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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/55/2018, d'11 de gener, per la qual es modifica 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.
Pròximament, es convocaran proves selectives per cobrir places de diverses categories de l'Institut Català de la
Salut algunes de les quals són de funcions especifiques, no tenen el caràcter de majoritàries o bé s'han creat
de nou, per la qual cosa no s'havia dut a terme, anteriorment, cap procés selectiu al nostra àmbit d'actuació.
Per aquesta causa, i amb l'objectiu d'assolir la màxima eficàcia en la resolució dels pròxims processos
selectius, cal revisar, actualitzar i adaptar les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a
la condició de personal estatutari a aquesta nova realitat, a fi que el contingut del procés de selecció i les
proves s'adeqüin a les funcions a desenvolupar, sense perjudici que aquestes bases generals siguin
complementades per les bases de cada convocatòria especifica.

Resolc:

Aprovar la modificació de les bases generals que han de regir els processos de selecció per a l'accés a la
condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i que figuren com a annex d'aquesta Resolució,
sense perjudici que cada convocatòria pugui establir altres bases de caràcter específic per completar-les i
adaptar-les respectant, en tot cas, les bases de caràcter general.

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, a l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva
publicació, segons els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

Barcelona, 11 de gener de 2018

Candela Calle i Rodríguez
Directora gerent

Annex
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Primer
Es modifiquen i s'adapten les normes generals recollides en el punt 1 de normes generals de les bases
generals, d'acord amb el que a continuació es detalla:
- Es modifica, de l'apartat 1.1 de les bases generals, per derogació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'estatut
bàsic de l'empleat públic; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques del procediment administratiu comú i derogació parcial de la Llei 13/1989, de 14 de desembre
d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya, en la normativa
següent:
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de l'estatut bàsic de
l'empleat públic.
-Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Es modifica l'apartat 1.3 de les bases generals que queda redactat de la manera següent:
1.3 El contingut del procés selectiu, proves, exercicis i entrevistes ha de ser l'adequat a les funcions a
desenvolupar en els llocs de treball convocats, i s'ha de desenvolupar amb els criteris i actuacions que
prèviament determini el tribunal corresponent.
- Es modifica l'apartat 1.4 de les bases generals que queda redactat de la manera següent:
1.4. Es reservarà el percentatge de les places convocades, que d'acord amb les normes generals són vigents
en el moment de la publicació de la convocatòria, per a les persones que tenen reconeguda la condició legal de
discapacitació. Les places reservades que queden desertes s'han d'acumular a les places del torn lliure.
- Es modifica l'apartat 1.8 de les bases generals que queda redactat de la manera següent:
1.8 La publicitat i la notificació dels actes derivats de la convocatòria s'han de publicar al lloc web de l'Institut
Català de la Salut (www.ics.gencat.cat).
- Es modifica l'apartat 1.10 de les bases generals que queda redactat de la manera següent:
1.10 Els documents, les al·legacions i els recursos s'han d'enviar a la Unitat de Selecció i Provisió de la Direcció
de Persones i Desenvolupament Professional de l'Institut Català de la Salut, amb indicació clara del codi
d'identificació de la convocatòria i els motius que els justifiquen. La documentació es pot presentar als registres
dels llocs següents:
- Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes 587, 08007 Barcelona).
- Gerències territorials, institucions hospitalàries i àmbits d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, i,
en qualsevol registre, d'acord amb l'article 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i el Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual
s'estableixen la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana.
- S'afegeix el punt 1.14 amb la redacció següent:
1.14. No es tindran en compte els documents amb esmenes, ratllades o modificacions evidents ni els
documents en llengües diferents a les llengües oficials a Catalunya, dels quals el tribunal sol·licitarà la seva
traducció jurada.

Segon
Es modifica i s'adapta el punt 3 de requisits de participació de les bases generals, d'acord amb el que es detalla
a continuació:
- Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 3 de requisits de participació que queda redactat de la manera
següent:
- 3 Requisit de participació
Pot participar-hi la persona aspirant que l'últim dia del termini d'inscripció, compleix els requisits següents:
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- S'afegeix un paràgraf en el punt 3.5 de requisits de participació amb la redacció següent:
Cal tenir tramitada la inscripció i abonada la taxa corresponent en el termini previst a tal efecte. En cap cas
l'abonament de la taxa substitueix la inscripció.

Tercer
Es modifica i s'adapta el punt 4 d'inscripció de les bases generals, d'acord amb el que es detalla a continuació:
- Es modifica el tercer punt de l'apartat 4.3 d'exempcions del pagament de la taxa que queda redactat de la
manera següent:
- Tenir una discapacitat reconeguda legalment igual al 33% o superior, acreditada per certificat actualitzat o
vigent.

