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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2623/2015, de 12 de novembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir
places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFICT.LLIURE-2015), i en pediatria (PED-T.LLIURE-2015), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-T.LLIURE2015), i en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015), tècnic/a especialista de grau mitjà
sanitari en cures auxiliars d'infermeria (TCAI-T.LLIURE-2015), auxiliar administratiu/iva (AUX.ADM-T.LLIURE2015) i zelador/a (ZEL-T.LLIURE-2015).
De conformitat amb el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en
concordança amb el Reial decret llei 1/1998, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatuari i provisió de
places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social i atenent als objectius del Pla d’ordenació de
recursos humans de l’Institut Català de la Salut publicat en la Resolució SLT/3104/2011, al DOGC núm. 6060,
del 6.2.2012;
De conformitat amb el que preveu l’Acord 32/2015, de 17 de setembre, de la Comissió Executiva del Consell
d’Administració de l’Institut Català de la Salut, pel qual s’aprova la distribució per categories de l’oferta pública
d’ocupació per a l’exercici 2015 (DOGC núm. 6973, de 9.10.2015), de 340 llocs de treball previst a l’Acord de
Govern GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2015, ( DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).
Atès que la totalitat de les places objecte de convocatòria estan dotades pressupostàriament d’acord amb la
normativa vigent per al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
En exercici de les atribucions que m’han estat conferides per l’article 10 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,
el 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 específica per proveir places bàsiques de les categories professionals que
seguidament es detallen:
a) Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (subgrup A1) (núm. d’identificació MFICT.LLIURE-2015).
b) Facultatiu/iva especialista en pediatria i les àrees específiques (subgrup A1) (núm. d’identificació PEDT.LLIURE-2015).
c) Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) (núm. d’identificació DSI-T.LLIURE-2015).
d) Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2) (núm. d’identificació
LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015).
e) Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (subgrup C2) (núm. d’identificació
TCAI-T.LLIURE-2015).
f) Auxiliar administratiu/iva (subgrup C2) (núm. d’identificació AUX.ADM-T.LLIURE-2015).
g) Zelador/a (subgrup agrupació professional E) (núm. d’identificació ZEL-T.LLIURE-2015).
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Article 2
Aprovar les bases específiques que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució que complementen les bases
generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la publicació de les
bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut
Català de la Salut, publicat al DOGC núm. 6988, de 2.11.2015.

Article 3
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, d’acord amb el que disposa l’article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es pot
interposar directament un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona o, potestativament, el corresponent al lloc del domicili de la persona interessada, en el termini de
dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la Resolució, de conformitat amb el que preveuen els
articles 8.2, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar un
recurs de reposició, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva
publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que es
consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de novembre de 2015

Pere Soley Bach
Director gerent

Annex 1
Bases específiques

-1 Normes generals
La convocatòria es regula per les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, per
la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la
condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, i el previst en aquestes bases específiques que
complementen i adapten el contingut de les bases generals.
El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició, que es desenvoluparà segon el previst
en aquestes bases.
El temari i el barem per a cada categoria són els publicats a l’annex 2 i l’annex 3 respectivament.
El contingut de les bases generals i el de les bases específiques s’ha d’entendre referit a cada concurs oposició
previst en la convocatòria.
Els concursos oposicions previstos en la convocatòria poden tenir una dinàmica diferenciada en el temps,
segons l’evolució i les característiques de cada un.

-2 Places convocades
L’objectiu de la convocatòria és la adjudicació definitiva per concurs oposició pel torn lliure de les places
bàsiques, que consten a l’annex 4 d’aquesta Resolució, per les categories de:
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- Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (subgrup A1).
- Facultatiu/iva especialista en pediatria i les àrees específiques (subgrup A1).
- Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2).
- Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2).
- Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (subgrup C2).
- Auxiliar administratiu/iva (subgrup C2).
- Zelador/a (subgrup agrupació professional E).
Es reserva el 5% de les places convocades per cada categoria, incloses en l’oferta d’ocupació pública, per a
aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitació igual o superior al 33%, d’acord amb
el que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

-3 Requisits de participació
Pot participar-hi la persona interessada que acrediti tenir els requisits previstos en la base 3 de les bases
generals, que s’hauran de complir en el moment de finalitzar el termini d’inscripció i mantenir-los fins al
moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.
Títol acadèmic oficial exigit per a cada una de les categories convocades:
a) Per a facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària: tenir qualsevol dels títols, certificats o
diplomes a què fa referència l’article 1 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny, sobre exercici de les funcions
de metge de família en el sistema nacional de salut (BOE núm. 156, d’1.7.1993), en concordança amb l’article
4 del Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol, sobre accés excepcional al títol de metge especialista en
medicina familiar i comunitària i sobre l’exercici de la medicina de família en el sistema nacional de salut (BOE
núm. 205, de 27.8.1998).
b) Per a facultatiu/iva especialista en pediatria i les àrees específiques: tenir el títol oficial que habilita per a
l’exercici professional de facultatiu/iva especialista en pediatria.
c) Per a diplomat/ada sanitari/ària en infermeria: tenir el títol de grau/diplomat universitari en infermeria o
ajudant tècnic sanitari.
d) Per diplomat/da sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica: tenir el títol d’infermera obstètrica i
ginecològica (llevador/a).
e) Per a la categoria de tècnic especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria: tenir el títol de
formació professional de tècnic en cures auxiliars d’infermeria o del títol de formació professional de primer
grau branca sanitària.
f) Per a auxiliar administratiu/iva: tenir el títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer
grau, d’educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE),
o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.
g) Per a zelador/a: tenir el certificat d’estudis primaris, certificat d’escolaritat d’educació general bàsica, de
l’acreditació d’escolarització (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions
d’obtenir-lo.

-4 Inscripció
La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l’Institut català de la Salut i la persona
ha de clicar en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) a la icona “Selecció i trasllat”, “Convocatòries
de selecció ”, “Inscripció telemàtica a convocatòries de selecció”, introduir el “Nom usuari” i la clau. Un cop la
persona s’hagi identificat i accedeixi al Sistema de Gestió de recursos Humans (SGRH), ha de clicar a l’opció
“Convocatòries de selecció”, i seguir el procés indicat pel mateix sistema per formalitzar la corresponent
inscripció de participació, d’acord amb el que preveu la base 4 de les bases generals.
Prèviament a fer la sol·licitud la persona aspirant ha d’introduir al “Gestor de currículum” del Servei de Gestió
de Recursos Humans (SGRH), el títol acadèmic oficial que li dóna dret a participar en la convocatòria
corresponent, en cas que el títol no hi estigui ja introduït.
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-5 Termini d’inscripció
El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la
convocatòria al DOGC.

-6 Pagament de la taxa
La persona aspirant haurà d’abonar la quantitat corresponent segons la categoria a la qual opta d’acord amb la
normativa vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de taxes per l’any 2015 (Ordre GRI/99/2015,
DOGC núm. 6860 de 28.4.2015):
a) Per accedir a un lloc de treball de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i
comunitària i facultatiu especialista en pediatria i les seves àrees específiques (subgrup A1): 66,55 euros.
b) Per accedir a un lloc de treball de les categories de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria i de diplomat/da
sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (subgrup A2): 52,40 euros.
c) Per accedir a un lloc de treball de les categories de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures
auxiliars d’infermeria i auxiliar administratiu/iva (subgrup C2): 28,70 euros.
d) Per accedir a un lloc de zelador (E): 23,95 euros.
La manca de pagament, el pagament incomplert o la no acreditació de l’exempció determina l’exclusió de la
persona aspirant del procés.
Un cop formalitzada la inscripció, la taxa corresponent es pot pagar fins l’endemà del termini previst a la base
5, mitjançant una de les opcions següents:
- Línia oberta de la Caixa.
- Carta de pagament, que s’ha d’imprimir i fer efectiva en qualsevol terminal de Servicaixa.
6.1 Bonificacions:
La normativa vigent en matèria de taxes estableix determinades bonificacions:
- S’aplica un 20% per fer la inscripció de participació i el pagament de la taxa de forma telemàtica.
- S’aplica un 30% per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria
general.
- S’aplica un 50% per a les persones membres de família nombroses de categoria especial.
La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions.
La presentació dels documents acreditatius de les causes de bonificació del 30% i el 50% es pot dur a terme
fins a l’últim dia previst per fer la inscripció de participació, i això s’ha de presentar d’acord amb el previst a la
base 1.10 de les bases generals.
6.2 Exempció del pagament de la taxa
La persona aspirant que tingui alguna de les causes d’exempció prevista a la base 4.3 de les bases generals,
ha de presentar la documentació següent:
- En cas d’estar a l’atur, certificat expedit per l’oficina de treball de la Generalitat (OTC).
- En cas d’estar jubilat, certificat acreditatiu de l’òrgan competent en matèria de jubilació.
- En cas de tenir la condició legal de discapacitació amb grau igual o superior al 33%, el certificat acreditatiu
corresponent.
La presentació dels documents acreditatius de les causes d’exempció es pot fer fins a l’últim dia previst per fer
la inscripció de participació, i s’ha de presentar d’acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

-7 Participació per la via de reserva de persones amb discapacitació i adaptacions
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La persona que tingui reconeguda la condició legal de discapacitació i vulgui accedir a les places per la via de
reserva, ha de presentar al tribunal un dictamen actualitzat vinculant de les seves condicions psíquiques o
físiques o sensorial, en cas de necessitar adaptació de les proves s’hi ha de fer constar les adaptacions
esmentades al dictamen, la forma i termini d’acreditació són els previstos a la base 4.4 de les bases generals,
La manca de dictamen suposa l’exclusió del procés selectiu.
La persona que tingui reconeguda la condició legal de discapacitació i no vulgui accedir a les places per la via
de reserva serà admesa a la realització dels exercicis sense necessitat d’acreditar les seves condicions
psíquiques, físiques o sensorials, sense perjudici que, un cop superat el procés selectiu, hagi d’acreditar la seva
capacitat per complir les funcions que implica l’exercici professional de la categoria.

