
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria dels processos selectius d'estabilització
mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de
reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de l'Institut Català de la Salut (codi
identificació convocatòria 100).

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació
pública, autoritza en el seu article 2.1 una taxa addicional a les taxes d'estabilització de l'ocupació pública que
van establir els articles 19.u.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2017, i 19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, que ha
d'incloure les places de naturalesa estructural que, estant o no dins de les relacions de llocs de treball,
plantilles o altra forma d'organització de recursos humans previstes dins de les diferents administracions
públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament
almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Així mateix, la disposició addicional sisena i la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, preveuen una convocatòria excepcional d'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada, pel
sistema de concurs de mèrits, d'aquelles places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de
l'esmentada Llei, s'haguessin ocupat amb caràcter temporal i ininterrompudament amb anterioritat a l'1 de
gener de 2016.

Així, d'acord amb el que disposen l'article 2.1 i la disposició addicional sisena i la disposició addicional vuitena
de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, l'Acord 35/2022, de 28 de maig de 2022, de la Comissió Executiva del
Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, pel qual s'aprova per a l'any 2022 l'oferta d'ocupació
pública addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut, determina que
han de ser objecte d'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal a l'Institut
Català de la Salut un total de 7.636 places de personal estatutari, distribuïdes en diferents grups professionals
que es relacionen en el seu document Annex.

L'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal per a l'any 2022 i la seva
distribució per grups professionals ha estat informada en la Mesa Sectorial de Sanitat, en la sessió de 25 de
març de 2022, i acordada en la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, en data 9 de maig de 2022.

Així mateix, el segon paràgraf de l'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, preveu que les places
afectades pel procés d'estabilització previst a l'article 19.u.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2017, seran incloses dins del procés d'estabilització descrit en el primer paràgraf
anterior, sempre que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i
que en el moment de l'entrada de la Llei 20/2021 no haguessin estat convocades o que havent estat
convocades, n'haguessin quedat places sense cobrir.

L'Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, de 21 d'octubre de 2022, de
recomanacions per a l'aplicació del procés d'estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'àmbit dels serveis de salut, inclou recomanacions a
incorporar en les normes reguladores i en els barems dels processos a convocar, d'acord amb el previst a
l'article 2.1 i les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Així mateix, resten pendents de convocar, d'acord amb els criteris establerts a l'article 31 de la Llei 55/2003,
de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, les places relacionades a les
ofertes públiques d'ocupació dels anys 2019, 2020, 2021.

Mitjançant el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, de 25 de novembre de 2022, han estat
acordats els criteris d'aplicació als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, els pendents de
convocar de l'oferta PESCO 2017 i els corresponents a l'oferta ordinària (taxa de reposició) dels anys 2019,
2020, 2021 i, si és aprovada amb anterioritat a la publicació de la convocatòria, de la taxa de reposició de
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2022.

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, el 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, en concordança amb el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener,
sobre selecció de personal estatuari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social i
atenent els objectius del Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut publicat en
Resolució SLT/707/2022, de 14 de març, per la qual es publica el Pla d'ordenació de recursos humans de
l'Institut Català de la Salut (ICS) per al període 2022-2026.

De conformitat amb l'ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública
d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i la subsegüent
Resolució SLT/1605/2022, de 25 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord 35/2022, de 28 de maig, de
la Comissió Executiva del Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut, pel qual s'aprova, per a l'any
2022, l'oferta d'ocupació pública addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la
Salut i la seva distribució per grups professionals i, en el seu punt 4, autoritza la Direcció Gerència de l'Institut
Català de la Salut a determinar la distribució dels llocs de treball dels grups professionals entre les diferents
categories i especialitats de l'Institut Català de la Salut.

De conformitat amb el que es disposa al segon paràgraf de l'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre,
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que preveu que les places
afectades pel procés d'estabilització previst a l'article 19.u.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2017, seran incloses dins del procés d'estabilització descrit en el primer paràgraf
anterior, sempre que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i
que, en el moment de l'entrada de la Llei 20 /2021, no haguessin estat convocades o que havent estat
convocades, n'haguessin quedat places sense cobrir.

De conformitat amb l'article 10.4 del 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, pel qual les administracions públiques resten obligades a
convocar, en un termini màxim de tres anys, mitjançant els mecanismes de provisió o de mobilitat previstos en
la normativa, les places vacants ocupades amb nomenament d'interinitat i atès que en aquesta situació hi ha
un elevat nombre de places de les identificades en les ofertes públiques ordinàries dels anys 2019, 2020 i
2021.

De conformitat amb l'establert al Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, de 25 de novembre de
2022, han estat acordats els criteris d'aplicació als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, els
pendents de convocar de l'oferta PESCO 2017 i els corresponents a l'oferta ordinària (taxa de reposició) dels
anys 2019 (DOGC núm. 8076, de 3.3.2020), 2020 (DOGC núm. 8311, de 08.01.2021) i 2021 (DOGC núm.
8573, de 29.12.2021).