Quart
Es modifica i s'adapta el punt 6 de desenvolupament del procés selectiu de les bases generals, d'acord amb el
que es detalla a continuació:
- Es modifica el punt 6.2.1 segon paràgraf que queda redactat de la manera següent:
Les proves de la fase d'oposició són obligatòries i eliminatòries, d'acord amb el que s'estableixi en la
convocatòria especifica corresponent, i consten de les proves i/o exercicis següents:
- Es modifica el punt 6.2.1.a) del procés selectiu que queda redactat de la manera següent:
6.2.1.a) Una prova consistent a realitzar un test sobre el contingut del temari previst a les bases de la
convocatòria específica. Amb caràcter general aquest exercici l'ha de superar, com a màxim, un nombre de
persones igual al 300% de les places a cobrir. No obstant això, la convocatòria especifica pot establir un criteri
diferent segons el nombre de places convocades o segons les característiques especifiques de la mateixa
convocatòria.

Cinquè
Es modifica i s'adapta el punt 9 del tribunal de les bases generals, d'acord amb el que es detalla a continuació:
- Es modifiquen el primer i el segon paràgraf del punt 9 del tribunal que queden redactats de la manera
següent:
-9 Tribunal
La Direcció Gerència de l'ICS nomena els membres del tribunal que han de tenir la condició de personal
estatutari o funcionari o laboral fix de l'Institut Català de la Salut. Els és d'aplicació i han d'actuar d'acord amb
la normativa vigent que regula el funcionament dels òrgans col·legiats.
No poden ser membres dels tribunals qualificadors i dels tribunals auxiliars les persones que estan en alguna
de les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, o han impartit cursos o
treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la
convocatòria i categoria corresponent. Les persones aspirants poden recusar els membres del tribunal si
concorren les circumstancies previstes.
- S'afegeix un paràgraf en el punt 9 de tribunal amb la redacció següent:
Els membres del tribunal ho són a títol individual i han d'actuar d'acord amb l'article 15 de la Llei 40/2015, de
l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- S'afegeix un paràgraf en el punt 9.3 d'actuacions del tribunal amb la redacció següent:
Quant a les diligències del tribunal amb els resultats definitius, s'hi pot interposar recurs d'acord amb la norma
de procediment administratiu vigent.

(18.019.021)
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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1236/2018, de 18 de maig, per la qual es modifica la Resolució SLT/55/2018, d'11 de gener
(DOGC núm. 7542, de 24.1.2018), de modificació de la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre (DOGC
núm. 6988, d'11.2.2018), 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.
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) va entrar en vigor el maig
de 2016 i és d'aplicació a partir del 25 de maig de 2018. Durant aquest temps transitori i malgrat que
continuïn vigents les disposicions de la Directiva 95/46 i les corresponents normes de desenvolupament, els
responsables i encarregats del tractament han d'anar preparant i adoptant les mesures necessàries per estar
en condicions de complir amb les previsions del Reglament general de protecció de dades en el moment que
sigui d'aplicació.
El nou Reglament general de protecció de dades és una norma directament aplicable, que no requereix de
nomes internes de transposició ni tampoc, en la majoria dels caos, ni de normes de desenvolupament o
aplicació. Per aquest motiu els responsables han d'assumir que, a partir de la seva entrada en vigor, la norma
de referència és el nou Reglament general de protecció de dades.
El nou Reglament general de protecció de dades conté molts conceptes, principis i mecanismes similars als
establerts per la Directiva 95/46 i per les normes estatals que l'apliquen. No obstant això, modifica alguns
aspectes del règim actual i conté noves obligacions que s'han d'aplicar a cada organització tenint en compte les
circumstàncies específiques.
Així mateix, s'aprofita la redacció d'aquesta modificació per revisar i adequar altres punts de les bases
generals, sense perjudici que aquestes bases generals siguin complementades per les bases de cada
convocatòria específica.
D'acord amb el que s'ha exposat, i amb l'objectiu d'adequar els processos de selecció a allò que estableix la
normativa d'aplicació en relació amb el tractament de les dades personals, s'han de revisar les bases generals
que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari a aquesta nova regulació,
actualitzar-les i adaptar-les.

Resolc:

Aprovar la modificació de les bases generals que han de regir els processos de selecció per a l'accés a la
condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i que figuren com a annex d'aquesta Resolució,
en relació amb el tractament de les dades personals i altres aspectes dels processos de selecció.

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 al Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o,
potestativament, al corresponent al lloc del domicili de la persona interessada, en el termini de dos mesos
comptadors 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 a l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació,
segons els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
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administracions públiques.

