesta convocatòria en els telèfons 
93.482.42.92 i 93.482.43.70 i l’adreça electrònica seleccio.ics@gencat.cat.

(10.088.090)

*
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	RESOLUCIÓ
	652/VIII, de 18 de març de 2010, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 29/2009, referent al Consorci Sanitari Integral, corresponent al 2007 (tram. 256-00067/08).
	RESOLUCIÓ
	653/VIII, de 18 de març de 2010, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 30/2009, referent a Gestió d’Infraestructures, SA, corresponent al 2006 (tram. 256-00068/08).
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ORDRE
	VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüístic
	a (DOGC núm. 5511, 23.11.2009).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1130/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vallbona de les Monges i de Maldà.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1131/2010, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Mollerussa i de Vila-sana.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 22 de febrer de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents a diversos municipis.
	EDICTE
	de 23 de febrer de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents a diversos municipis.
	EDICTE
	de 6 d’abril de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi d’Alguaire.
	EDICTE
	de 7 d’abril de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referents al municipi dels Alamús.
	EDICTE
	de 12 d’abril de 2010, pel qual es notifica una resolució del director general d’Urbanisme de 23 de febrer de 2010, del terme municipal de Xerta (exp. 2006/22863/B).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1126/2010, de 8 d’abril, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Admi
	nistració Local de Girona.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ORDRE
	EDU/234/2010, de 12 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels premis de la Mostra de produccions audiovisuals i blocs escolars a Internet adreçada als centres educatius d’ensenyament no universitari de Catalunya, i s’obr
	e la convocatòria pública per al curs 2009-2010.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1124/2010, de 24 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió dels ajuts per al finançament dels llibres de text i material didàctic complementari en els nivells obligatoris de l’ensenyament per al curs acadèmic 2008-2009.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1125/2010, de 31 de març, de modificació de la Resolució EDU/2050/2009, de 25 de juny, per la qual s’aprova la relació definitiva de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels gra
	us de mestre d’educació infantil i d’educació primària, i de màster de professorat d’educació secundària i batxillerat, formació professional i d’ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria per al període 2009-2013.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1132/2010, de 7 d’abril, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants que no van rebre subvenció per als cursos 2007-2008 i 2008-2009.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1133/2010, de 7 d’abril, per la qual es dóna publicitat de les escoles que estan aplicant un pla d’actuació immediata per als cursos 2008-2010, i s’estableix el règim per a la formalització d’un pla estratègic per als cursos 2010-2014.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/232/2010, de 13 d’abril, per la qual es garanteix el servei essencial de neteja d’avions de Groundforce a l’Aeroport de Barcelona.
	RESOLUCIÓ
	TRE/1122/2010, de 7 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’atorgament de subvencions a empreses d’inserció sociolaboral, entitats col·laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació, per a la inserció laboral de persones acollides a la renda mínima
	 d’inserció durant l’any 2009.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/1145/2010, d’1 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de 2010 per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics per a l’economia social, i de caràcter sectorial d
	estinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Ordre ASC/131/2010, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat per a l’any 2010 (DOGC núm. 5585, pàg. 18988, d’11.3.2010).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1139/2010, de 16 de març, sobre la subjecció a avaluació ambiental de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació al sector Castell de Mogoda, en el terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda (exp. 37/10).
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	673/VIII, de 15 d’abril de 2010, per la qual s’elegeix un membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 286-00004/08).
	RESOLUCIÓ
	674/VIII, de 15 d’abril de 2010, per la qual s’elegeix el president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 286-00005/08).
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/1144/2010, de 31 de març, per la qual es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per proveir un lloc de treball a la Direcció General d’Atenció Ciutadana (convocatòria de provisió núm. PR 06/2010).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3957/2009, de 15 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a una persona funcionària del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3958/2009, de 15 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a una persona funcionària del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3959/2009, de 15 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a una persona funcionària del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3960/2009, de 15 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a una persona funcionària del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3961/2009, de 15 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a una persona funcionària del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3962/2009, de 15 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a una persona funcionària del cos de mossos d’esquadra.
	RESOLUCIÓ
	IRP/1140/2010, de 31 de març, per la qual es resol la convocatòria del concurs de mèrits i capacitats per proveir el lloc de responsable de la Planificació de Processos Participatius de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Secretaria de Rel
	acions Institucionals i Participació (convocatòria de provisió núm. IRP/29/09).
