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DEPARTAMENT
DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/2835/2011, de 30 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes provisionals 
de personal admès i exclòs dels ajuts del fons d’acció social per al personal de l’Institut 
Català de la Salut corresponents a despeses o fets ocorreguts l’any 2010.

Vista la proposta de la Comissió d’Acció Social del personal de l’Institut Català 
de la Salut corresponent a despeses o fets ocorreguts l’any 2010;

Atesa la base reguladora 10 de la convocatòria del fons d’acció social per al per-
sonal de l’Institut Català de la Salut corresponent a despeses o fets ocorreguts l’any 
2010, publicada mitjançant la Resolució SLT/2090/2011, de 20 de juliol (DOGC 
núm. 5956, de 5.9.2011);

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, i l’article 13.2 del Decret 13/2009, 
de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut,

RESOLC:

—1 Fer públiques les llistes provisionals d’ajuts econòmics del personal admès i 
la del personal exclòs del fons d’acció social per al personal de l’Institut Català de 
la Salut corresponents a despeses o fets ocorreguts l’any 2010.

—2 Les llistes esmentades s’exposen en els llocs següents:
Centre corporatiu de l’Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 

587, 08007 Barcelona.
Direcció d’Atenció Primària de Lleida, rbla. de Ferran, 44, 4a planta, 25007 

Lleida.
Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran, c. Sant Jordi, 13, 25620 Tremp.
Direcció d’Atenció Primària de Tarragona, av. Dr. Mallafré i Guasch, recinte 

Joan XXIII, edifici D, 2a planta, 43001 Tarragona.
Direcció d’Atenció Primària de Barcelona, c. Balmes, 22, 3a planta, 08007 

Barcelona.
Direcció d’Atenció Primària de les Terres de l’Ebre, av. Colom, 16-20, 43500 

Tortosa.
Direcció d’Atenció Primària de Girona, c. Santa Clara, 33-35, 17001 Girona.
Gerència d’Àmbit d’Atenció Primària Costa de Ponent, edifici Duran i Reynals, 

av. Gran Via, s/n, km 2,7, 1a planta, 08907 l’Hospitalet de Llobregat.
Direcció d’Atenció Primària del Barcelonès Nord i Maresme, c. Sardana, s/n, 

08915 Badalona.
Direcció d’Atenció Primària del Vallès Occidental i el Vallès Oriental, rbla. 

Sabadell, 229, 08202 Sabadell.
Gerència d’Àmbit d’Atenció Primària Centre, c. Pica d’Estats, 13-15 (polígon 

industrial Sant Isidre III), 08272 Sant Fruitós de Bages.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, av. de l’Alcalde Rovira Roure, 

80, 25198 Lleida.
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, av. de França, s/n, 17007 

Girona.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, ctra. del Canyet, s/n, 

08916 Badalona.
Hospital Universitari Vall d’Hebron, pg. de la Vall d’Hebron, 119-129, 08035 

Barcelona.
Hospital Universitari de Bellvitge, ctra. de la Feixa Llarga, s/n, 08907 l’Hospitalet 

de Llobregat.
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Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, c. del Dr. Mallafré i Guasch, 
43007 Tarragona.

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, c. de les Esplanetes, 44-58, 43500 Tortosa.
Hospital de Viladecans, av. de Gavà, 38, 08840 Viladecans.

Així mateix, aquesta informació es pot consultar a la intranet
http://www.portalics.rrhh/sgrh.

També s’hi pot accedir a través del web d’internet
http://wsa.ics.gencat.net/sgrh.

La publicació en aquestes adreces de la informació relativa a la convocatòria no 
es pot tenir en consideració a l’efecte de còmput de termini.

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, per presentar possibles 
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista 
provisional del personal admès i exclòs, o per adjuntar la documentació requerida 
a la convocatòria.

Barcelona, 30 de novembre de 2011

P. A. del director gerent

JAUME BENAVENT I AREU

Director adjunt d’Afers Assistencials

(11.334.017)
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