Vist que la totalitat de les places objecte de convocatòria estan dotades pressupostàriament d'acord amb la
normativa vigent per al personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

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:

Primer

Fer pública la convocatòria dels processos d'estabilització mitjançant els sistemes selectius de concurs de
mèrits excepcional i de concurs oposició, així com el procés ordinari corresponent a les ofertes de les taxes de
reposició dels anys 2019, 2020 i 2021 mitjançant el procés selectiu de concurs oposició per proveir places
bàsiques de les categories professionals de l'Institut Català de la Salut.

Segon

Aprovar les bases comunes que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.
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Tercer

Fer pública la distribució dels llocs de treball dels grups professionals relacionats a l'oferta d'ocupació pública
addicional per a l'estabilització entre les diferents categories i categories amb especialitats de l'Institut Català
de la Salut, annex 2.

Quart

Fer pública la distribució de les places bàsiques de les diferents categories professionals que integren les
ofertes públiques corresponents a les taxes de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021 i que es detallen en
l'annex 3.

Cinquè

Aprovar la relació de convocatòries específiques que consten en l'annex 4 i següents d'aquesta Resolució que
complementen les bases comunes d'aquesta convocatòria. Així mateix, les bases generals que regulen els
processos de selecció fixa del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut seran d'aplicació
complementària a aquesta convocatòria en allò en què no es contradiguin.

Sisè

Les places de l'oferta a què fa referència l'article 2 que tenen convocatòries vigents de processos selectius
d'accés i de provisió poden ser objecte d'adequació en funció de la seva vinculació amb els processos
d'estabilització.

Setè

Autoritzar la persona titular de la Direcció de Persones de l'Institut Català de la Salut per fer els actes i tràmits
previstos a les bases de la convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles
10.1, 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
recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva
notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a
la defensa dels seus interessos.

En aplicació de l'article 85,1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, el recurs de reposició
s'ha de presentar de manera obligatòria a través del formulari electrònic “Interposició de recursos
administratius contra actes de l'Institut Català de la Salut en matèria de personal” que trobareu a la pàgina
web “Tràmits Gencat” o clicant l'enllaç següent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Interposicio_recurs_admon_contra_resolucions_ICS_

materia_personal?category=70961641-b2c0-11e9-8dc5-005056924a59

Barcelona, 27 de desembre de 2022

Yolanda Lejardi Estévez

Directora gerenta
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Annex 1.

Bases comunes.

1. Objecte.

Aquestes bases comunes tenen per objecte regir els processos de selecció que es convoquen, amb caràcter
excepcional i per una sola vegada, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits i de concurs
oposició previstos a la Llei 20/2021, i el concurs oposició ordinari corresponent a les ofertes d'ocupació pública
dels anys 2019, 2020 i 2021 en relació amb les categories o categories amb especialitat de personal de
l'Institut Català de la Salut que consten en els annexos 4 i següents d'aquesta Resolució, i sens perjudici de les
especificitats que hi contenen.

2. Criteris generals.

La dinàmica de la convocatòria permetrà que les persones aspirants facin una única sol·licitud, per a cada
categoria a la qual vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatòria.

En primer lloc, es resoldrà el procés de concurs de mèrits excepcional del procés d'estabilització (fase 1),
d'acord amb el nombre de places convocades per a aquesta fase, de manera que les persones aspirants que
assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de continuar en el procés.

En segon lloc, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció, es resoldrà el procés de
concurs oposició del procés d'estabilització (fase 2), en funció del nombre de places convocades per a aquesta
fase, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de
continuar en el procés.

Finalment, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció, es resoldrà el procés de concurs
oposició del procés ordinari (fase 3) en funció del nombre de places convocades per a aquesta fase.

Les proves de la fase d'oposició seran úniques, i seran d'aplicació tant al procés del concurs oposició
d'estabilització com al procés del concurs oposició ordinari, adequant el pes de la puntuació al valor que
correspongui en funció de l'establert per a cada fase.

En el corresponent annex de cada categoria es farà constar el nombre de places convocades per a cada procés
selectiu, si bé no totes les categories tenen places ofertes per als tres processos i, consegüentment, en l'annex
de cada categoria s'especifiquen només els processos selectius relacionats amb les places convocades
relacionades en els annexos 2 i 3.

3. Disposicions comunes per a tots els processos selectius.

3.1 Requisits de participació.

Per a participar en aquests processos de selecció s'han de complir els requisits que s'indiquen a continuació:

3.1.1 Nacionalitat.

Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

També poden participar-hi, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals
d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i
els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors
d'aquesta edat dependents.

Igualment, poden participar-hi les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/ores.

En el cas de determinades categories i categories amb especialitats deficitàries definides en el Pla d'ordenació
de recursos humans de l'Institut Català de la Salut s'eximeix del requisit de nacionalitat les persones aspirants
d'acord amb els requisits específics establerts en l'annex 4 i següents.

3.1.2 Edat.
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Tenir complerts 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.