	RESOLUCIÓ
	IRP/1141/2010, de 13 d’abril, de convocatòria per a la concessió d’ajuts del fons d’acció social per als membres del cos de mossos d’esquadra per a l’any 2009.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1142/2010, de 8 d’abril, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció General de Funció Pública (convocatòria de provisió núm. GO/004/10).
	RESOLUCIÓ
	GAP/1143/2010, de 13 d’abril, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció General de Modernització de l’Administració (convocatòria de provisió núm. GO/009/10).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1127/2010, de 18 de març, de nomenament de vocals del Ple de la Comissió de Codificació de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	JUS/1128/2010, de 12 d’abril, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/
	004/09).
	RESOLUCIÓ
	JUS/1129/2010, de 12 d’abril, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/
	005/09).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/1123/2010, de 13 d’abril, de citació a termini d’interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 119/2010 F, procediment abreujat, interposat per l’Associació Educativa Projecte Inspectio.
	RESOLUCIÓ
	EDU/1134/2010, de 8 d’abril, d’adaptació del nomenament de la senyora M. Teresa Xifra Rigau al lloc de treball de responsable d’informació a la comunitat educativa del Departament d’Educació.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1135/2010, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de diplomat/da sanitari/ària d’infermeria (subgrup A2) d’atenció primària, pel sistema de concurs oposició (convocatòria Primàri
	a-DUI-2010).
	RESOLUCIÓ
	SLT/1136/2010, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de facultatiu/iva especialista de medicina de família (subgrup A1) d’atenció primària, pel sistema de concurs oposició (convocat
	òria Primària-MF-2010).
	RESOLUCIÓ
	SLT/1137/2010, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de titulat/ada superior sanitari/ària en odontologia (subgrup A1), pel sistema de concurs oposició (convocatòria Primària-ODNT-2
	010).
	RESOLUCIÓ
	SLT/1138/2010, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per cobrir places vacants de la categoria professional de facultatiu/iva especialista de pediatria (subgrup A1) d’atenció primària, pel sistema de concurs oposició (convocatòria Primà
	ria-PEDT-2010).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 9 d’abril de 2010, per la qual es nomena catedràtic d’universitat el senyor Matías López López.
	RESOLUCIÓ
	de 9 d’abril de 2010, per la qual es nomena catedràtic d’universitat el senyor Jordi Ricard Recasens Guinjuan.
	RESOLUCIÓ
	de 9 d’abril de 2010, per la qual es nomena catedràtic d’universitat el senyor Antonio Javier Ramos Girona.
	RESOLUCIÓ
	de 9 d’abril de 2010, per la qual es nomena catedràtica d’universitat la senyora Montserrat Viladrich Grau.
	RESOLUCIÓ
	de 9 d’abril de 2010, per la qual es nomena professor titular d’universitat el senyor Jorge Lampurlanés Castel.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de requeriment d’identificació de conductor en expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació de la resolució de recursos d’alçada.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació d’inici d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació de resolucions sancionadores.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 10 de març de 2010, de notificació de la Resolució d’aprovació del Projecte executiu i de declaració d’utilitat pública del parc eòlic Monclues, al terme municipal de la Granadella, d’autorització de la transmissió de la seva titularitat (exp. 877), i 
	de notificació de la data, el lloc i l’hora per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel Projecte d’execució de l’esmentat parc eòlic.
	EDICTE
	de 25 de març de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 25 de març de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució sancionadora (exp. 08A001/421/2008.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució sancionadora (exp. 08A001/432/2008).
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministraments (expedient 18/2010).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa públic l’atorgament de l’ajut complementari del 25%, finançat per la Diputació de Barcelona, de la despesa elegible de les operacions dels ens locals de la demarcació de Barcelona susceptibles de cofinançament FEDER per al període 2007-2011
	, Eix 1 (economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial).
	CENTRE DE TELECOMUNICACIONS
	I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte d’obres.
	JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 26 de març de 2010, pel qual es notifica la resolució de l’expedient de preu just núm. 7176-09.
	EDICTE
	de 30 de març de 2010, pel qual es notifica la resolució de l’expedient de preu just núm. 7197-09.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ANUNCI
	d’ampliació del termini d’informació pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental “Perllongament de la línia d’FGC a Castellar del Vallès” (claus: EI-TF-08249 i IA-TF-08249).