Barcelona, 18 de maig de 2018

Candela Calle i Rodríguez
Directora gerent

Annex

Primer
Es modifiquen les normes generals indicades en el punt 1 de les normes generals de les bases generals i
s'adapten, d'acord amb el que es detalla a continuació:
- Es modifica, de l'apartat 1.1 Normes de referència en els processos de selecció fixa, de les bases generals, en
relació amb la normativa d'aplicació en la protecció i el tractament de les dades personals:
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Segon
Es modifica el punt 4 d'inscripció de les bases generals i s'adapta, d'acord amb el que es detalla a continuació:
- Es modifica el vuitè paràgraf del punt 4 respecte al tractament de les dades de caràcter personal:
- Durant el procés d'inscripció telemàtica, i sempre abans de formalitzar la corresponent inscripció a la
convocatòria, la persona aspirant haurà de donar el seu consentiment exprés al tractament i a la publicació de
les dades de caràcter personal i professional relacionades amb el desenvolupament del procés selectiu i les
diferents fases, d'acord amb els requisits que estableix la normativa vigent de protecció de dades, fins a la
finalització del procés selectiu amb la publicació de les places adjudicades al DOGC.

Tercer
Es modifica i s'adapta el punt 6 desenvolupament del procés selectiu de les bases generals, modificat per la
Resolució SLT/55/2018, d'11 de gener, d'acord amb el que es detalla a continuació:
- Es modifica el cinquè paràgraf del punt 6.2.2 c) formació contínua que queda redactat de la següent manera:
c) Formació contínua:
- Es valorarà un màxim de 100 hores per activitat formativa (cursos...), amb un màxim de 500 hores lectives
per any. Es prendrà en consideració per fer el còmput la data de finalització de l'activitat formativa.

Quart
Es modifica el punt 9 del tribunal de les bases generals i s'adapta, modificat per la Resolució SLT/55/2018, d'11
de gener, d'acord amb el que es detalla a continuació:
- Es modifica el primer paràgraf del punt 9 del tribunal que queda redactat de la manera següent:
- 9 Tribunal
La Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut nomena els membres del tribunal que han de tenir la
condició de personal estatutari, funcionari o laboral fix de l'Institut Català de la Salut, d'universitats o d'altres
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administracions públiques que han d'actuar d'acord amb la normativa vigent que regula el funcionament dels
òrgans col·legiats.

(18.164.052)
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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1514/2018, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Resolució SLT/55/2018, d'11 de gener
(DOGC núm. 7542, de 24.1.2018) de modificació de la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre (DOGC
núm. 6988, de 2.11.2018) i de la Resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018),
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.
L'Acord 25/2017, de 25 de maig, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la
Salut va aprovar la distribució per categories de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2017, d'acord amb
l'oferta de places fixades a l'Acord de Govern GOV/48/2017, de 18 d'abril.
L'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català
de la Salut va aprovar per a l'any 2017 l'oferta d'ocupació publica corresponent a la taxa addicional per a
l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i la
seva distribució per categories. Així mateix, en el punt 1 recollia l'oferta d'ocupació pública addicional i l'oferta
pública d'ocupació sumen 10.092 llocs de treball i la seva distribució per categories en l'annex.
L'acumulació d'ambdues ofertes d'ocupació pública, unida al gran nombre de persones candidates que es
preveuen en moltes de les convocatòries, implica l'adopció de mesures que permetin garantir una adequada
gestió de les convocatòries, reduint els dies de realització dels corresponents exercicis, la qual cosa a la vegada
determina mobilitzar més racionalment els recursos humans i tecnològics necessaris i minimitza els terminis de
resolució de cada una de les convocatòries.
Per tot això, cal modificar determinats punts de les bases generals per simplificar, tant como sigui possible, els
processos selectius afectats per les ofertes d'ocupació pública relacionades.

Resolc:

Aprovar la modificació de les bases generals que han de regir exclusivament els processos de selecció vinculats
a l'oferta d'ocupació publica corresponent a la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de
l'ocupació temporal de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, i dels processos selectius
corresponents a ofertes públiques d'ocupació ordinària que s'hi acumulin.

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 comptadors 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, a l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva
publicació, segons els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

Barcelona, 2 de juliol de 2018
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Josep Maria Argimon i Pallàs
Director gerent

Annex

Primer
Es modifica l'apartat 6.2.1 a) de la base “6. Desenvolupament del procés selectiu” que queda redactat de la
manera següent:
6.2.1 a) Una prova que constarà de dos exercicis que seran eliminatoris:
- El primer exercici consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari publicat. La
puntuació mínima de superació de l'exercici serà de 5 punts en base 10.
- El segon exercici consistirà en una prova amb supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, pel que fa
a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s'opta. La puntuació mínima de superació de l'exercici
serà de 5 punts en base 10.
La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis. Les bases
específiques determinaran la puntuació màxima de cadascun dels dos exercicis.
Amb caràcter general, aquesta primera prova l'ha de superar, com a màxim, un nombre de persones igual al
300% de les places a cobrir. No obstant això, la convocatòria específica pot establir un criteri diferent segons el
nombre de places convocades o segons les característiques específiques de la mateixa convocatòria.

Segon
Se suprimeix el punt 6.2.1 c) de les bases generals, i el punt 6.2.1 d) passa a ser el punt 6.2.1 c).

(18.184.045)
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