-8 Desenvolupament del procés selectiu
El procés selectiu s’ha de fer d’acord amb el previst a la base 6 de les bases generals.
8.1 Fase d’oposició:
Consisteix en la realització de 4 proves de caràcter obligatori i eliminatori i una prova de caràcter voluntari i no
eliminatori que podrà acordar prèviament el tribunal corresponent, d’acord amb el previst a la base 6.2.1 de
les bases generals.
El lloc, la data i l’hora de realització i els resultats de les proves es publicaran al lloc web de l’Institut Català de
la Salut.
a) Primera prova: s’ha de fer d’acord amb el previst a la base 6.2.1. a) de les bases generals. La puntuació
màxima és de 100 punts. El tribunal fixarà prèviament el temps per la realització de la prova i el criteri 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 estan excloses de la convocatòria.
b) Segona prova: coneixement de la llengua catalana i castellana. S’ha de fer d’acord amb el previst a la base
6.2.1. b) de les bases generals i consisteix en dos exercicis. La data i l’hora de realització d’aquesta prova es
publicarà amb la diligència que aprovi la llista amb els resultats de la primera prova.
- Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:
Primera part: que avalua 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 funcions de les categories de facultatiu/iva
especialista en medicina familiar i comunitària i en pediatria, diplomat/ada sanitari/ària en infermeria i
especialista en obstetrícia ginecològica i auxiliar administratiu/iva. I un mínim de 80 paraules i d’un màxim de
100 paraules per les categories de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria i
zelador i la resposta d’un qüestionari sobre aspectes lingüístic. La durada ha de ser, com a màxim, de 75
minuts.
Segona part: s’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta o una conversa
sobre temes generals. La durada ha de ser, com a màxim, de 20 minuts.
La valoració d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.
Les persones que acreditin documentalment estar en possessió d’algun dels certificats o les situacions previstes
a la base 6.2.1 b) estan exemptes de fer la prova.
Coneixements de llengua catalana requerits per a cada categoria:
- Per facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària i en pediatria, per diplomat/ada sanitari/ària
en infermeria i especialista en obstetrícia ginecològica, i auxiliar administratiu/iva, es requereix un coneixement
corresponent al certificat superior al de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C) o superior de la
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent.
- Per a tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria i zelador, es requereix un
coneixement de nivell elemental de català (certificat A) o superior de la Direcció General de Política Lingüística
del Departament de Cultura o equivalent.
Per la realització de les proves formaran part del tribunal com a representants titular i suplent les persones
nomenades a l’efecte, en qualitat d’assessores en matèria de normalització lingüística, que actuaran amb veu i
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sense vot. 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.
- Segon exercici és el de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola):
D’acord amb el previst a 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 la nacionalitat d’un estat en què la
llengua oficial no sigui el castellà 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, la persona aspirants haurà 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/a o no apte/a i el tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.
Estan exemptes de fer la prova de coneixements de llengua castellana les persones que acreditin estar en
possessió d’algun dels certificats o diplomes que preveu la base 6.2.1 b) de les bases generals.
c) Tercera prova: consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic o més d’un que el tribunal ha de
determinar. Per a la realització d’aquesta prova el tribunal podrà determinar si els aspirants poden disposar del
material i la documentació en suport paper que creguin convenient.
d) Quarta prova: adreçada a acreditar les competències de la categoria corresponent.
El tribunal corresponent prèviament fixarà si les proves tercera i quarta s’han de fer el mateix dia o en dies
diferents, el temps per realitzar-les i el criteri per determinar la puntuació per aprovar-les. El valor conjunt de
les proves és de 100 punts.
8.1.1 Un cop realitzades les proves, el tribunal en publicarà el resultats, i la persona aspirant disposarà de 10
dies hàbils per realitzar les al·legacions que consideri oportunes. Un cop resoltes les al·legacions es publicarà el
resultat definiu.
8.1.2 Les persones que hagin superat la fase d’oposició podran ser convocades pel tribunal corresponent per
realitzar una prova voluntària i no eliminatòria d’acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals, la
qual tindrà una puntuació addicional del 10% sobre el total del valor de la fase d’oposició.
En aquest cas el tribunal, juntament amb la llista definitiva de persones convocades publicarà el lloc, dia i
l’hora per realitzar aquesta prova.
8.1.3 La realització de la primera prova serà descentralitzada a les localitats de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona. Per a les proves següents el tribunal podrà acordar, segons el nombre d’aspirants i per a la millor
gestió de les proves que les persones aspirants siguin convocades a realitzar les proves a Barcelona o bé siguin
convocades de forma descentralitzada a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, segon les seves
opcions.
8.2 Fase de concurs:
El tribunal només valorarà els mèrits de la persona aspirant que hagi superat la fase d’oposició.
8.2.1 Introducció de mèrits al Gestor de Currículum (SGRH).
La persona aspirant que superi la fase d’oposició, haurà d’introduir, els mèrits que encara no constin al Gestor
de Currículum del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) en el termini que fixi el tribunal en la
diligència corresponent.
Tant els mèrits que ja consten al Gestor de Currículum com els introduïts en el termini anterior s’incorporaran
d’ofici i de forma automàtica a la inscripció de la persona aspirant.
La persona aspirant ha de comprovar l’exactitud dels mèrits incorporats i podrà formular les al·legacions que
consideri per esmenar els possibles errors d’introducció, d’acord amb el previst a la base 1.10 de les bases
generals.
La persona aspirant ha de presentar la documentació acreditativa d’acord amb el previst a la base 6.2.2 de les
bases generals.
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8.2.2 El tribunal corresponent només ha de valorar els mèrits d’acord amb el previst a la base 5 i la base 6.2.2
de les bases generals i el barem publicat a l’annex 3 de la convocatòria per la categoria que correspongui.
8.2.3 Un cop el tribunal hagi valorat els mèrits, la llista provisional de puntuació es fa pública i les persones
aspirants disposen de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que considerin oportunes. Un cop resoltes
les al·legacions, el tribunal farà públic el resultat definitiu del concurs.
8.2.4 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.

-9 Resolució del concurs oposició
Juntament amb la publicació de la llista definitiva del concurs de mèrit previst a la base 8.2.3, el tribunal
publicarà el resultat final de concurs oposició, amb indicació del número d’ordre de classificació per cada
persona aspirant.
En cas d'empat en la puntuació, s'aplicarà els criteris establert a la base 7 de les bases generals.
Les persones amb discapacitació que participin pel torn de reserva tenen preferència en l’elecció de destinació
de les vacants reservades a l’efecte.

-10 Acte d’elecció
En un termini no superior a 30 dies des de la publicació de la llista definitiva de la puntuació final, s’obrirà un
termini de 10 dies en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), per tal que la totalitat de les
persones que costen en la llista esmentada facin elecció de la gerència territorial que desitgen. Es podran
sol·licitar totes les destinacions que es considerin per ordre de preferència, com a mínim s’ha de sol·licitar una
gerència territorial. Les persones aspirants que no sol·licitin cap gerència territorial quedaran excloses del
procés selectiu.
El tribunal corresponent assignarà les destinacions a la gerència territorial per rigorós ordre de classificació,
segons les opcions i l’ordre de preferència indicades per la persona aspirant.
Posteriorment, en el termini de 10 dies de la publicació de l’adjudicació de destinació només pels professionals
que hagin obtingut destinació en una gerència territorial, s’ha de fer un segon acte d’elecció presencial en la
gerència territorial corresponent, en el qual escolliran destinació definitiva pel mateix ordre establert en el
primer acte d’elecció i 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. Aquest segon acte d’elecció es desenvoluparà a cada una
de les gerències territorials.
Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació en format original del DNI,
permís de conduir o passaport, tot i que es pot delegar l’elecció de destinació en els termes previstos a 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 ho facin per delegació amb l’acreditació
corresponent als actes d’elecció de destinació perdran el dret d’escollir-la 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
tercer cop en el lloc on es facin els actes d’elecció de destinació i no es presenti ni la persona interessada ni la
persona en qui pugui haver delegat.

-11 Tribunal
Els membres dels tribunals corresponents de cada concurs oposició seran nomenats pel director gerent de
l’Institut Català de la Salut d’acord amb el previst a la base 8 de les bases generals, un cop publicat al DOGC
es constituiran formalment i actuaran d’acord amb el previst a la base 8 esmentada.
L’autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot demanar, a l’efecte oportú,
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
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moment quan no compleixin els requisits, sense perjudici de les actuacions que puguin recaure sobre la
persona aspirant.
Un cop resolt el procés selectiu i fet l’acte d’elecció, el tribunal corresponent elevarà proposta de nomenament
al director gerent de l’Institut Català de la Salut.
Les persones que formin part dels tribunals tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret
138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei, DOGC núm. 5170, de 10.7.2008.

