
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/47/2014, de 7 de gener, per la qual es convoca concurs específic de trasllat per a la
provisió de places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària d'infermeria per a l'atenció
primària (núm. identificació-DSI-P-2014) i per a l'atenció hospitalària (núm. identificació-DSI-H-2014) de
l'Institut Català de la Salut.

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, els articles 78, 79 i 81.1 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, en concordança amb el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal
estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, 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 preveu el pacte de la Mesa sectorial de negociació de sanitat del concurs de mobilitat
voluntària de personal estatutari 2013, de l’empresa pública Institut Català de la Salut, publicat mitjançant la
Resolució EMO/2515/2013, de 20 de novembre (codi de conveni 79100032132013), al DOGC núm. 6515, de
4.12.2013, el qual estableix un primer procés de mobilitat voluntària pel personal diplomat sanitari d’infermeria
entre els àmbits d’assistència primària i entre els àmbit d’assistència hospitalària.

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,
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

Resolc:

Article 1

Fer pública aquesta convocatòria de mobilitat voluntària per a la categoria de diplomat/da sanitari/a
d’infermeria de l’Institut Català de la Salut, mitjançant la qual es convoca:

Concurs de trasllat específic per proveir places vacants de l’àmbit de l’atenció primària (núm. identificació DSI-
P-2014).

Concurs de trasllat específic per proveir places vacants de l’àmbit de l’atenció hospitalària (núm. identificació
DSI-H-2014).

Article 2

Aprovar les bases especifiques que regeixen en aquesta convocatòria de mobilitat voluntària que figuren a
l’annex 1 d'aquesta Resolució i que complementen les bases generals previstes en la Resolució SLT/2674/2013,
de 4 de desembre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen la mobilitat voluntària
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, publicat al DOGC núm. 6526, de 20 de desembre de
2013.

Article 3

D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999) i el Decret 276/2001, de 23 d’octubre, de reestructuració de
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l’Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la Llei 8/2007, de
30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les
persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director gerent de l’Institut
Català de la Salut en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació al DOGC; o
directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

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

Barcelona, 7 de gener de 2014

Joaquim Casanovas i Lax

Director gerent

Annex 1

Bases especifiques

-1 Normes generals

Aquesta convocatòria es regula per les bases generals previstes en la Resolució de la Direcció Gerència de
l’Institut Català de la Salut SLT/2674/2013, de 4 de desembre, per la qual es disposa la publicació de les bases
generals que regulen la mobilitat voluntària del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, publicat al
DOGC núm. 6526, de 20 de desembre de 2013, i el previst en aquestes bases especifiques que complementen
i adapten el contingut de les bases generals.

1.1 Aquesta convocatòria de mobilitat voluntària per diplomats/des sanitaris/es d’infermeria preveu de forma
diferenciada, un concurs de trasllat específic per l’atenció primària i un concurs de trasllat específic per
l’atenció hospitalària.

1.2 El sistema per resoldre la convocatòria de mobilitat voluntària és el de concurs de mèrits d’acord amb el
barem que s’especifica a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

1.3 El contingut de les bases generals i d’aquestes bases especifiques, s’ha d’entendre referit a cada concurs
de trasllat específic que consta en aquesta convocatòria.

-2 Places convocades i sistema de resultes

2.1 L’objectiu de la convocatòria és el de proveir per concurs de trasllat específic les places bàsiques vacants de
la categoria de diplomat/da sanitari/a d’infermeria en els àmbits següents:

Les publicades a l’annex 3, pel concurs de trasllat específic de l’atenció primària.

La informació addicional de la distribució de les places convocades per comarques està publicada al lloc web de
l’Institut Català de la Salut.

Les publicades a l’annex 4, pel concurs de trasllat específic de l’atenció hospitalària.

Les places ocupades de forma provisional a causa del reingrés al servei actiu estan incloses a l’annex 3 i a
l’annex 4 respectivament.

2.2 S’incorporen d’ofici als respectius concurs de trasllat, les resultes generades per les persones que, per
participar en el concurs de trasllat, obtinguin una destinació nova i deixin lliure la que ocupaven definitivament
o tenien reservada.

En el concurs de l’atenció primària, no generen resultes les destinacions que resultin vacants en entitats
alienes, en nivell hospitalari CAP II i les que estiguin declarades a extingir.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6543 - 20.1.20142/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14016038-2014



En el concurs de l’atenció hospitalària, no generen resultes les destinacions que resultin vacants i estiguin
declarades a extingir.

-3 Requisits de participació

Només podrà participar la persona aspirant que acrediti tenir la condició de personal estatutari fix a l’Institut
Català de la Salut, en la categoria de diplomat/da sanitari/a d’infermeria i estar en la situació d’actiu o amb
reserva de plaça a l’Institut Català de la Salut a l’àmbit de l’atenció primària per participar en el concurs de
trasllat específic de l’atenció primària i a l’àmbit de l’atenció hospitalària per participar en el concurs de trasllat
específic de l’atenció hospitalària.

La persona en situació de reingrés provisional a l’Institut Català de la Salut està obligada a participar en el
concurs de trasllat de l’àmbit on tingui el reingrés provisional.

En cas de no participar o renunciar a continuar en el procés serà declarada d’ofici en situació d’excedència
voluntària per interès particular, d’acord amb el que preveu la base 3.5 de les bases generals que regulen la
mobilitat voluntària del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

-4 Inscripció

La sol·licitud d’inscripció es farà de forma telemàtica al lloc web de l’Institut Català de la Salut, fent clic a
l’icona “Accés a places de l’ICS” i “Inscripció telemàtica de convocatòria”. Una vegada la persona s’identifiqui
accedeix al Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) i fa clic a l’opció “Mobilitat voluntària”. A
continuació la persona aspirant seguirà el procés indicat pel propi sistema per formalitzar la corresponent
inscripció.

