
 

 

 
ANUNCI 

 
PEL QUAL ES FAN PÚBLICS ELS RESULTATS PROVISIONALS PER A LES SOL·LICITUDS DE NIVELL 
1, 2, 3 ó 4 DE CARRERA PROFESSIONAL EN LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER AL PERSONAL 
FACULTATIU I DIPLOMAT SANITARI, I PER AL PERSONAL DE L’ÀREA SANITÀRIA DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR I DE GRAU MIG I DEL PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS DE 
L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.  
 

Vistes les sol·licituds d’assignació del nivell 1, 2, 3 o 4 ordinari de carrera professional presentades pels 
professionals de l’Institut Català de la Salut en el procés corresponent a la convocatòria ordinària de l’any 
2022 que fa referència al personal facultatiu i diplomat sanitari i al personal de l’àrea sanitària de formació 
professional de grau superior i grau mig i del personal de gestió i serveis, pel període de presentació de 
sol·licituds realitzades durant el mes de desembre del 2021.  
 
Ja que l’apartat 6.1 del II Acord de Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball 
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut de 19 de juliol de 2006, aprovat per Acord de Govern de 
data 20 d’octubre de 2006, estableix els requisits i les condicions per a l’assoliment dels nivells sol·licitats en 
la carrera professional de l’ICS. 
 
Ja que els apartats 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l’esmentat Acord de Mesa Sectorial regulen les condicions generals 
per a l’accés a la carrera professional, així com la carrera professional dels professionals facultatius i 
diplomats sanitaris, i dels professionals de l’àrea sanitària de formació professional de grau superior i de grau 
mig (tècnics superiors i tècnics, actualment tècnics i auxiliars d’infermeria) i del personal de gestió i serveis 
de l’Institut Català de la Salut.  
 
 
DECISIÓ 

 
Fent ús de les atribucions que han estat conferides al director gerent de l’ICS per l’article 10.e) de la Llei 
8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut i l’article 13.2 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel 
qual s’aproven els Estatuts de l’Institut Català de la Salut, resolc: 
 
Primer: Fer públic que els professionals inclosos als annexos a aquest anunci consten, de forma provisional, 

com a atorgats, denegats o exclosos, en relació amb el nivell sol·licitat.  
 
Segon: Fer constar que els professionals que apareixen com a exclosos tenen accés i poden conèixer la 

valoració dels mèrits presentats amb la seva sol·licitud, malgrat l’exclusió.  
 
Tercer: Incidir que pel que fa als professionals que han presentat més d’una sol·licitud vàlida, d’acord amb 

les bases de la convocatòria, escau resoldre l’última vàlida de les registrades.  
 
Quart: Els resultats provisionals i les llistes esmentades poden ser consultades a 
 

 
Resultats provisionals 

https://www.ics.intranet.gencat.cat/sgrh/  

https://www1.ics.gencat.cat/SGRH/ 

Llistes provisionals 
- Direccions de Personal dels Centres Hospitalaris de l’Institut Català de la Salut. 
- Unitats de Recursos Humans de les Direccions d’Atenció Primària de l’Institut Català de la 

Salut. 
- Unitat de Política Retributiva i Pressupost de Personal de l’Institut Català de la Salut, al Centre 

Corporatiu (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, Barcelona, 1a planta). 
 
Cinquè: Els interessats disposen d’un termini de 10 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del 

present Anunci, per presentar possibles al·legacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut 
produir en les llistes provisionals, o per adjuntar la documentació que manca. Si els interessats opten per 
presentar al·legacions, aquestes cal adreçar-les a través de mitjans electrònics a les seves Unitats de 
Recursos Humans de les Direccions d’Atenció Primària o a les Direccions de Personal dels Centre 
Hospitalaris. 
 
La directora gerent de l’Institut Català de la Salut 
 
 
Yolanda Lejardi Estévez 
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