-12 Nomenaments i presa de possessió
Cal dur a terme l’acte d’elecció previst a la base 10 i un cop presentada la documentació prevista a la base 3.4
i 3.5 de la les bases generals, la persona aspirant obtindrà un nomenament definitiu com a personal estatutari
d’acord amb el previst a la base 10 de les bases generals i l’article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel
qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut.
Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixen les
condicions i requisits exigits, no podran ser nomenades, i totes les seves actuacions quedaran anul·lades.

Annex 2

Temari transversal per a totes les categories

Tema 1
La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT): disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de
salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció
sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.

Tema 2
L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. 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.
Competències de l’Institut Català de la Salut.

Tema 3
L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures,
adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions,
incompatibilitats.

Tema 4
L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El 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.

Tema 5
Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució
variable.
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Tema 6
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació,
conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.

Tema 7
Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el
treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives.
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de
sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8
Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels
poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i
finalitat.

Tema 9
Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.

Tema 10
Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua:
planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

Tema 11
Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció al professionals mitjançant el lloc
web per als professionals de l’Institut Català de la Salut.

Temari específic per a facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària

Apartat primer
És el previst a l’Ordre SCO/1198/2005, de 3 de març, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de
l’especialitat de medicina familiar i comunitària (BOE núm.105 de 3.5.2005), referent a les matèries previstes
als punts 8, 9, 10, 11 i 12 d’aquesta ordre i que consten a continuació:

Tema 8
Continguts formatius de l’àrea docent de competències essencials:
8.1 La comunicació assistencial.
8.2 El raonament clínic.
8.3 La gestió de l’atenció.
8.4 La bioètica.
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Tema 9
Contingut formatius de l’àrea docent de competències relacionades amb l’atenció a la persona:
9.1 Abordatge de necessitats i problemes de salut: factors de risc i problemes cardiovasculars. Problemes
respiratoris. Problemes de tracte digestiu i del fetge. Problemes infecciosos. Problemes metabòlics i
endocrinològics. Problemes de la conducta i la relació. Problemes de salut mental. Problemes dels sistema
nerviós. Problemes hematològics. Problemes de la pell. Traumatismes, accidents i intoxicacions. Problemes de
la funció renal i de les vies urinàries. Problemes musculars i de l’esquelet. Problemes de cara nas coll i orella.
Problemes dels ulls. Conductes de risc addictiu. Urgències i emergències. Aspectes comuns.
9.2 Abordatge de grups poblacionals i grups amb factors de risc: atenció al nen. Atenció a l’adolescent. Atenció
a la dona. Atenció a l’adult. Atenció als treballadors. Atenció a la persona gran. Atenció al pacient immobilitzat.
Atenció al pacient terminal, a l’adult i a la persona cuidadora. Atenció a les situacions de risc familiar i social.
Aspectes comuns.

Tema 10
Continguts formatius de l’àrea docent de competències en relació amb la família.

Tema 11
Continguts formatius de l’àrea docent de competències en relació amb la comunitat.

Tema 12
Contingut formatius de l’àrea docent de competències en relació amb la formació, docència i la recerca.
12.1 Formació mèdica contínua
12.2 Metodologia de la investigació.

Apartat segon

Tema 1
Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 2
Prevenció de risc laborals: risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; mesures de precaució
estàndards; mesures d’aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu
sanitari. Risc químic: ús segur d’agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a radiacions
ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc específics
associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en
cas d’emergència: incendis. Riscs psicològics i socials: organització del treball, jornades perllongades i torns.
Tècniques per gestionar l’estrès. Situacions de violència.

Tema 3
Perfil competencial: adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat
resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.
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Temari específic per a facultatiu/iva especialista en pediatria i les àrees específiques

Apartat primer
És el previst a l’Ordre SCO/3148/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu
de l’especialitat de pediatria i les seves àrees específiques, segons el previst al punt 7.1.b) i 7.2.c) de l’annex
“Programa oficial de l’especialitat de pediatria i les seves àrees específiques” i el punt 7) 8) i 9) de l’annex
“Guia orientativa de coneixement per la realització del pla formatiu...” (BOE núm. 246 de 14.10.2005), pel que
fa a les matèries que consten a continuació:

Pediatria general

Tema 1
La biologia i patologia prenatal.

Tema 2
La biologia i patologia neonatal.

Tema 3
El creixement, la maduració i el desenvolupament en les diferents etapes de l'edat pediàtrica, en estat de
normalitat o en situació de malaltia. Creixement i desenvolupament somàtic del nen i de l'adolescent normal.
Desenvolupament motor. Desenvolupament psicològic. Trastorns del creixement: enfocament diagnòstic
diferencial i terapèutic.

Tema 4
Característiques fisiològiques i patològiques de l'alimentació, nutrició i del metabolisme de les diferents etapes
de l'edat pediàtrica i valoració de l'estat de nutrició.

Tema 5
Fisiologia i patologia de l'aparell digestiu i de l'abdomen.

Tema 6
La patologia respiratòria.

Tema 7
Alteracions orgàniques i funcionals del sistema circulatori.

Tema 8
La patologia hematològica i oncològica pediàtrica.

Tema 9
Fisiologia i patologia del sistema endocrinològic.
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Tema 10
Fisiopatologia nefrològica i urològica.

Tema 11
Patologia del sistema nerviós.

Tema 12
Patologia del sistema ossi i locomotor.

Tema 13
Fisiopatologia de la immunitat i l’al·lèrgia.

Tema 14
Patologia infecciosa.

Tema 15
Altres afeccions prevalents en edat pediàtrica.

Tema 16
Patologia clínica ambulatòria prevalent.

Tema 17
Psicologia fonamental.

Tema 18
Psiquiatria de la infància i adolescència.

Tema 19
La biologia, psicologia i patologia de l'adolescent.

Tema 20
Patologia més representativa de la relacionada amb la població immigrant.

Tema 21
La patologia fonamental oftalmològica, ORL, dermatològica i ginecològica en el nen i l'adolescent.
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Tema 22
Habilitats i actituds en l'assistència al nen i a l'adolescent malalt.

Pediatria preventiva i social

Tema 23
La pediatria preventiva: exàmens de salut del nadó, lactant, escolar i adolescent normals. Exploracions i control
del nen i adolescent esportista. Higiene mental del nen i de l’adolescent. Identificació dels factors de risc físic,
psíquic i social.

Tema 24
Supervisió de la salut infantil i juvenil.

Tema 25
Pediatria social: concepte, objectius, problemàtiques, activitats, estratègies i perspectives. Indicadors de salut.
Pediatria del desenvolupament. Etapes i components del desenvolupament. Desenvolupament psíquic social.
Programes de salut mare-fill: període preconcepcionals, embaràs, part i naixement. Programa de salut per a
nens de 0 a 6 anys. Programa de salut pel nen escolar i l’adolescent. Cura i atenció al nen i a l’adolescent
malalt, minusvàlid i portador de malalties cròniques. Maltractament. Violència. Abandonament. Adopció. Guarda
i custòdia. Problemes dels nens i adolescents amb marginacions socials. Programes de prevenció d’accidents i
intoxicacions.

Tema 26
Ciències socials. Economia aplicada a la sanitat. Sociologia. Estructura i organització social. Ecologia humana.
Psicologia i antropologia social: coneixements basics. Salut publica: conceptes generals. Salut i malaltia.
Demografia. Índex i taxes. Bioestadística. Mètode estadístic. Recollida i emmagatzemament de dades. Mostreig.
Estadístiques de salut. Epidemiologia: conceptes basics. Educació per la salut. Legislació sanitària.
Administració sanitària: organització sanitària, organització internacional de protecció de d’infantesa. Drets del
nen.

Apartat segon

Tema 1
Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 2
Prevenció de risc laborals: risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; mesures de precaució
estàndard; mesures d’aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu
sanitari. Risc químic: ús segur d’agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les
radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc
específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball.
Actuacions en cas d’emergència: incendis riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades
perllongades i torns. Tècniques per gestionar l’estrès. Situacions de violència.

Tema 3
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Perfil competencial: adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat
resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

Temari específic per a la categoria d’infermera obstètrica i ginecològica (llevador/a)

Apartat primer
El temari específic és el previst a l’annex 1 de l’Ordre SAS/1349/2009, de 6 de maig por la qual s’aprova i
publica el programa formatiu de l’especialitat d’infermeria obstètrica i ginecològica (llevador/a) (BOE núm. 129
de 28.5.2009) el qual preveu la formació teòrica necessària sobre les matèries que consten en els epígrafs
següents:

Tema 1
Infermeria maternal i del nadó I.
1.1 La reproducció humana.
1.2 El desenvolupament prenatal humà.
1.3 L’embaràs.
1.4 El part.
1.5 El puerperi i la lactància.
1.6 El nadó.

Tema 2
Infermeria maternal i del nadó II.
2.1 La reproducció humana.
2.2 Problemes de salut durant la gestació.
2.3 Complicacions en el treball de part.
2.4 Problemes de salut en el puerperi.
2.5 El nounat amb problemes de salut.

