
DILIGÈNCIA  DEL  TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL 
PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A 

(SUBGRUP C2)  
(Codi identificació de la convocatòria TCAI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018)

Categoria: 

OBERTURA TERMINI 1r. ACTE D´ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL PER VIA 
TELEMÀTICA 

El tribunal qualificador mitjançant la publicació de la present diligència,  allò establert 
en el punt 8è de la diligència de data, 6 de setembre de 2022, el que estableix l´apartat 10 de les 
bases de la convocatòria de referència i la base 7 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 (Resolució SLT/2411/2015, de 21 d´octubre  DOGC núm. 6988, de 2.11.2015),   

 ACORDA: 

1r. Donar publicitat de la distribució de les 1.588 places, objecte de la present convocatòria 
distribuïdes per gerències territorials, d´acord amb el que preveu l´apartat 10 de les bases de 
la convocatòria de referència i que es distribueixen de la manera següent: 

- Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran  3 places 
- Gerència Territorial Barcelona Ciutat: 118 places 
- Gerència Territorial Camp de Tarragona: 129 places 
- Gerència Territorial Catalunya Central  39 places 
- Gerència Territorial Girona:  87 places 
- Gerència Territorial Lleida 137 places 
- Gerència Territorial Metropolitana Nord: 239 places 
- Gerència Territorial Metropolitana Sud: 369 places 
- Gerència Territorial Terres de l´Ebre:  62 places 
- Hospital Universitari 405 places 

2n. Reiterar l´obertura d´un termini de deu dies hàbils, que s inicia el 29 de setembre de 2022 i 
finalitzarà el dia 13 d  de 2022 (ambdós inclosos), per tal que totes les persones 
aspirants que consten a l´annex 2 de la diligència de data,6 de setembre de 2022, puguin 
accedir al Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) i efectuïn l´elecció de la gerència 
territorial que desitgin.  

Es podran sol·licitar tantes destinacions com es consideri oportú per ordre de preferència i, 
com a mínim, caldrà sol·licitar una gerència territorial. 

Les persones aspirants que no sol·licitin cap gerència territorial quedaran excloses del procés 
selectiu. 

3r.  Publicar la ruta a seguir dins de l´SGRH per realitzar la petició de la destinació o destinacions 
sol·licitades: 

TCAI-LLIURE-  
e la gerència territorial i/o gerències territorials per ordre de preferència 

. 



 

 

 
4t. El tribunal acorda instar a totes les persones aspirants que participin en la present 

convocatòria i que durant el transcurs de la mateixa hagin obtingut plaça en propietat de la 
categoria professional de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars 

dins del Sistema Nacional de Salut, per tal que ho notifiquin a l´Institut Català de 
la Salut, d´acord amb el que preveu la normativa vigent, mitjançant escrit adreçat a la Unitat 
de Selecció i Provisió. 

 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
 
Ester Ripoll Navarro 
Secretària del tribunal 

 


