
 
 

AL GERENT DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT 
 
 
 
En/Na ....................................…………………........................……….., amb NIF 

..............................………............………….., amb domicili a 

...........................................…………………, CP ……............…….., carrer 

………………….................................… núm.…........…………., com sigui mes 

adient,  

 
 
 
DIC: 
 
 
PRIMER: Que des de el dia ……...................………estic nomenat APD interí, i 

que actualment presto serveis com a APD interí en 

………..............................………………................................................................. 

 
 
SEGON: Que entenc tinc el dret de participar en un concurs oposició en torn 
restringit, tal i com disposa la Disposició Transitòria octava de la Llei 7/2003 de 
25 d’abril, de protecció de la salut, que textualment diu: 
 
 

8.1 -  El personal al servei de la Generalitat que quan entri en vigor 
aquesta Llei ja ocupi amb caràcter interí un lloc de treball dels cossos 
de metges, practicants i llevadors titulars, passa a ocupar, amb 
caràcter interí i de manera automàtica, un lloc de treball de personal 
estatutari de la mateixa categoria, adscrit a l'Institut Català de la Salut. 
 
8.2 - El Departament de Sanitat i Seguretat Social, amb caràcter únic i 
excepcional, ha de fer les convocatòries adequades perquè el personal 
a què fa referència l’apartat 1 pugui accedir a la condició de personal 
estatutari de les institucions sanitàries de l'Institut Català de la Salut, 
mitjançant la superació d’un procediment selectiu de concurs oposició, 
en torn restringit i en el mateix lloc de treball que ocupava, que tingui 
en compte la seva experiència i la seva capacitat. Aquest personal 
disposa de tres convocatòries, que s’han de fer sense solució de 
continuïtat. Una vegada exhaurida la darrera convocatòria, les 
persones que no l’hagin superada continuen amb la vinculació de 
personal interí, sotmès al procediment de selecció ordinari. En tots els 
casos i als efectes de fer la determinació dels barems del procediment 
selectiu, s’han de valorar d’una manera especial el temps de serveis 



prestats en l’àmbit de l'Administració sanitària de Catalunya en llocs de 
treball com a sanitaris locals, el temps de serveis prestats en qualsevol 
administració pública en el territori de Catalunya en llocs de treball 
d’atenció primària altres que els de sanitaris locals i el temps de 
serveis prestats en qualsevol administració pública de la resta de 
l'Estat en llocs de treball d’atenció primària, a més de l’expedient 
acadèmic i dels cursos de formació, de perfeccionament i de postgrau 
corresponents. 

 
 
TERCER: Que fins ara el concurs oposició en torn restringit no ha estat 
convocat. 
 
 
QUART: Que faig arribar la mateixa sol·licitud a l’Honorable Consellera de 
Salut, als efectes que convinguin,  per tal que no es vegin reduïts els meus 
drets. 
 
 
Per l’exposat: 
 
 
 
SOL·LICITO 
 
Que, tal com disposa la Disposició Transitòria octava de la Llei 7/2003 de 25 
d’abril de protecció de la salut, el Departament de Sanitat i Seguritat Social, 
actualment Departament de Salut, amb caràcter únic i excepcional, realitzi les 
convocatòries adequades per accedir a la condició de personal estatutari 
de les institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut, en torn 
restringit. 
 
 
 
 
 
…….............…………, a ………… de …………......….. de 2007 
 
 
 
Signat: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A L’HONORABLE CONSELLERA DE SALUT 
 
 
 
En/Na ....................................…………………........................……….., amb NIF 

..............................………............………….., amb domicili a 

...........................................…………………, CP ……............…….., carrer 

………………….................................… núm.…........…………., com sigui mes 

adient,  

 
 
 
DIC: 
 
 
PRIMER: Que des de el dia ……...................………estic nomenat APD interí, i 

que actualment presto serveis com a APD interí en 

………..............................………………................................................................. 

 
 
SEGON: Que entenc tinc el dret de participar en un concurs oposició en torn 
restringit, tal i com disposa la Disposició Transitòria octava de la Llei 7/2003 de 
25 d’abril, de protecció de la salut, que textualment diu: 
 
 

8.1 -  El personal al servei de la Generalitat que quan entri en vigor 
aquesta Llei ja ocupi amb caràcter interí un lloc de treball dels cossos 
de metges, practicants i llevadors titulars, passa a ocupar, amb 
caràcter interí i de manera automàtica, un lloc de treball de personal 
estatutari de la mateixa categoria, adscrit a l'Institut Català de la Salut. 
 
8.2 - El Departament de Sanitat i Seguretat Social, amb caràcter únic i 
excepcional, ha de fer les convocatòries adequades perquè el personal 
a què fa referència l’apartat 1 pugui accedir a la condició de personal 
estatutari de les institucions sanitàries de l'Institut Català de la Salut, 
mitjançant la superació d’un procediment selectiu de concurs oposició, 
en torn restringit i en el mateix lloc de treball que ocupava, que tingui 
en compte la seva experiència i la seva capacitat. Aquest personal 
disposa de tres convocatòries, que s’han de fer sense solució de 
continuïtat. Una vegada exhaurida la darrera convocatòria, les 
persones que no l’hagin superada continuen amb la vinculació de 
personal interí, sotmès al procediment de selecció ordinari. En tots els 
casos i als efectes de fer la determinació dels barems del procediment 
selectiu, s’han de valorar d’una manera especial el temps de serveis 



prestats en l’àmbit de l'Administració sanitària de Catalunya en llocs de 
treball com a sanitaris locals, el temps de serveis prestats en qualsevol 
administració pública en el territori de Catalunya en llocs de treball 
d’atenció primària altres que els de sanitaris locals i el temps de 
serveis prestats en qualsevol administració pública de la resta de 
l'Estat en llocs de treball d’atenció primària, a més de l’expedient 
acadèmic i dels cursos de formació, de perfeccionament i de postgrau 
corresponents. 

 
 
TERCER: Que fins ara el concurs oposició en torn restringit no ha estat 
convocat. 
 
 
QUART: Que faig arribar la mateixa sol·licitud al Gerent de l’Institut Català de la 
Salut, als efectes que convinguin, per tal que no es vegin reduïts els meus 
drets. 
 
 
Per l’exposat: 
 
 
 
SOL·LICITO 
 
Que, tal com disposa la Disposició Transitòria octava de la Llei 7/2003 de 25 
d’abril de protecció de la salut, el Departament de Sanitat i Seguritat Social, 
actualment Departament de Salut, amb caràcter únic i excepcional, realitzi les 
convocatòries adequades per accedir a la condició de personal estatutari 
de les institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut, en torn 
restringit. 
 
 
 
 
 
…….............…………, a ………… de …………......….. de 2007 
 
 
 
Signat: 
 
 
 
 
 
 
 


