
 

DILIGÈNCIA  DEL  TRIBUNAL  QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES 
VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D’INFERMERIA 
(SUBGRUP A2) D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 
(Núm. de registre de la convocatòria Primària-DUI-2010. DOGC núm. 5610, de 19 d’abril de 2010) 
 
 
Categoria:  DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D’INFERMERIA (SUBGRUP A2) D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 
 
Convocatòria: Primària-DUI-2010 
 
 
ACTE D’ELECCIÓ DE DESTINACIÓ: Lloc, horaris i distribució de les persones convocades 
 
 
 
D’acord amb l’establert al punt 3r. de la diligència de 31 de juliol de 2017, mitjançant aquesta diligència es 
dona publicitat del lloc, dels horaris i de la distribució de les persones convocades a l’acte d’elecció de 
destinació que es realitzarà el dia 17 de setembre de 2017, d’acord amb les dades que es detallen 
seguidament: 
 
 
ACTE D’ELECCIÓ DE DESTINACIÓ Convocatòria: Primària-DUI-2010 
 
Dia: 17 de setembre de 2017 
 
 
Lloc:  Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut 
 Sala d’actes 
 Gran Via de les Corts Catalanes, 587. 
 Barcelona - 08007 
 
 

 
Horari:  08,00 hores     

Persones convocades: 
 
- Torn de promoció interna: Totes les persones aspirants 

 
- Torn lliure (via de reserva – discapacitats): Totes les persones aspirants 

 
- Torn lliure: Des del número 1 de classificació final al número 125, ambdós inclosos. 
 
 
Horari:  11,30 hores     

Persones convocades: 
 
- Torn lliure: Des del número 126 de classificació final al número 270, ambdós inclosos. 

 
 
 
 
 



 

 
Horari:  16,00 hores 

Persones convocades: 
 

- Torn lliure: Des del número 271 de classificació final al número 415, ambdós inclosos 
 

 
Horari:  19,30 hores     

Persones convocades: 
 

- Torn lliure: Des del número 416 de classificació final al número 554, ambdós inclosos. 
 

 
 
Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació del DNI, permís de 
conduir o passaport, en format original.  
Les persones que actuïn per delegació, hauran de presentar entre altres mitjans vàlids en dret 
(poder notarial), escrit d’apoderament “apud acta”, juntament amb l’original dels seu DNI i còpia del 
DNI de la persona que delega (Llei 39/2015, d’1 d’octubre). 
 
Per tal de garantir que totes les persones convocades puguin accedir al lloc de realització 
de l’acte d’elecció, i atès que per acte públic s’entén aquell que no es realitza de manera 
individual sinó davant de totes les persones que estan convocades en un determinat dia i 
horari, per aquest motiu només es permetrà l’accés a la sala d’actes on es realitzarà l’acte 
d’elecció de places a aquelles persones que estiguin convocades en el dia i hora 
corresponents i no es permetrà l’entrada a persones convocades en una altra hora, ni a 
persones acompanyants.  
Per tal de donar compliment a aquesta mesura, s’efectuarà un control d’accés a la sala 
d’actes per a la deguda identificació de les persones convocades. 
 
Les persones aspirants convocades que no compareguin personalment o per delegació a l’acte 
d’elecció de places en el moment de ser cridades, perdran el dret d’escollir-la i restaran excloses 
del procés de selecció d'aquesta convocatòria. 
 
 
Barcelona, 4 de setembre de 2017 

 
 
Carmen Martin Romero 
Secretària del tribunal 
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