Tema 3
Infermeria de la dona i la família.
3.1 Cura de la salut reproductiva de la dona.
3.2 Atenció a la dona amb problemes de salut reproductiva.
3.3 Epidemiologia i demografia en salut reproductiva.
3.4 Sexualitat.
3.5 Aspectes socials i antropològics en salut reproductiva.
3.6 Història i evolució de la professió de llevadora.

Tema 4
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Educació per la salut de la dona.
4.1 Educació per a la salut de la dona.

Tema 5
Legislació i ètica en infermeria obstètrica i ginecològica (llevador/a).
5.1 Legislació i ètica en infermeria obstètrica i ginecològica.

Tema 6
Administració dels serveis obstètrics i ginecològics (llevador/a).
6.1 Administració dels serveis obstètrics i ginecològics.

Tema 7
Recerca en infermeria obstètrica i ginecològica (llevador/a).
7.1 Recerca en infermeria obstètrica i ginecològica.

Apartat segon

Tema 1
Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 2
Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures
d’aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús
segur d’agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a radiacions ionitzants i no ionitzants.
Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de
pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat
vial i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis riscos psicològics i socials: organització del
treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques per gestionar. Situacions de violència.

Tema 3
Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa
de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

Temari específic per a diplomat/ada sanitari/ària en infermeria

Tema 1
Tenir cura de la persona, la família i la comunitat.
1.1. Aspectes ètics de la prestació de cures. El codi deontològic i el codi ètic de la disciplina infermera.
1.2. Desenvolupament teòric infermer. Fonaments teòrics i metodològics disciplinaris. Procés d’atenció
d’infermeria. Llenguatges clínics.
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1.3. Relació terapèutica. Tècniques de comunicació bàsiques i avançades. Estils de comunicació. La comunicació
verbal i no verbal. Comunicació en situacions de crisi.
1.4. Aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i qualitativa.
1.5. Salut social, salut pública i salut comunitària. Promoció de la salut i l’autonomia.
Prevenció de la malaltia, el deteriorament i la dependència. Conceptes de cronicitat.
1.6. Factors de risc en les diferents etapes del cicle vital. Aspectes específics de l’atenció a la salut dels infants i
adolescents. Aspectes específics de l’atenció a la salut dels ancians.
1.7. Salut familiar. Dinàmica, funcionament i rols familiars. Atributs de la família funcional/disfuncional. Teories
sobre vinculació afectiva.

Tema 2
Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc.
2.1 Procés de cures en situacions d’urgència o emergència.
2.2 Procés de cures en l’embaràs, part i puerperi.
2.3 Procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris.
2.4 Procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris i/o de l’aparell reproductor.
2.5 Procés de cures a les persones amb problemes nutricionals, metabòlics i/o endocrinològics.
2.6 Procés de cures a les persones amb problemes neurològics i/o musculars i esquelètics.
2.7 Procés de cures a les persones amb problemes infecciosos i/o parasitaris.
2.8 Procés de cures a les persones amb problemes digestius, hepatobiliars o pancreàtics.
2.9 Procés de cures a les persones amb problemes cutanis i/o tegumentaris.
2.10 Procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans hematopoètics, la sang o el sistema
immunitari.
2.11 Procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials, otorinolaringològics i/o oftalmològics.
2.12 Procés de cures a les persones amb problemes multiorgànics/multisistèmics.
2.13 Procés de cures a les persones amb problemes mentals, del comportament (incloses les addiccions) i de
vulnerabilitat social.
2.14 Procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal.
*Procés de cures (...) inclou com a mínim els coneixements d’anatomia i fisiologia, fisiopatologia,
valoració/avaluació, diagnòstic, detecció precoç i actuació.

Tema 3
Ajudar (supervisar o suplir) al pacient en el compliment del tractament i fer-lo partícip.
3.1 Educació sanitària. Models d’intervenció educativa per la salut. Mètodes i procediments educatius.
Conceptes i indicadors de seguiment, compliment, adhesió i adherència al tractament i/o als consells de salut.
3.2 Farmacologia clínica, principals grups de medicaments: generalitats, accions, usos, principals efectes
secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Administració de medicaments i cures associades a
l’administració de medicaments: tècniques de conservació, preparació i administració, comprovacions de
seguretat, càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió, paràmetres de valoració–preadministració,
transadministració i/o postadministració, cures associades, avaluació de la resposta terapèutica i educació
sanitària per al maneig de la medicació.
3.3 Nutrició i dietètica. Indicació i administració de dietes terapèutiques. Nutrició artificial. Educació nutricional.
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3.4. Intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla de cures.

Tema 4
Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial.
4.1 Principis d’asèpsia i esterilització. Prevenció i abordatge de la infecció nosocomial. Infeccions relacionades
amb l’assistència sanitària. Aïllaments i precaucions.
4.2. Els programes de seguretat clínica. Teoria de l’error humà en l’atenció de la salut. Conceptes de seguretat
clínica. Prevenció d’errors i d’esdeveniments adversos.
4.3 Prevenció de caigudes i lesions. Seguretat farmacològica i transfusional. Seguretat periquirúrgica i
periintervencionista. Conciliació de medicació.

Tema 5
Facilitar el procés d’adaptació i afrontament del nou estat de salut.
5.1. Teories de l’estrès i l’afrontament. Mecanismes i estratègies d’adaptació i afrontament.
5.2. Procés d’adaptació i afrontament a la malaltia, discapacitat o situació vital. Valoració, diagnòstic i
abordatge de problemes i complicacions associades amb els processos d’afrontament i intervencions de suport.
5.3. Atenció a la família/al cuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats o estats de fragilitat.
Adaptació i afrontament del cuidador/família. Prevenció de la claudicació familiar i del cansament del rol de
cuidador. Valoració, diagnòstic i intervenció.
5.4. El procés de dol. El dol funcional i el dol disfuncional.

Tema 6
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.
6.1 Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 7
Prevenció de riscos laborals.
7.1 Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures
d’aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús
segur d’agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no
ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues,
mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes
químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis Riscos psicològics i socials:
organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l’estrès. Situacions de violència.

Tema 8
Perfil competencial.
8.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i
presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

Temari específic tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures d’auxiliars d’infermeria
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Tema 1
Prestació de cures auxiliars o delegades.
1.1 Actuació davant situacions urgents. Primers auxilis. Maniobres de suport vital bàsic.
1.2 Cures auxiliars en la necessitat d’alimentació de la persona.
1.3 Cures auxiliars en la necessitat d’higiene i vestir.
1.4 Cures auxiliars en la necessitat de mobilització i transferència.
1.5 Cures auxiliars en la necessitat d’eliminació urinària i digestiva.
1.6 Cures auxiliars en la necessitat de repòs i son.
1.7 Altres accions, tècniques i procediments delegats des del pla terapèutic o el pla de cures.
1.7.1 Administració de medicació per via oral, rectal o tòpica.
1.7.2 Administració d’ènemes.
1.7.3 Obtenció i transport de mostres de líquids o teixits orgànics.
1.7.4 Preparació del pacient per exploració o procediment diagnòstic o terapèutic.
1.7.5 Col·laboració en el manteniment de dispositius terapèutics (sondes, drenatges, vies, bombes de
perfusió).
1.7.6 Termoteràpia bàsica: aplicació de fred o calor.
1.7.7 Determinació de signes vitals i de paràmetres antropomètrics bàsics.
1.7.8 Exercicis d’amplitud de moviment.
1.7.9 Preparació prequirúrgica. Col·laboració en les cures perioperatòries.
1.7.10 Col·laboració en la prevenció i cura de ferides i lesions.
1.7.11 Administració de nutrició enteral per sonda nasogàstrica.
1.7.12 Aplicació de subjeccions mecàniques.
1.7.13 Canvis posturals.
1.7.14 Col·laboració en les tècniques que requereixen camp estèril.
1.7.15. Procediment de cures postmortem.
1.8. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones vulnerables o grups específics: nadons,
infants, adolescents, ancians, persones amb discapacitació o estats de fragilitat.
1.9 Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones en situació de malaltia terminal. El procés
de dol.
1.10 Suport de cures auxiliars en la salut bucodental.
1.11 Dentició temporal i permanent; terminologia essencial en la salut bucodental.
1.12 Material i instrumental en els procediments dentals.
1.13 Aspectes bàsics de la odontologia preventiva.
1.14 Cures auxiliars en la promoció de la salut i d’hàbits de vida saludables.

Tema 2
Comunicació i relació terapèutica.
2.1 Aspectes ètics de la prestació de cures.
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2.2 Relació terapèutica. Tècniques de comunicació. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal.
2.3 Procediment d’acolliment del pacient.
2.4 Aspectes específics de la comunicació amb infants i adolescents.
2.5 Aspectes específics de la comunicació amb persones amb trastorns mentals i/o de la conducta. La
comunicació amb el pacient desorientat.
2.6 Comunicació amb la família/cuidador.