3.1.3 Titulació.

Estar en possessió, o en condicions d'obtenir, algun dels títols acadèmics oficials que, per a cada categoria o
especialitat, s'indiquen en els annexos 4 i següents d'aquesta Resolució, sens perjudici que si una persona
aspirant amb vinculació temporal roman en actiu en aquesta categoria o especialitat, en virtut d'una altra
titulació acadèmica exigida en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en
compte a títol individual.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial corresponent
d'homologació o, si és el cas, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà d'aplicació a les
persones aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les
professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

3.1.4 Capacitat funcional.

Posseir la capacitat funcional per acomplir les funcions de la categoria o categoria amb especialitat respecte de
la qual se sol·licita la participació.

3.1.5 No haver estat separat del servei per expedient disciplinari o inhabilitat judicialment.

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, de qualsevol servei de salut o
administració pública. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha d'estar inhabilitat o en situació
equivalent ni ha d'haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els
mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

3.1.6 Coneixements de llengua catalana.

Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell que, per a cada categoria o categoria amb especialitat,
s'indiquen en els annexos 4 i següents d'aquesta Resolució, de conformitat amb el que estableix el Decret
152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret
3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i
l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques de Catalunya.

3.1.7 Coneixements de llengua castellana.

En relació amb les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, posseir els coneixements de
llengua castellana del nivell que, per a cada categoria o categoria amb especialitat, s'indiquen en els annexos 4
i següents d'aquesta Resolució.

3.1.8 Condició de personal estatutari fix.

No tenir la condició de personal estatutari fix de la categoria o especialitat de l'Institut Català de la Salut
respecte de la qual se sol·licita la participació, ni d'una categoria o especialitat homologada del Sistema
Nacional de Salut respecte de la qual se sol·licita participar.

En el cas que, en virtut de la superació d'un altre procés de selecció vigent, una persona aspirant adquireixi la
condició de personal estatutari fix, en els termes del paràgraf anterior, quedarà exclosa del procés de selecció
corresponent i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

4. Sol·licitud de participació.

La sol·licitud de participació en aquests processos de selecció és única en relació amb cadascuna de les
categories o categories amb especialitat objecte de convocatòria que consten en els annexos 4 i següents
d'aquesta Resolució. A aquest efecte, les persones que vulguin participar en aquests processos de selecció en
relació amb més d'una categoria o especialitat hauran d'efectuar una sol·licitud per a cadascuna d'elles.

Les persones aspirants faran una única sol·licitud per a cada categoria o categoria amb especialitat en què
vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatòria.

Les sol·licituds de participació s'hauran d'adreçar a l'Institut Català de la Salut i s'han de presentar en el
termini comú i únic de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
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La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través de l'enllaç següent
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx, mitjançant formulari
normalitzat que es posarà a disposició a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les
instruccions que proporcioni l'aplicació habilitada a l'efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010,
del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost,
d'Administració digital.

És imprescindible estar registrat en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) que figura a l'enllaç
abans indicat per poder fer la inscripció. En cas de no estar registrat, caldrà donar-se d'alta com a nou usuari.

Les dades de caràcter personal s'incorporaran d'ofici i de forma automàtica a la inscripció de participació en la
convocatòria i és responsabilitat de la persona aspirant comprovar-ne l'exactitud, i, si escau, instar-ne la
correcció davant la direcció de persones o unitat de recursos humans corresponent.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria, i
no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format
i/o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost.

Amb la sol·licitud de participació, les persones aspirants:

a) Declaren responsablement:

- Que compleixen els requisits de participació del procés de selecció respecte del qual sol·liciten la participació,
sens perjudici de la seva posterior comprovació o acreditació.

- La veracitat i exactitud de les dades que indiquen en el formulari de la sol·licitud de participació, sens
perjudici de la facultat de l'Administració de revisió i comprovació per a la seva constatació.

b) Donen el consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal necessàries per prendre
part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés de selecció, d'acord amb la normativa vigent,
així com perquè l'òrgan convocant i el Tribunal Qualificador facin les comprovacions i les acreditacions d'ofici,
sens perjudici de la possibilitat o, si escau, de la necessitat de presentació de documentació.

Les dades personals de les persones participants seran incorporades al tractament Fitxer de Recursos Humans
de l'Institut Català de la Salut.

En compliment de l'obligació d'informació establerta a l'article 12 i següents del Reglament 2016/679/UE, de
27 d'abril, de 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, i a l'article 11 de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les
dades de la persona nomenada s'inclouran en el Fitxer de Recursos Humans que l'Institut Català de la Salut té
habilitat a aquests efectes, la informació bàsica del qual és la següent:

Òrgan responsable del tractament: Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut.

Finalitat del tractament: Gestió de recursos humans, control horari, incompatibilitat, vigilància de la salut i
prevenció de riscos laborals del personal.