-5 Termini d’inscripció

El termini per realitzar la inscripció serà d’un mes comptador de l’endemà de la data de publicació de la
convocatòria al DOGC, en els termes que estableix la base 4.

-6 Desenvolupament del concurs de trasllat

El concurs de trasllat es desenvolupa d’acord amb el previst a la base 8 de les bases generals que regulen la
mobilitat voluntària del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

La comissió tècnica publicarà la diligència amb la llista provisional de puntuació en coincidència amb la
publicació de la resolució definitiva de persones admeses i excloses.

-7 La comissió tècnica

La comissió tècnica actua d’acord amb el que preveu la base 12 de les bases generals, i està formada per:

President: Francesc Martí Medina.

Vocals:

Carmen Martin Romero.

Anna Aragó Strasser.

Guadalupe Figueiras Novelle.

Josep Anton Riera.
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Annex 2

 

Barem de mèrits

Serveis prestats Puntuació
màxima

51

Únicament es valorarà els serveis prestats en el Servei Nacional de la Salut com a personal estatutari
en la categoria DUI/ATS.

Per serveis prestats desprès de la darrera adjudicació obtinguda mitjançant concurs de mobilitat
voluntària, concurs de mèrits o concurs oposició: 0,237/per cada mes treballat.

Per serveis prestats abans de la darrera adjudicació obtinguda mitjançant concurs de mobilitat
voluntària, concurs de mèrits o concurs oposició: 0,079/per cada mes treballat.

  

 

Català Puntuació
màxima

10

Certificat de nivell C

Certificat de nivell superior al C  
5

10

 

Carrera professional Puntuació
màxima

49

Pel darrer nivell de carrera obtingut

Pels crèdits de l’últim nivell de carrera assolits per diplomats/des sanitaris:

Crèdits assolits entre 40 i 54

Crèdits assolits entre 55 i 69

Crèdits assolits entre 70 i 89

Crèdits assolits entre 90 i 135

 10

 

0

19

29

39

 

 Total 110

 Puntuació
màxima 100

Annex 3

Distribució de les 721 destinacions convocades:

Gerència Territorial Alt Pirineu-Aran

SAP Lleida Nord: 9.

Total places Gerència Territorial Alt Pirirneu-Aran: 9.
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Gerència Territorial Lleida

SAP Lleida Ciutat-Segrià-Garrigues: 41.

SAP Pla d’Urgell-Segarra-Noguera-Urgell: 20.

Total places Gerència Territorial Lleida: 61.

Gerència Territorial Tarragona

SAP Reus-Altebrat: 18.

SAP Tarragona-Valls: 28.

Total places Gerència Territorial Tarragona: 46.

Gerència Territorial Terres de l’Ebre

SAP Terres de l’Ebre: 34.

Total places Gerència Terres de l’Ebre: 34.

Gerència Territorial Girona

SAP Girona Nord: 18.

SAP Girona Sud: 36.

SAP Marítim: 18.

Total places Gerència Territorial Girona: 72.

 

Gerència Territorial Metropolitana Sud

SAP Alt Penedès Garraf: 29.

SAP Baix Llobregat Centre: 33.

SAP Baix Llobregat Nord: 16.

SAP Delta del Llobregat: 57.

Total places Gerència Territorial Metropolitana Sud: 135.

 

Gerència Territorial Metropolitana Nord

SAP Badalona-Sant Adrià de Besòs: 30.

SAP Cerdanyola-Ripollet: 14.

SAP Granollers-Mollet: 28.

SAP Mataró-Maresme: 27.

SAP Sabadell-Rubí-Sant Cugat-Terrassa: 32.

SAP Santa Coloma de Gramanet: 15.

Total places Gerència Territorial Metropolitana Nord: 146.

 

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6543 - 20.1.20145/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14016038-2014



Gerència Territorial Catalunya Central

SAP Anoia: 11.

SAP Bages-Berguedà-Solsonès: 25.

SAP Osona: 20.

Total places Gerència Territorial Catalunya Central: 56.

 

Gerència Territorial Barcelona Ciutat

SAP Dreta: 25.

SAP Esquerra: 47.

SAP Litoral: 47.

SAP Muntanya: 43.

Total places Gerència Territorial Barcelona Ciutat: 162.

Annex 4

Distribució de les 489 destinacions convocades:

Gerència Territorial Lleida

Hospital Universitari Arnau de Vilanova: 30.

Total places Gerència Territorial Lleida: 30.

Gerència Territorial Tarragona

Hospital Universitari Joan XXIII: 47.

Total places Gerència Territorial Tarragona: 47.

Gerència Territorial Terres de l’Ebre

Hospital Verge de la Cinta: 19.

Total places Gerència Terres de l’Ebre: 19.

Gerència Territorial Girona

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta: 20.

Total places Gerència Territorial Girona: 20.

Gerència Territorial Metropolitana Sud

Hospital Universitari de Bellvitge: 99.

Hospital de Viladecans: 13.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6543 - 20.1.20146/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14016038-2014



Total places Gerència Territorial Metropolitana Sud: 112.

Gerència Territorial Metropolitana Nord

Hospital Universitari Germans Trias: 55.

Total places Gerència Territorial Metropolitana Nord: 55.

Gerència Territorial Barcelona Ciutat

Hospital Universitari Vall d’Hebron: 206.

Total places Gerència Territorial Barcelona Ciutat: 206.

(14.016.038)
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