Tema 3
Cures auxiliars en la seguretat de pacients.
3.1 Principis d’asèpsia i esterilització. La infecció nosocomial. El rentat de mans. Precaucions universals.
Aïllaments o precaucions específiques.
3.2 Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials i instrumental.
3.3 Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
3.4 Els programes de seguretat clínica.
3.5 Seguretat en les transferències dels pacients. La prevenció de caigudes.
3.6 Seguretat en l’administració de medicaments per via oral, tòpica o rectal.
3.7 Prevenció de riscos biològics, químics o radiològics

Tema 4
Cures auxiliars de l’entorn del pacient.
4.1 La informació i la documentació clínica a l’àmbit assistencial.
4.2 Manteniment de les condicions higièniques, ambientals i de confort de l’entorn del pacient i de l’entorn de
treball.
4.3 Manteniment i comprovacions de seguretat del mobiliari clínic i el material o instrumental.
4.4 Tècniques d’emmagatzematge, conservació i disposició de materials clínics i productes sanitaris.

Tema 5
Igualtat efectiva de dones i homes.
5.1 Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 6
Prevenció de riscos laborals.
6.1 Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures
d’aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús
segur d’agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no
ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues,
mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes
químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis Riscos psicològics i socials:
organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l’estrès. Situacions de violència.

Tema 7
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Perfil competencial.
7.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió.

Temari específic per a auxiliar administratiu/iva

Tema 1
Normativa administrativa.
1.1 Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de
Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic
empresarial. Els consorcis i les fundacions.
1.2 L’Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d’aplicació, principis generals,
jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans
administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el
procediment administratius.
1.3 L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El
silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat.
1.4 El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d’audiència.
Revisió dels actes en via administrativa: revisió d’ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius:
concepte i classes.

Tema 2
Gestió de personal estatutari.
2.1 Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal
estatutari de l’Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementàries.
2.2 Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari.
Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col•lectiva.
2.3 El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.

Tema 3
Gestió econòmica i financera.
3.1 La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i
generals de comptabilitat financera i pressupostaria. Elements de la comptabilitat de l’Institut Català de la
Salut.
3.2 El pressupost de l’Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El
control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.
3.3 La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.

Tema 4
Prevenció de risc laborals.
4.1 Riscos a l’àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes
químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis. Factors de risc
ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball.
Jornades perllongades i torns. Tècniques d’afrontament de l’estrès. Situacions de violència .
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Tema 5
Organització del treball.
5.1 Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La
firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant
Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d’informació a l’Institut Català de la Salut en processos assistencials i
de suport administratiu.
5.2 Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa.
5.3 Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers.
Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El
ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat.
5.4 Dret de prestació de serveis de forma individual i col•lectiva: lliure elecció d’equip d’atenció primària, de
metge i pediatre. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l’atenció sanitària pública: la condició
d’assegurat i beneficiari de l’assegurat. Accés als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta
sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers a les
persones no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes facturables.
5.5 Tècniques de gestió i control d’arxiu i documentació clínica. Gestió conservació i destrucció de documents.
Gestió de documents electrònics.
5.6 Els sistemes informàtics: concepte, codificació de la informació. Hardware, estructura funcional d’un
ordinador, components físics, perifèrics d’entrada i sortida. Sofware, suport lògic d’un ordinadors: conceptes,
sistemes operatius actuals (Windows...). Manteniment bàsic dels ordenadors (preventiu i correctiu). Nocions
bàsiques de seguretat informàtica (Firewall, antivíric, sistemes de detecció d’intrusos...) Conceptes bàsics de
dispositius de mobilitat (portàtils, tauletes tàctils, mòbils).
5.7 Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de
correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte, i funcionalitats, taules, formularis, consultes
informes, relacions. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions
gràfics. Presentacions (Microsoft PowerPoint); concepte i funcionalitats principals. Correus electrònics:
conceptes bàsics, navegadors. Cerca d’informació. Eina 2.0: concepte basic dels blocs i les plataformes virtuals
de telecomunicació (Moodle).

Tema 6
Perfil competencial.
6.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i
presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i priorització.

Temari específic per a la categoria de zelador/a

Tema 1
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.

Tema 2
Les funcions de zelador en els centres hospitalaris i d’atenció primària a l’Institut Català de la Salut. Facturació
a tercers: supòsits i conceptes facturables. Normes bàsiques de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas,
aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.

Tema 3
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Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers.
Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El
dret a la informació i la confidencialitat.

Tema 4
Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d’arxiu i documentació. Conservació o
destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.

Tema 5
Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l’entorn Word,
edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter
bàsics. Control d’alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pagina. Opcions de
revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i
subratllat. 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: l’entorn del programa Excel, cel•les, llibres (crear, guardar i
recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i
llibre, formules i funcions, finestres.

Tema 6
Prevenció de riscos laborals: riscos a l’àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i
contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l’ergonomia:
manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la
seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas
d’emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns.
Situacions de violència.

Tema 7
Perfil competencial: perfil competencial: Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i
cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i
priorització.

Annex 3

Barem per a facultatiu/va especialista en medicina familiar i comunitària
Formació universitària

15 punts
màxim

Expedient acadèmic

4 punt
màxim

Matricula d'honor

0,3
punts/cada

Excel·lent

0,15
punts/cada

Títol de màster universitari oficial

2
punts/cada
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Matricula d'honor

més 0,1
punts/cada

Excel·lent

més 0,05
punts/cada

Doctorat

5 punts

Cum laude

més 1,5
punts

Premi extraordinari de doctorat

més 0,5
punts

Formació especialitzada

35 punts
màxim

Pel fet d’haver completat el període de formació com a resident en l’especialitat de medicina familiar i
comunitària, de conformitat amb el Reial decret 127/1984, d’11 de gener (BOE núm. 26, de 31.1.1984), o
pel fet d’haver completat el període de formació com a resident en un centre estranger amb programa
reconegut de docència per a postgraduats, en l’especialitat de medicina familiar i comunitària i amb títol
convalidat pel Ministeri d’Educació i Ciència:

32,5 punts

Destacat amb menció

més 1 punt

Destacat amb menció extraordinària

més 1,5
punts

Menció extraordinària

més 2,5
punts

Per l'obtenció del títol de medicina familiar i comunitària quan no sigui l'utilitzat com a requisit per
participar en la convocatòria.

20 punts

Experiència professional

35 punts
màxim

Serveis prestats a l’SNS a un equip d'atenció primària, de centre pilot d'atenció primària, d'unitats del
programa docent de medicina familiar i comunitària i sanitari local integrat en un equip d'atenció
primària.

0,48
punts/mes

Serveis prestats a l’SNS coma metge de medicina familiar i comunitària en les modalitats de: contingent i
zona, sanitari local, serveis d'urgències, de reforç d'atenció contínua.

0,38
punts/mes

Centres sanitaris del SISCAT o cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària a l'àmbit de la salut

0,20
punts/mes

Altres administracions públiques

0,20
punts/mes

Altres activitats

15 punts
màxim

Formació contínua:

Màxim 5
punts

Per títol de màster (títol propi)
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Per diploma de postgrau (títol propi)

1
punt/cada

Diploma d'acreditació

1
punt/cada

Diploma d’acreditació avançada

0,5
punts/cada

Estades formatives/recerca igual o superior a 4 setmanes
Formació en servei intercentre igual o superior a 3 dies, inferior a 4 setmanes

1 punt
0,1
punts/cada

Cursos, tallers, seminaris i jornades

Màxim 2
punts

Cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) i cursos en jornades: amb aprofitament

0,01
punts/h

Cursos, tallers i seminaris (presencials): sense aprofitament

0,005
punts/h

Docència

Màxim 5
punts

1 any acadèmic equival a 5 mesos o 500 h, en cas de constar menys mesos o hores en el certificat emès
per la Universitat/Unitat docent, es fa la part proporcional.
Docent del grau o equivalent com a catedràtic, titular, agregat, associat o col·laborador

3 punt/any
acadèmic

Docent de màster oficial i programa de doctorat

3
punt/cada

Especialitzada en medicina familiar i comunitària:
Tutor d'especialistes

3 punt/any
acadèmic

Col·laborador docent

0,5
punts/any
acadèmic

Coordinador docent

0,2
punts/any
acadèmic

Direcció de tesis doctorals

1
punt/cada

Tesis doctorals codirigides o en fase de desenvolupament

0,5
punts/cada

Formació contínua

Màxim 2
punts

Docent en màster i postgrau en activitats de formació contínua
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Docent de formació contínua ICS/EAPC/anàlegs SNS

0,1
punts/h,
màxim 0,5
punts/curs

Docent formació continuada acreditada

0,1
punts/h,
màxim 0,5
punts/curs

Activitats científiques

Màxim 5
punts

Projectes de recerca aprovat per un CEIC (Comitè Ètic d'Investigació Clínica) o amb finançament o beca:
Investigador principal

2
punt/cada

Investigador col·laborador/de camp

0,5 punts

Article original o de revisió en revistes científiques :
1r autor

1
punt/cada

Altres autors

0,5
punts/cada

Publicació de llibre:
Autor principal, editor, director o coordinador de l'obra

Autor de capítol/s d'un mateix llibre

1,5
punt/cada
0,3
punts/cada,
màxim1,5
punts

Autor de capítol/s de llibres

0,5
punt/cada

Participació i col·laboració cientifiques:
Revisor (Peer-reviewer) de revista cientifica

0,1
punt/cada

Autor de comentaris crítics (critica appraisal) d'articles en revistes científiques

0,1
punt/cada

Congressos i jornades:
Conferència

0,5
punts/cada

Conferència internacional

0,6
punts/cada

Ponència

0,5
punts/cada

Ponència internacional

0,6
punts/cada
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Moderador taula rodona