Exercici de drets: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i limitació de
les dades davant el responsable del tractament. En el cas que vulgueu exercir-los, d'acord amb el que
estableix l'article 85,1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, ho haureu de fer de manera
obligatòria a través de mitjans electrònics mitjançant la petició genèrica que trobareu a l'enllaç següent:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

La resta d'informació relativa al tractament de fitxer abans esmentat figura en el Registre d'activitats de
tractament que podreu trobar a l'enllaç següent: http://ics.gencat.cat/ca/lics/proteccio-dades/

Un cop abonada la taxa de participació, completada la inscripció, confirmada i tramitada per via telemàtica, la
persona aspirant ha de guardar el justificant d'inscripció com a document acreditatiu de la participació en la
convocatòria.

5. Taxa de participació.

Les persones participants han de realitzar el pagament de la taxa de participació corresponent abans de
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finalitzar la inscripció de participació, llevat dels supòsits d'exempció.

Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i
s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a personal estatutari fix.

L'incompliment de qualsevol dels requisits indicats anteriorment comporta l'exclusió de la persona aspirant
respecte del procés de selecció en el qual hagi sol·licitat la participació i restaran sense efectes els drets
associats a la seva participació.

5.1 Import de la taxa.

D'acord amb el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i
preus públics de la Generalitat de Catalunya, la resta de normativa pressupostària vigent i l'Ordre PRE/7/2022,
de 9 de febrer, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de la
Presidència, els organismes i les entitats que en depenen, els imports de la taxa que han de satisfer les
persones que participin en aquests processos de selecció, per a cadascuna de les sol·licituds que presentin, són
els que, en cada cas, s'indiquen a continuació.

a) Categories o especialitats del grup A, subgrup A1:

- Taxa general: 56,00 euros.

- Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 35,00
euros.

- Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 21,00
euros.

b) Categories o especialitats del grup A, subgrup A2:

- Taxa general: 44,05 euros.

- Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 27,55
euros.

- Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 16,55
euros.

c) Categories o especialitats del grup C, subgrup C1:

- Taxa general: 32,15 euros.

- Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 20,10
euros.

- Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 12,05
euros.

d) Categories o especialitats del grup C, subgrup C2:

- Taxa general: 24,15 euros.

- Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 15,10
euros.

- Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 9,05
euros.

e) Altres categories professionals:

- Taxa general: 20,15 euros.

- Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 12,60
euros.

- Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 7,55
euros.

En tot cas, estan exemptes d'aquesta taxa, amb la justificació documental de la seva situació, les persones en
situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin
una discapacitat igual o superior al 33%.
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5.2 Pagament de la taxa.

El pagament de la taxa, que s'ha d'efectuar en relació amb cadascuna de les sol·licituds de participació, s'ha de
realitzar pel mitjà que s'indica a continuació: en línia, amb targeta bancària VISA o MASTERCARD de qualsevol
entitat.

La no acreditació a efectes d'exempció comporta, en cas que no s'esmeni en els termes de la base comuna 8,
l'exclusió de la persona aspirant respecte del procés de selecció en el qual hagi sol·licitat la participació, i
restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

El pagament de la taxa permet la participació en qualsevol procés selectiu convocat per a la mateixa categoria
o categoria amb especialitat professional en aquesta resolució.

6 Participació de persones aspirants amb discapacitat i adaptacions.

6.1 Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades, amb un grau igual o superior al 33%,
tenen dret a l'adaptació de les proves d'oposició dels processos de selecció de concurs oposició i, si és
necessària i l'han de realitzar, de la prova acreditativa del requisit de coneixements de llengua catalana i/o de
llengua castellana, amb les condicions que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció
pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i les que s'especifiquen a
continuació.

Per a obtenir l'adaptació de la prova esmentada, cal disposar d'un dictamen favorable dels equips de valoració
multiprofessional de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets
Socials o de l'òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats
autònomes), emès amb ocasió d'aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les
condicions per exercir les funcions de la categoria o categoria amb especialitat respecte de la qual ha sol·licitat
la participació, i que informi, si és procedent, sobre les adaptacions necessàries per realitzar la prova.

6.2 La persona aspirant ha de sol·licitar el dictamen i lliurar-lo a l'Institut Català de la Salut abans de la
realització, si escau, de la prova acreditativa del requisit de participació de coneixements de llengua catalana
i/o castellana o de les proves d'oposició dels processos de selecció de concurs oposició (en cas de necessitat
d'adaptació de la prova), o abans del nomenament com a personal estatutari (en cas de necessitat d'adaptació
del lloc de treball).

7. Tribunals qualificadors.

7.1 Mitjançant resolució de l'Òrgan convocant, que es farà pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), es determinarà la composició del Tribunal Qualificador del sistema selectiu de concurs de mèrits
excepcional que serà única per a totes les categories del procés de selecció i dels tribunals qualificadors per a
cada categoria o categoria amb especialitat dels processos selectius de concurs oposició.