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 29 de març de 2010, de notificació de diversos actes administratius dictats en els expedients sancionadors (TFS201000030, TFS201000032, TFS201000061, TFS201000064, TFS201000089, TFS201000108, TFS201000109, TFS200900336).
	EDICTE
	de 30 de març de 2010, de notificació de diverses resolucions dictades en diversos expedients sancionadors (TFS200900143, TFS200900171, TFS200900193, TFS200900200, TFS200900230, TFS200900248, TFS200900256, TFS200900338, TFS200900341, TFS200900355).
	EDICTE
	de 6 d’abril de 2010, de notificació de diverses resolucions dictades en els expedients sancionadors (TFS200900248, TFS200900256, TFS200900338, TFS200900341, TFS200900342, TFS200900400, TFS200900407).
	EDICTE
	de 7 d’abril de 2010, de notificació d’un acte administratiu dictat en l’expedient sancionador (TFS200900321).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de contractació de subministraments.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es fan pública l’adjudicació definitiva d’un contracte (exp. 0154/10).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres (exp. 1006/10).
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació mixta d’un servei i un subministrament (exp. K676 G935 N10/12).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 12 d’abril de 2010, d’informació pública sobre l’expedient d’autorització per a l’establiment d’una farmaciola al municipi de Copons.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 7 d’abril de 2010, pel qual es notifiquen propostes de resolució per donar de baixa diverses indústries agràries.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 31 de març de 2010, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors per infraccions de normes laborals i de seguretat i higiene en el treball a la província de Barcelona.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització sindical denominada Asociación de Trabajadores y Transportistas Latinoamericanos en Catalunya, ATLAC.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 24 de març de 2010, de notificació de desistiment d’un recurs d’alçada.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de gestió de serveis públics (exp. 62/10).
	INSTITUT CATALÀ
	D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament (exp. 49/10).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació de requeriment de documentació d’un expedient d’inscripció al Registre de nuclis zoològics de Catalunya (A/061/09).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes de serveis.
	DIVERSOS
	CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA
	CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT
	CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS
	CONSORCI URBANÍSTIC PEL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR EIXAMBLE PRAT NORD
	ESPOTRIP, SCCL
	FIMEB, SCCL
	IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA
	NOTARIA DEL SENYOR ELADI CREHUET SERRA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALELLA
	ALFARRÀS
	L’ARBOÇ
	ARENYS DE MUNT
	ASCÓ
	BALENYÀ
	BALSARENY
	BANYOLES
	BARCELONA
	BERGA
	LA BISBAL DEL PENEDÈS
	CALDES DE MALAVELLA
	CAMBRILS
	CARDONA
	CASTELLBELL I EL VILAR
	COLLSUSPINA
	CREIXELL
	ESPOLLA
	FONTANALS DE CERDANYA
	FORTIÀ
	GIRONA
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LA LLAGOSTA
	LLAMBILLES
	LLERS
	LLORET DE MAR
	MAÇANET DE LA SELVA
	MALGRAT DE MAR
	MASPUJOLS
	MONISTROL DE MONTSERRAT
	MONTBLANC
	MONTCADA I REIXAC
	NAVARCLES
	OLOT
	PALAMÓS
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	LA POBLA DE CLARAMUNT
	RIBERA DE L’URGELLET
	RIELLS I VIABREA
	LA ROCA DEL VALLÈS
	RODA DE BARÀ
	ROSES
	RUPIÀ
	SALOU
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT CARLES DE LA RÀPITA
	SANT SADURNÍ D’ANOIA
	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
	SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
	SORA
	LA TALLADA D’EMPORDÀ
	TEIÀ
	TIANA
	VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
	EL VENDRELL
	VERGES
	VILABERTRAN
	VILALBA SASSERRA
	CONSELLS
	COMARCALS
	CONCA DE BARBERÀ
	GARRIGUES
	PRIORAT
	TARRAGONÈS
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 37/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 103/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 31/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 41/2010).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 40/2010).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici de menor quantia (rotlle 33/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 163/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1009/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 del Vendrell, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 71/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 36 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1019/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Lleida, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 71/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 del Prat de Llobregat, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 126/2009).
	EDICTE
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