0,05
punts/cada

Comunicació oral

0,3
punts/cada

Comunicació oral internacional o premiada

0,4
punts/cada

Pòster

0,1
punts/cada

Pòster internacional o premiat

0,2
punts/cada

Gestió del coneixement i innovació: contribució a la normalització i activitat de suposrt a la pràctica assistencial:
Col·laboració en l'elaboració de: protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies o
altres estàndars a l’SNS

0,3
punts/cada

Col·laboració en la revisió o actualització de: protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials,
guies o altres estàndards a l’SNS

0,1
punts/cada

Participació activa/col·laboració en projectes institucionals (corporatius, territorials o locals) a l’SNS

0,3
punts/cada

Projectes d'innovació:
Aprovats per la direcció

3
punts/cada

Amb finançament o és director o cap del projecte o és internacional

2
punts/cada

Registre:
Patents registrades

2
punt/cada

Obres cientifiques amb registre de propietat intel·lectual

0,5
punts/cada

Subtotal

100

Puntuació màxima

100

15 punts
màxim

Altres mèrits addicionals
Haver superat la fase d'oposició en convocatòria anterior de l'ICS

3 punts

Coneixement de la llengua catalana nivell D o superior

5 punts

Coneixement de llengua anglesa (només puntua el nivell més alt)

5 punts
màxim

First Certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa

1 punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa

3 punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa

5 punts
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ACTIC (només puntua el nivell més alt)

2 punts
màxim

Nivell bàsic

1 punt

Nivell mitjà

1,5 punts

Nivell superior

2 punts

Total

115

Puntuació màxima

100

Barem de mèrits per a facultatiu/va especialista en pediatria i les seves àrees específiques
Formació universitària

15 punts
màxim

Expedient acadèmic

4 punt
màxim

Matricula d'honor

0,3
punts/cada

Excel·lent

0,15
punts/cada

Títol de màster universitari oficial

2
punts/cada

Matricula d'honor

més 0,1
punts/cada

Excel·lent

més 0,05
punts/cada

Doctorat

5 punts

Cum laude

més 1,5
punts

Premi extraordinari de doctorat

més 0,5
punts

Formació especialitzada

35 punts
màxim

Pel fet d’haver completat el període de formació com a resident en l’especialitat de pediatria, de
conformitat amb el Reial decret 127/1984, d’11 de gener (BOE núm. 26, de 31.1.1984), o pel fet d’haver
completat el període de formació com a resident en un centre estranger amb programa reconegut de
docència per a postgraduats, en l’especialitat de pediatria i amb títol convalidat pel Ministeri d’Educació i
Ciència:

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

32,5 punts

DL B 38014-2007

28/45

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7001 - 19.11.2015
CVE-DOGC-A-15321039-2015

Destacat amb menció

més 1 punt

Destacat amb menció extraordinària

més 1,5
punts

Menció extraordinaria

més 2,5
punts

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

20 punts

Experiència professional

35 punts
màxim

Serveis prestats a l’SNS a un equip d'atenció primària o en un centre amb programa pilot d'atenció
primària

0,48
punts/mes

Serveis prestats a l’SNS com a pediatre de contingent i zona, serveis d'urgències, o de reforç d'atenció
continua

0,38
punts/mes

Centres sanitaris del SISCAT o cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària a l'àmbit de la salut

0,20
punts/mes

Altres administracions públiques

0,20
punts/mes

Serveis prestats com a metge especialista en serveis jerarquitzats de pediatria d’institucions hospitalàries
0,10
del SNS, dels altres centres inclosos en el SISCAT, o d’hospitals amb programa acreditat per a la docència punts/mes
de l’especialitat corresponent.

Altres activitats

15 punts
màxim

Formació contínua:

Màxim 5
punts

Per tìtol de màster (titol propi)

2
punts/cada

Per diploma de postgrau (títol propi)

1
punt/cada

Diploma d'acreditació

1
punt/cada

Diploma d'acreaditació avançada

0,5
punts/cada

Estades formatives/recerca igual o superior a 4 setmanes
Formació en servei intercentre igual o superior a 3 dies, inferior a 4 setmanes

1 punt
0,1
punts/cada

Cursos, tallers, seminaris i jornades

Màxim 2
punts

Cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) i cursos en jornades: amb aprofitament

0,01
punts/h
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Cursos, tallers i seminaris (presencials): sense aprofitament

0,005
punts/h

Docència

Màxim 5
punts

1 any acadèmic equival a 5 mesos o 500 h, en cas de constar menys mesos o hores en el certificat emés
per la Universistat/Unitat docent, es fa la part proporcional.
Docent del grau o equivalent com a catedratic, titular, agregat, associat o col·laborador

3 punt/any
acadèmic

Docent de màster oficial i programa de doctorat

3
punt/cada

Especialitzada en medicina familiar i comunitària:
Tutor d'especialistes

3 punt/any
acadèmic

Col·laborador docent

0,5
punts/any
acadèmic

Coordinador docent

0,2
punts/any
acadèmic

Direcció de tesis doctorals

1
punt/cada

Tesis doctorals codirigides o en fase de desenvolupament

0,5
punts/cada

Formació contínua

Màxim 2
punts

Docent en màster i postgrau en activitats de formació contínua

1 pun/cada

Docent de formació contínua ICS/EAPC/anàlegs SNS

0,1
punts/h,
màxim 0,5
punts/curs

Docent formació continuada acreditada

0,1
punts/h,
màxim 0,5
punts/curs

Activitats científiques

Màxim 5
punts

Projectes de recerca aprovat per un CEIC (Comitè Etic d'Investigació Clínica) o amb finanaçament o beca:
Investigador principal

2
punt/cada

Investigador col·laborador/de camp

0,5 punts
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Article original o de revisió en revistes cientifiques:
1r autor

1
punt/cada

Altres autors

0,5
punt/cada

Publicació de llibre:
Autor principal, editor, director o coordinador de l'obra

Autor de capítol/s d'un mateix llibre

1,5
punt/cada
0,3
punts/cada,
màxim1,5
punts

Autor de capítol/s de llibres

0,5
punt/cada

Participació i col·laboració cientifiques:
Revisor (Peer-reviewer) de revista cientifica

0,1
punt/cada

Autor de comentaris crítics (critica appraisal) d'articles en revistes cientifiques

0,1
punt/cada

Congressos i jornades:
Conferència

0,5
punts/cada

Conferència internacional

0,6
punts/cada

Ponència

0,5
punts/cada

Ponència internacional

0,6
punts/cada

Moderador taula rodona

0,05
punts/cada

Comunicació oral

0,3
punts/cada

Comunicació oral internacional o premiada

0,4
punts/cada

Pòster

0,1
punts/cada

Pòster internacional o premiat

0,2
punts/cada

Gestió del coneixement i innovació: contribució a la normalització i activitat de suposrt a la pràctica assistencial
Col·laboració en l'elaboració de: protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies o
altres estàndards a l’SNS
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Col·laboració en la revisió o actualització de: protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials,
guies o altres estàndars a l’SNS

0,1
punts/cada

Participació activa/col·laboració en projectes institucionals (corporatius, territorials o locals) a l’SNS

0,3
punts/cada

Projectes d'innovació:
Aprovats per la direcció

3
punts/cada

Amb finançament o és director o cap del projecte o és internacional

2
punts/cada

Registre:
Patents registrades

2
punt/cada

Obres cientifiques amb registre de propietat intel·lectual

0,5
punts/cada

Subtotal

100

Puntuació màxima

100

Altres mèrits addicionals

15 punts
màxim

Haver superat la fase d'oposició en convocatòria anterior de l'ICS

3 punts

Coneixements de la llengua catalana (nivell D o superior)

5 punts

Coneixements de la llengua anglesa (només puntua el nivell més alt)

5 punts
màxim

First Certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa

1 punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa

3 punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa

5 punts

ACTIC (només puntua el nivell més alt)

2 punts
màxim

Nivell bàsic

1 punt

Nivell mitjà

1,5 punts

Nivell superior

2 punts

Total

115

Puntuació màxima

100
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Barem de mèrits de diplomada/a sanitàri/ària en obstètrica i ginecologia
Formació

Màxim 30 punts

Formació universitària
Expedient acadèmic de la formació de grau o equivalent

Màxim 1 punt

Per cada matricular d'honor

0,2 punts

Per cada excel·lent

0,1 punts

Per haver completat el període de formació de l'especialitat d'infermera obstètrica-ginecològica
(llevador/a)

5 punts

Destacat amb menció

0,3 punts

Destacat amb menció especial

0,5 punts

Menció extraordinària

1 punt

Expedient de l'especialitat via LLIR. Per cada matricula d'honor/excel·lent
Per cada títol de màster universitari oficial

0,4 punts
4 punts

Per cada matricular d'honor

més 0,2 punts

Per cada excel·lent

més 0,1 punts

Doctorat

5 punts

Cum laude

més 1 punt

Premi extraordinari de doctorat

més 1 punt

Formació contínua:
Per cada màsters professionalitzadors (títols propis)

4 punts

Per cada diploma de postgrau professionalitzador (títol propi)

2 punts

Per cada diploma d'acreditació

1 punt

Per cada diploma d’acreditació avançada

2 punts

Per cada estada formativa/recerca igual o superior a 4 setmanes

1 punt

Per cada formació en servei intercentre igual o superior a 3 dies, inferior a 4 setmanes
Cursos, tallers, seminaris i jornades