7.2 D'acord amb el que determinen l'article 13 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, s'estableix, en relació amb el funcionament dels tribunals
qualificadors, que:

a) En els casos d'absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada de la persona que
ocupi la presidència dels tribunals qualificadors, aquesta serà substituïda, en funció de la seva disponibilitat,
per la corresponent persona suplent o pel vocal o la vocal de més antiguitat i, si dos o més tenen la mateixa
antiguitat, pel de més edat. I quant a la persona que ocupi la secretaria del tribunal, aquesta serà substituïda,
en funció de la seva disponibilitat, per la corresponent persona suplent o pel vocal o la vocal més jove.

b) En els casos d'absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada d'algun dels membres
vocals titulars dels tribunals, aquest pot ser substituït per qualsevol dels vocals suplents, en funció de la seva
disponibilitat.

7.3 Els membres dels tribunals qualificadors estan subjectes al règim d'abstenció i recusació establert en els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.4 Els membres dels tribunals qualificadors hauran d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret
professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les sessions que se celebrin.

7.5 Els tribunals qualificadors decidiran sobre les peticions d'adaptacions de les proves que s'han de realitzar.

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

Núm. 8823 - 30.12.20228/145 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22362058-2022



Amb aquesta finalitat podran efectuar els tràmits oportuns per obtenir la informació que considerin necessària
en relació amb les adaptacions sol·licitades.

7.6 Els tribunals qualificadors poden acordar, si ho creuen convenient, la incorporació d'assessors especialistes,
amb veu però sense vot, perquè col·laborin, per la seva especialització tècnica, en la realització i el
desenvolupament dels processos de selecció.

7.7 Els tribunals qualificadors tenen com a seu d'actuacions l'Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts
Catalanes, núm. 587, 08006 Barcelona.

7.8 L'òrgan convocant, per si mateix o a proposta de la presidència dels tribunals qualificadors, pot requerir,
als efectes escaients, a les persones aspirants l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que han pogut
incórrer en inexactituds o falsedats, sense la qual poden ser excloses en qualsevol moment del procés de
selecció en què participen, restant sense efectes els drets associats a la seva participació. En tot cas, s'han de
posar en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats comprovades, als efectes
pertinents.

Així mateix, en qualsevol moment els tribunals qualificadors i l'Institut Català de la Salut poden requerir a les
persones participants l'acreditació de la seva identitat personal mitjançant la presentació de qualsevol
document oficial identificatiu.

7.9 Els tribunals qualificadors poden elevar a l'òrgan convocant els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de
les bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

7.10 Els tribunals qualificadors podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones
interessades, les errades de fet o aritmètiques existents en els seus actes.

7.11 Els tribunals qualificadors han d'estendre acta de totes les sessions que se celebrin.

8. Desenvolupament del procés selectiu.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la persona titular de l'Institut Català de la Salut dictarà
resolució amb la llista de persones admeses i excloses en relació amb cadascuna de les categories o categories
amb especialitat convocades en virtut d'aquesta Resolució, la qual es publicarà en la pàgina web de l'Institut
Català de la Salut.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la
resolució indicada per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial o per complementar la documentació
que es requereix a la convocatòria.

Les persones aspirants que figuren com a excloses en aquesta llista provisional que no esmenin dins aquest
termini el defecte que els sigui imputable que n'hagi motivat l'exclusió, es considerarà que desisteixen de la
seva petició.

Si la persona interessada no consta en la llista provisional com a persona admesa o exclosa, en el moment de
formular l'al·legació haurà d'adjuntar el justificat de la inscripció.

La persona titular de l'Institut Català de la Salut aprovarà la resolució amb la llista definitiva de persones
admeses i excloses.

Els diferents processos selectius es resoldran per l'ordre següent:

En primer lloc, es resoldrà el procés de concurs excepcional de mèrits del procés d'estabilització (fase 1),
d'acord amb el nombre de places convocades per a aquesta fase i les places pendents de convocar de l'oferta
d'estabilització PESCO 2017, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta
fase decauran de continuar en el procés.

En segon lloc, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció es resoldrà el procés de
concurs oposició del procés d'estabilització (fase 2), en funció del nombre de places convocades per a aquesta
fase, de manera que les persones aspirants que assoleixin una destinació en aquesta fase decauran de
continuar en el procés.

Finalment, amb les persones aspirants que continuïn en el procés de selecció, es resoldrà el procés de concurs
oposició del procés ordinari (fase 3) en funció del nombre de places convocades per a aquesta fase.

Les proves de la fase d'oposició seran úniques, i seran d'aplicació tant al procés del concurs oposició
d'estabilització com al procés del concurs oposició ordinari, adequant el pes de la puntuació al valor que
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correspongui en funció de l'establert per a cada fase.

9. Introducció i acreditació de mèrits.

El Tribunal Qualificador en la diligència corresponent fixarà el termini en què la persona aspirant ha d'introduir,
al Gestor de Currículum del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH)
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx, els mèrits que
vulgui al·legar.

La persona aspirant que ja tingui introduïts mèrits al Gestor de Currículum n'haurà de comprovar l'exactitud de
les dades.

