
ANUNCI de la Unitat de Plantilles i Selecció de Personal de l’Institut Català de la Salut, 
mitjançant el qual es dóna publicitat del dia i de l’hora de realització del primer exercici de la fase 
de concurs oposició de les convocatòries per cobrir places vacants d’atenció primària de l’Institut 
Català de la Salut, publicades al DOGC núm. 5610, de 19 d’abril de 2010, de les categories que 
es detallen seguidament: 
 
Convocatòries de places d’atenció primària (Primària-2010) 
 
 
Data de realització del primer exercici: 19 de desembre de 2010 
 
Categories: Convocatòria i Inici prova 
 obertura aules  
      
• Diplomat/ada sanitari/ària d’infermeria: 09,00 hores 09,30 hores 
 
• Facultatiu/iva especialista de medicina de família: 12,30 hores 12,45 hores 
 
• Facultatiu/iva especialista de pediatria: 12,30 hores 12,45 hores 
 
• Titulat /ada superior sanitari/ària en odontologia: 12,30 hores 12,45 hores 
 
 
Les persones que han estat declarades definitivament admeses de participar en la convocatòria 
d’acord amb la llista definitiva que figura a l’annex de la resolució de 5 de novembre de 2010, 
només podran realitzar l’exercici a la localitat assignada en aquesta llista. 
 
A partir del dia 3 de desembre de 2010 es publicarà: 
 

- Els llocs de realització del primer exercici. 
- Els criteris de realització i valoració del primer exercici. 
- L’espai i l’aula que us ha estat assignat per realitzar l’exercici a la vostra fitxa personal. 

Aquesta informació la trobareu a la pàgina web: www.gencat.cat/ics  i també s’exposarà 
el dia de realització de l’exercici. 

 
Les persones convocades hauran de portar obligatòriament el DNI o el passaport o el permís de 
conduir (en format original), un bolígraf de tinta negra o blava i un corrector líquid per a la 
realització de l’exercici. 
 
Barcelona, 5 de novembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francesc Xavier Martí Medina 
Cap de la Unitat de Plantilles i Selecció de Personal 

 

http://www.gencat.cat/ics
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