Màxim 8 punts

Cursos, tallers, seminaris i jornades/congrés (presencials i a distància amb aprofitament)
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Cursos, tallers, seminaris (presencials sense aprofitament)

0,005 punts/h

Experiència professional

Màxim 50 punts

Institut Català de la Salut i/o Serveis de Salut del Sistema Nacional de Salut

0,30 punts/mes

Centres sanitaris del SISCAT o cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària a l'àmbit de la
salut

0,20 punts/mes

Altres administracions públiques i centres assistencials universitaris

0,20 punts/mes

Docència

Màxim 20 punts

1 any acadèmic equival a 5 mesos o 500 h, en cas de constar menys mesos o hores en el certificat emès per la
Universitat/Unitat docent, es fa la part proporcional.
Professor del grau o equivalent:
Catedràtic, titular, agregat, associat o col·laborador

3 punts/any
acadèmic

Per cada màster universitari oficial, programa de doctorat i docent teòric en el programa de
formació teòrica de les LLIRs

3 punts

Especialitzada en Obstètrícia-ginegològica (llevador/a):
Tutor d'especialistes

2 punt/any
acadèmic

Col·laborador docent

1,5 punts/any
acadèmic

Coordinador docent

0,5 punts/any
acadèmic

Per cada any acadèmic com a tutor de pràctiques d'alumnes d'infermeria de grau i postgrau en
centres assistencials amb conveni amb la Universitat per l'activitat
Direcció de tesis doctorals

0,5 punts

1 punt/cada

Tesis doctoral codirigida o en fase de desenvolupament

0,5 punts/cada

Formació contínua

Màxim 10 punts

Docent en màster i postgrau en activitats de formació contínua

3 punts/cada

Docent de formació contínua ICS, EAPC, SNS o equivalents

0,1 punts/h, màxim
3 punts/curs

Docent de formació contínua acreditada

0,1 punts/h, màxim
3 punts/curs

Activitats científiques

15 punts màxim

Projectes de recerca aprovat per un CEIC (Comitè Ètic d'Investigació Clínica) o amb finançament o beca:
Investigador principal
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Investigador col·laborador/de camp

0,5 punts

Article original o de revisió en revistes científiques:
1r autor

1 punt/cada

Altres autors

0,5 punts/cada

Publicació de llibre:
Autor principal, editor, director o coordinador de l'obra
Autor de capítol/s d'un mateix llibre

1,5 punt/cada
0,3 punts/cada,
màxim 1,5 punts

Autor de capítol/s de llibres

0,5 punt/cada

Participació i col·laboració científiques:
Revisor (Peer-reviewer) de revista científica

0,1 punt/cada

Autor de comentaris crítics (critica appraisal) d'articles en revistes científiques

0,1 punt/cada

Congressos i jornades:
Conferència

0,5 punts/cada

Conferència internacional

0,6 punts/cada

Ponència

0,5 punts/cada

Ponència internacional

0,6 punts/cada

Moderador taula rodona

0,05 punts/cada

Comunicació oral

0,3 punts/cada

Comunicació oral internacional o premiada

0,4 punts/cada

Pòster

0,1 punts/cada

Pòster internacional o premiat

0,2 punts/cada

Gestió del coneixement i innovació: contribució a la normalització i activitat de suport a la pràctica assistencial
Col·laboració en l'elaboració de: protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials,
guies o altres estàndards a l’SNS

0,3 punts/cada

Col·laboració en la revisió o actualització de: protocols, procediments, plans de cures, rutes
assistencials, guies o altres estàndards a l’SNS

0,1 punts/cada

Participació activa/col·laboració en projectes institucionals (corporatius, territorials o locals) a
l’SNS

0,3 punts/cada

Projectes d'innovació:
Aprovats per la direcció

3 punts/cada

Amb finançament o és director o cap del projecte o és internacional

2 punts/cada

Registre:
Patents registrades
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Obres científiques amb registre de propietat intel·lectual

1 punts/cada

Subtotal

115

Puntuació màxima

100

Altres mèrits addicionals

20 punts màxim

Superar fase oposició en convocatòria anterior de l'ICS de la mateixa categoria i especialitat

5 punts

Coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit

5 punts

Coneixement de la llengua anglesa (només puntua el nivell més alt):

5 punts màxim

First Certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa

1 punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa

2 punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa

5 punts

ACTIC (només puntua el nivell més alt):

5 punts màxim

Nivell bàsic

1 punt

Nivell mitjà

2 punts

Nivell superior

5 punts

Total

120

Puntuació màxima

100

Barem de mèrits per a diplomat/ada sanitari/ària d'infermeria
Formació

Màxim 30 punts

Formació universitària
Expedient acadèmic del grau d'infermeria o equivalent

Màxim 1 punt

Per cada matrícula d'honor

0,2 punts

Per cada excel·lent

0,1 punt

Per cada títol de màster universitari oficial

4 punts

Per cada matrícula d'honor
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Per cada excel·lent

més 0,1 punt

Doctorat

5 punts

Cum laude

més 1 punt

Premi extraordinari de doctorat

més 1 punt

Per cada títol d'infermera/a especialista (Salut mental, geriàtrica, treball, cures
medicoquirúrgiques, familiar i comunitària, pediatria)

4 punts

Per cada títol destacat amb menció

més 0,3 punts

Per cada títol destacat amb menció especial

més 0,5 punts

Per cada títol amb menció extraordinària

més 1 punt

Formació contínua:
Per cada títol de màster professionalitzador (títol propi)

4 punts

Per cada diploma de postgrau professionalitzador (títol propi)

2 punts

Per cada diploma d'acreditació

1 punt

Per cada diploma d'acreditació avançada

2 punts

Per cada estada formativa/recerca igual o superior a 4 setmanes

1 punt

Per cada formació en servei intercentre igual o superior a 3 dies, inferior a 4 setmanes

0,1 punt

Cursos, tallers, seminaris i jornades

Màxim 8 punts

Cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) i cursos en jornades: amb aprofitament

0,01 punt/hora

Cursos, tallers i seminaris (presencials): sense aprofitament

0,005 punts/hora

Experiència professional

Màxim 50 punts

Institut Català de la Salut i/o Serveis de Salut del Sistema Nacional de Salut

0,30 punts/mes

Centres sanitaris del SISCAT o cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària a l'àmbit de la
salut

0,20 punts/mes

Altres administracions públiques i centres assistencials universitaris

0,20 punts/mes

Docència

Màxim 20 punts

1 any acadèmic equival a 5 mesos o 500 h, en cas de constar menys mesos o hores en el
certificat emès per la Universitat/Unitat docent, es fa la part proporcional.
Catedràtic, titular, agregat, associat o col·laborador, com a professor del grau o equivalent.

Per cada màster oficial, programa de doctorat i programa de formació teòrica de l'especialitat,
com a docent
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Per cada any com a tutor en l'especialitat de ciències de la salut d'infermeria

1 punt

Per cada any com a col·laborador docent

0,5 punts/any
acadèmic

Coordinador docent

0,2 punts/any
acadèmic

Tutor de pràctiques: d'alumnes d'infermeria de grau i postgrau en centres assistencials amb
conveni amb la universitat per l'activitat

0,5 punts/any
acadèmic

Direcció de tesis doctorals

1 punt/cada

Direcció de tesis doctoral codirigida o en fase de desenvolupament

0,5 punts/cada

Formació contínua

Màxim 10 punts

Docent en màster i postgrau en activitats de formació contínua

3 punts/cada

Docent de formació contínua ICS, EAP, SNS o equivalents

0,1 punts/h,
màxim 3
punts/curs

Docent de formació contínua acreditada

0,1 punts/h,
màxim 3
punts/curs

Activitats científiques

15 punts màxim

Projectes de recerca aprovat per un CEIC (Comitè Ètic d'Investigació Clínica) o amb finançament o beca:
Investigador principal

2 punt/cada

Investigador col·laborador/de camp

0,5 punts

Article original o de revisió en revistes científiques:
1r autor

1 punt/cada

Altres autors

0,5 punts/cada

Publicació de llibre:
Autor principal, editor, director o coordinador de l'obra
Autor de capítol/s d'un mateix llibre

1,5 punt/cada
0,3 punts/cada,
màxim 1,5 punts

Autor de capítol/s de llibres

0,5 punt/cada

Participació i col·laboració científiques:
Revisor (Peer-reviewer) de revista científica

0,1 punt/cada

Autor de comentaris crítics (critica appraisal) d'articles en revistes científiques

0,1 punt/cada

Congressos i jornades:
Conferència

0,5 punts/cada

Conferència internacional

0,6 punts/cada
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Ponència

0,5 punts/cada

Ponència internacional

0,6 punts/cada

Moderador taula rodona

0,05 punts/cada

Comunicació oral

0,3 punts/cada

Comunicació oral internacional o premiada

0,4 punts/cada

Pòster

0,1 punts/cada

Pòster internacional o premiat

0,2 punts/cada

Gestió del coneixement i innovació: contribució a la normalització i activitat de suport a la pràctica assistencial:
Col·laboració en l'elaboració de: protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies
o altres estàndards a l’SNS

0,3 punts/cada

Col·laboració en la revisió o actualització de: protocols, procediments, plans de cures, rutes
assistencials, guies o altres estàndards a l’SNS