Només seran valorats els mèrits que, d'acord amb el barem d'aplicació, hagin estat obtinguts fins a la data de
publicació al DOGC de la convocatòria.

Les persones aspirants presentaran la documentació acreditativa de la titulació requerida i dels mèrits que cal
valorar, quan siguin requerides, amb document original o document electrònic verificable. La no acreditació
d'un mèrit al·legat comportarà la no valoració d'aquell mèrit.

9.1 Valoració provisional de mèrits.

Els tribunals qualificadors publicaran els acords de valoració provisional de mèrits, a partir de la informació
al·legada i acreditada per les persones aspirants en el tràmit referit i les oportunes comprovacions. En els
processos que tinguin com a sistema de selecció el concurs oposició aquesta valoració s'efectuarà un cop
finalitzada la fase d'oposició.

En relació amb aquesta valoració provisional de mèrits, les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies
hàbils a partir de la seva publicació per:

a) Formular al·legacions per disconformitat amb aquesta valoració provisional.

b) Presentar la documentació que considerin oportuna acreditativa dels mèrits al·legats prèviament.

En aquest tràmit no s'admetrà l'al·legació de mèrits no al·legats prèviament i qualsevol documentació aportada
per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en
compte per part del Tribunal Qualificador que, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

9.2 Valoració definitiva de mèrits.

Els tribunals qualificadors publicaran la valoració definitiva de mèrits i efectuaran en el mateix tràmit, si escau,
la convocatòria de persones aspirants a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o
castellana, amb l'única finalitat d'acreditar els requisits de participació relatius als coneixements d'aquestes
llengües per part de les persones aspirants que no n'estiguin exemptes.

Els tribunals qualificadors determinaran el nombre de persones aspirants que són convocades a aquesta prova
en relació amb cada procés de selecció, per a cada categoria o categoria amb especialitat, atenent la valoració
definitiva de mèrits i en funció del nombre de places convocades en cada cas, a fi de garantir l'àgil resolució
d'aquests processos de selecció.

En el cas d'aquells processos selectius de categories o categories amb especialitat en què no escaigui la
convocatòria de les persones aspirants a aquesta prova, d'acord amb l'esmentat anteriorment, els tribunals
qualificadors efectuaran, de forma conjunta amb la valoració definitiva de mèrits, la corresponent proposta de
nomenament de persones aspirants en relació amb el nombre de places convocades en cada procés de
selecció.

10. Prova acreditativa dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana.

Aquesta prova s'efectuarà d'acord amb les regles següents:

10.1 Crida per a la realització de la prova.

Aquesta prova es realitzarà, per a totes les persones aspirants convocades, en crida única, en el dia, hora i
localitat que s'assenyali per acord dels tribunals qualificadors.

La no compareixença a la prova comporta l'exclusió del procés de selecció de la categoria o categoria amb
especialitat en què es participa, restant sense efectes els drets associats a la seva participació.
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En tot cas, les persones aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu
de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes
instruccions o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de
dictar en tot cas d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

10.2 Desenvolupament de la prova.

Consta de dos exercicis: coneixements de llengua catalana i coneixements de llengua castellana.

10.2.1 Exercici de coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo.

10.2.1.1 En el cas de categories o categories amb especialitat que requereixen coneixements de llengua
catalana de nivell de suficiència (C1):

Aquesta prova consistirà en la realització de dos exercicis. La data i l'hora de realització d'aquesta prova es
publicarà amb la diligència que aprovi la llista amb els resultats de la primera prova.

- Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150
paraules i d'un màxim de 200 paraules, relacionat amb les funcions de la categoria d'auxiliar administratiu/iva i
la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà com a màxim de 75 minuts.

Segona part. S'hi avalua la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i/o una
conversa sobre temes generals. La durada serà com a màxim de 20 minuts.

La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que acreditin documentalment estar en possessió del
certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C1) o superior, de la Direcció General de Política
Lingüística.

Per a la realització d'aquestes proves formaran part del tribunal, com a representants titular i suplent, les
persones nomenades a tal efecte en qualitat d'assessores en matèria de normalització lingüística, que actuaran
amb veu i sense vot. Així mateix, el tribunal podrà sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria
lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar el tribunal en la valoració
de la prova de coneixements de la llengua catalana.

10.2.1.2 En el cas de les categories o especialitats que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell
intermedi (B2):

Aquesta prova consistirà en la realització de dos exercicis. La data i l'hora de realització d'aquesta prova es
publicarà amb la diligència que aprovi la llista amb els resultats de la primera prova.

- Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 80
paraules i d'un màxim de 100 paraules i la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà
com a màxim de 60 minuts.

Segona part. S'hi avalua la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i/o una
conversa sobre temes generals. La durada serà com a màxim de 20 minuts.

La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que acreditin documentalment estar en possessió del
certificat de nivell intermedi de llengua catalana (certificat B2) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística.

Per a la realització d'aquestes proves formaran part del tribunal com a representants titular i suplent les
persones nomenades a tal efecte, en qualitat d'assessores en matèria de normalització lingüística, que
actuaran amb veu i sense vot. Així mateix, el tribunal podrà sol·licitar l'assessorament de persones expertes en
matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar el tribunal en la
valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana.