0,1 punts/cada

Participació activa/col·laboració en projectes institucionals (corporatius, territorials o locals) a
l’SNS

0,3 punts/cada

Projectes d'innovació:
Aprovats per la direcció

3 punts/cada

Amb finançament o és director o cap del projecte o és internacional

2 punts/cada

Registre
Patents registrades

5 punt/cada

Obres científiques amb registre de propietat intel·lectual

1 punts/cada

Subtotal

115

Puntuació màxima

100

Altres mèrits addicionals

20 punts màxim

Superar fase oposició en convocatòria anterior de l'ICS de la mateixa categoria i especialitat

5 punts

Coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit

5 punts

Coneixement de la llengua anglesa

5 punts màxim

First Certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa

1 punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa

2 punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa

5 punts

ACTIC (només puntua el nivell més alt):

5 punts màxim

Nivell bàsic
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Nivell mitjà

2 punts

Nivell superior

5 punts

Total

120

Puntuació màxima

100

Barem de mèrits per a tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria
Formació

Màxim 30
punts

Formació reglada

Màxim 5
punts

Formació acadèmica dels estudis utilitzats com a requisit
Per cada matricula d'honor

1 punt-màxim
3 punts

Per cada excel·lent

0,50 puntsmàxim 3
punts

No es valoraran les següents assignatures: religió, formació política, idiomes i educació física

Formació contínua:

Màxim 28
punts

Cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) i cursos en jornades: amb aprofitament

0,01
punts/hora

Cursos, tallers i seminaris: sense aprofitament

0,025
punts/hora

Per cada estada formativa/recerca igual o superior a 4 setmanes

1 punt

Experiència professional

Màxim 50
punts

Institut Català de la Salut i/o Serveis de Salut del Sistema Nacional de Salut

0,30
punts/mes

Centres sanitaris del SISCAT o cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària a l'àmbit de la salut

0,20
punts/mes

Altres administracions públiques i centres assistencials universitaris

0,20
punts/mes
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Activitats docents

Màxim 15
punts

Formació reglada

Màxim 5
punts

Tutor de practiques d'alumnes de tècnic especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria, en
centres assistencials amb conveni amb les escoles de formació professional. La certificació ha de ser
efectuada per l'escola professional o pel responsable de formació del centre assistencial. Un any
acadèmic equival a 5 mesos o a 500 hores. S'aplicarà la part proporcional en cas de constar menys
mesos o bé menys hores en el certificat emès.

1 punt/any
acadèmic
finalitzat

Formació contínua

Màxim 10
punts

Docent de formació contínua ICS, EAPC, SNS o equivalents

0,1
punts/hora

Docent de formació contínua acreditada

0,1
punts/hora

Activitats científiques

Màxim 15
punts

Participació i col·laboracions científiques:

Màxim 5
punts

Investigador camp/col·laborador en projectes de recerca aprovats CEIC

1
punts/projecte

Publicacions

Màxim 5
punts

Per cada article en revistes científiques indexada

0,5 punts

Autor-llibre

1 punt/cada

Coautor-llibre

0,5
punts/cada

Autor-Capítol de llibre

0,5
punts/cada

Coautor-Capítol de llibre

0,2
punts/cada

Altres activitats

Màxim 5
punts

Congressos i jornades
Ponència

0,1 punt

Ponència internacional

0,6 punts

Comunicació oral

0,1 punt

Comunicació oral internacional o premiada

0,6 punts
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Pòster

0,05 punts

Pòster internacional o premiat

0,3 punts

Per cada col·laboració en la revisió o actualització de: protocols, procediments, plans de cures, rutes
assistencials, guies o altres estàndards d’SNS

0,2 punts

Per cada participació activa/col·laboració en projectes institucionals (corporatius, territorials o locals) de
SNS, del Departament de Salut o equivalent.

0,5 punts

Per cada col·laboració en projectes d'innovació (aprovats per la direcció)

0,5 punts

Subtotal

110

Puntuació màxima

100

Altres mèrits addicionals

Màxim 20
punts

Haver superat la fase d'oposició en l'anterior convocatòria de l'ICS d'igual categoria

5 punts

Coneixement de la llengua catalana (només puntua el nivell més alt)

Màxim 5
punts

Nivell B

1 punt

Nivell C

2 punts

Nivell D o superior

5 punts

Coneixement de llengua anglesa (només puntua el nivell més alt)

Màxim 5
punts

First Certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa

1 punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa

2 punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa

5 punts

ACTIC (només puntua el nivell més alt)

Màxim 5
punts

Nivell bàsic

1 punt

Nivell mitjà

2 punts

Nivell superior

5 punts

Total

120

Puntuació màxima

100
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Barem de mèrits per a auxiliar administratiu/iva
Formació

Màxim 30 punts

Formació reglada

Màxim 5 punts

Títol de formació professional de grau mig branca administrativa (no utilitzat com a
requisit)

2 punts

Per cada matricula d'honor

0,50 punts-màxim 3 punts

Per cada excel·lent

0,25 punts-màxim 3 punts

No es valoraran les següents assignatures: religió, formació política, idiomes i educació
física

Formació contínua

Màxim 28 punts

Cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) i cursos en jornades: amb
aprofitament

0,01 punts/hora

Cursos, tallers i seminaris (presencials): sense aprofitament

0,025 punts/hora

Experiència professional

Màxim 50 punts

Institut Català de la Salut i/o Serveis de Salut del Sistema Nacional de Salut

0,30 punts/mes

Centres sanitaris del SISCAT o cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària a
l'àmbit de la salut

0,20 punts/mes

Altres administracions públiques en cossos o escales d'administració general

0,30 punts/mes

Activitats docents

Màxim 15 punts

Docència de formació continuada ICS, EAPC, SNS o equivalents

0,1 punts/hora

Docència de formació continuada acreditada

0,1 punts/hora

Tutor de pràctiques d'alumnes de formació professional de grau mitjà branca
administrativa.

0,5 punts/any acadèmic
finalitzat, màxim 5 punts

Un any acàdemic equival a 5 mesos o a 500 hores. S'aplicarà la part proporcional en cas
de constar menys mesos o bé menys hores en el certificat emès.

Activitats científiques

Màxim 15 punts

Comunicació i taules rodones

5 punts/cada

Pòsters

2 punts/cada

Subtotal

110
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Puntuació màxima

100

Altres mèrits addicionals

Màxim 20 punts

Haver superat la fase d'oposició en l'anterior convocatòria de l'ICS d'igual categoria

5 punts

Coneixement de la llengua catalana nivell D o superior

5 punts

Coneixement de llengua anglesa (només puntua el nivell més alt)

Màxim 5 punts

First Certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa

1 punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa

2 punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa

5 punts

ACTIC (només puntua el nivell més alt)

Màxim 5 punts

Nivell bàsic

1 punt

Nivell mitjà

2 punts

Nivell superior

5 punts

Total

120

Puntuació màxima

100

Barem de mèrits per a zelador/a
Formació contínua

Màxim 35 punts

Cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) i cursos en jornades: amb aprofitament

0,01 punts/hora

Cursos, tallers i seminaris (presencials): sense aprofitament

0,005
punts/hora

Experiència professional

Màxim 50 punts

Institut Català de la Salut i/o Serveis de Salut del Sistema Nacional de Salut

0,30 punts/mes

Centres sanitaris del SISCAT o cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària a l'àmbit de la
salut

0,20 punts/mes

Altres administracions públiques

0,30 punts/mes

Activitats docents

Màxim 10 punts

Docent de formació continuada ICS, EAPC, SNS o equivalents
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Docent de formació continuada acreditada

0,1 punts/hora

Altres activitats

Màxim 5 punts

Per cada comunicació o taula rodona

2 punts

Per cada pòster

1 punt

Puntuació màxima

100

Altres mèrits addicionals

Màxim 25 punts

Haver superat la fase d'oposició en l'anterior convocatòria de l'ICS d'igual categoria
Coneixement de la llengua catalana (només puntua el nivell més alt)

5 punts
Màxim 5 punts

Nivell B

1 punt

Nivell C

2 punts

Nivell D o superior

5 punts

Coneixement de llengua anglesa (només puntua el nivell més alt)

Màxim 5 punts

First Certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa

1 punts

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa

2 punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa

5 punts

ACTIC (només puntua el nivell més alt)

Màxim 10 punts

Nivell bàsic

3 punts

Nivell mitjà

5 punts

Nivell superior

10 punts

Total

125

Puntuació màxima

100

Annex 4
Distribució de les places convocades per categoria i torns

a) Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària:
Torn de places lliure: 42.
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Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 2.
Total places convocades: 44.

b) Facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques:
Torn de places lliure: 8.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 0.
Total places convocades: 8.

c) Diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica:
Torn de places lliure: 11.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 0.
Total places convocades: 11.

d) Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria:
Torn de places lliure: 130.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 6.
Total places convocades: 136.

e) Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria:
Torn de places lliure: 62.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 3.
Total places convocades: 65.

f) Auxiliar administratiu/iva:
Torn de places lliure: 53.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 2.
Total places convocades: 55.

g) Zelador/a:
Torn de places lliure: 20.
Torn de places reservades a persones amb discapacitació legal reconeguda: 1.
Total places convocades: 21.

(15.321.039)
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