10.2.1.3 En el cas de les categories o especialitats que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell
elemental (B1):

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

Núm. 8823 - 30.12.202211/145 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22362058-2022



Aquesta prova consistirà en la realització de dos exercicis. La data i l'hora de realització d'aquesta prova es
publicarà amb la diligència que aprovi la llista amb els resultats de la primera prova.

- Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 80
paraules i d'un màxim de 100 paraules relacionat amb les funcions de la categoria de tècnic/a especialista de
grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria i la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La
durada serà com a màxim de 75 minuts.

Segona part. S'hi avalua la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i/o una
conversa sobre temes generals. La durada serà com a màxim de 20 minuts.

La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que acreditin documentalment estar en possessió del
certificat de nivell elemental de llengua catalana (certificat B1) o superior, de la Direcció General de Política
Lingüística.

Per a la realització d'aquestes proves formaran part del tribunal com a representants titular i suplent les
persones nomenades a tal efecte, en qualitat d'assessores en matèria de normalització lingüística, que
actuaran amb veu i sense vot. Així mateix, el tribunal podrà sol·licitar l'assessorament de persones expertes en
matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar el tribunal en la
valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana.

10.2.1.4 En el cas de les categories o especialitats que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell
bàsic (A2):

Aquesta prova consistirà en la realització de dos exercicis. La data i l'hora de realització d'aquesta prova es
publicarà amb la diligència que aprovi la llista amb els resultats de la primera prova.

- Primer exercici de coneixement de llengua catalana, que consta de dues parts obligatòries:

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 80
paraules i d'un màxim de 100 paraules relacionat amb les funcions de la categoria de zelador/a i la resposta
d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà com a màxim de 75 minuts.

Segona part. S'hi avalua la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i/o una
conversa sobre temes generals. La durada serà com a màxim de 20 minuts.

La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que acreditin documentalment estar en possessió del
certificat de nivell bàsic de llengua catalana (certificat A2) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística.

Per a la realització d'aquestes proves formaran part del tribunal com a representants titular i suplent les
persones nomenades a tal efecte, en qualitat d'assessores en matèria de normalització lingüística, que
actuaran amb veu i sense vot. Així mateix, el tribunal podrà sol·licitar l'assessorament de persones expertes en
matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar el tribunal en la
valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana.

També eximeixen de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana els títols, diplomes i certificats
equivalents establerts per l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de
12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Igualment, podran acreditar aquest coneixement, mitjançant un escrit de les persones aspirants amb indicació
del procés selectiu en què han quedat exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana, les
persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça com a personal estatutari de l'Institut Català de la
Salut, o en un procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués
establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior.

10.2.2 Exercici de coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que
no estiguin exemptes de realitzar-lo.

D'acord amb el previst a l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels
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ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que tinguin una nacionalitat d'un estat en què
la llengua oficial no sigui el castellà han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió
oral com en l'escrita.

Per tal d'acreditar el coneixement de llengua castellana, la persona aspirant haurà de fer una prova que serà
avaluada pel tribunal. La prova consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i en una conversa
amb els assessors especialistes designats pel Tribunal. El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45
minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La valoració d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a
i el tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.

Estan exemptes de fer la prova de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola que acreditin estar en possessió d'algun dels certificats o diplomes següents: certificat
d'haver cursat la primària i/o batxillerat a l'Estat espanyol, el diploma superior de castellà, que estableix el
Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o certificat que acrediti haver superat totes les proves dirigides a
l'obtenció d'aquest, i certificat d'aptitud en castellà per a persones estrangeres, expedit per les escoles oficials
d'idiomes.

Els tribunals qualificadors publicaran l'Acord relatiu al resultat de la prova acreditativa dels requisits de
participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana, en relació amb els processos en què aquesta
hagi estat realitzada.

11. Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats.

11.1 Concurs de mèrits (fase 1).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal de llarga durada
prevista a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure
concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d'acreditació dels requisits de
participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d'aquelles persones
aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l'acreditació del compliment
d'aquests requisits de participació, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre
l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs
de treball de les administracions públiques de Catalunya.

11.1.1 Composició del Tribunal Qualificador.

Mitjançant resolució de l'òrgan convocant que es farà pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), es determinarà la composició del Tribunal Qualificador que serà única per a tots els processos de
selecció objecte d'aquesta convocatòria que utilitzin el sistema selectiu de concurs de mèrits.

11.1.2 Mèrits que es valoren.

El 100% de la puntuació d'aquesta fase (100 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen
a continuació, en una distribució del 70% en serveis prestats i el 30% en altres mèrits curriculars.

A) Serveis prestats: 70% (puntuació màxima, 70 punts):

a) Serveis prestats com a personal de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria convocada: 0,583
punts per mes complet (puntuació màxima, 70 punts).

b) Serveis prestats com a personal estatutari temporal en una categoria homologable en un altre servei
nacional de salut (SNS): 0,2 punts per mes complet (puntuació màxima, 35 punts).

B) Altres mèrits curriculars 30% (puntuació màxima, 30 punts):

a) Superació de procés selectiu d'accés en els darrers 10 anys (puntuació màxima, 10 punts):

Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça en la darrera convocatòria finalitzada de
l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria dins els darrers 10 anys.

b) Formació continuada i formació reglada (puntuació màxima, 17 punts):

Formació continuada fins a un màxim de 200 hores. Es consideren també com a formació continuada els
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mestratges i postgraus propis: 0,085 punts per hora (puntuació màxima, 17 punts).

En les categories dels grups A1 i A2, tenir el doctorat, un màster universitari oficial relacionat amb la categoria
o una especialitat pròpia de la categoria general convocada, atorgarà directament la valoració màxima de 17
punts.

c) Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima 1,5 punts):

Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit, com a requisit de participació, en la
convocatòria: 1,5 punts.

d) Competències digitals – ACTIC (puntuació màxima 1,5 punts).

Es valoren les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (Certificats ACTIC i equivalents).
En cas d'acreditar més d'un nivell, puntuarà el nivell superior:

Certificat de nivell bàsic 0,5 punts

Certificat de nivell mitjà 1 punt

Certificat de nivell avançat 1,5 punts

11.2 Concurs oposició d'estabilització (fase 2)

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal prevista a l'article 2
de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació
pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i quedaran excloses de l'oposició
les que no hi compareguin.

En tot cas, les persones aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu
de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes
instruccions o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de
dictar en tot cas d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

En aquest procés el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició del 60%
de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades a les persones
aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%.

11.2.1 Fase d'oposició.

La fase d'oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari transversal comú per a totes les categories
i les del temari publicat per a cada categoria en els annexos 4 i següents.

L'inici d'aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzin el sistema de concurs de
mèrits.

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis
obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de
30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer exercici: Test de coneixements.

De caràcter obligatori i no eliminatori.

Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals
només una és correcta, sobre el contingut del temari transversal i el temari que figura a les bases específiques.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.

En cas que els tribunals qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament,
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incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, l'exercici es corregirà sobre la base del
nombre de preguntes que finalment es considerin vàlides.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts.

b) Segon exercici: resolució d'un o més supòsit pràctics.

De caràcter obligatori i no eliminatori.

Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics, sobre el contingut del temari que figura a les bases
específiques.

La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 30 punts.

11.2.1.2 Qualificació de la fase d'oposició.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova. Per
superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 30 punts.

11.2.1.3 Prova de català i castellà.

Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de
realitzar la prova de coneixements d'acord amb l'establert a la base comuna 10.

11.2.2 Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (40 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen
a continuació, en una distribució del 90% en serveis prestats i el 10% en altres mèrits curriculars.

a) Serveis prestats 90% (puntuació màxima, 36 punts):

a.1) Serveis prestats com a personal de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria convocada: 0,3
punts per mes complet (puntuació màxima, 36 punts).

a.2) Serveis prestats com a personal estatutari temporal en una categoria homologable en un altre servei
nacional de salut (SNS): 0,1 punts per mes complet (puntuació màxima,18 punts).

b) Altres mèrits curriculars: 10% (puntuació màxima, 4 punts):

b.1) Superació sense plaça de processos selectius d'accés (puntuació màxima, 1 punt):

Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça en la darrera convocatòria finalitzada de
l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria dins dels darrers 10 anys.

b.2) Formació continuada i formació reglada (puntuació màxima, 2 punts):

Formació continuada fins a un màxim de 200 hores. Es consideren també com a formació continuada els
mestratges i postgraus propis: 0,01 punts per hora (puntuació màxima, 2 punts).

En les categories dels grups A1 i A2, tenir el doctorat, un màster universitari oficial relacionat amb la categoria
convocada o disposar d'una especialitat pròpia de la categoria general convocada atorgarà directament la
valoració màxima de 2 punts.

b.3) Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima, 0,5 punts):

Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit com a requisit de participació en la
convocatòria: 0,5 punts.

b.4) Competències digitals – ACTIC (puntuació màxima 0,5 punts).

Es valoren les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (certificats ACTIC i equivalents).
En cas d'acreditar més d'un nivell, puntuarà el superior:

Certificat de nivell bàsic 0,1 punts

Certificat de nivell mitjà 0,2 punts
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Certificat de nivell avançat 0,5 punts

11.3 Concurs oposició ordinari (fase 3).

El procés de selecció d'aquesta fase correspon a la cobertura per la via ordinària corresponent a les ofertes
d'ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2021.

En aquesta fase el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició de 2/3
parts de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs d'1/3 part de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades per a les
persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, i s'hi acumularà la
diferència entre el 7% del total de places ofertes a concurs de mèrits, i les ja adjudicades en aquella fase a
personal amb l'esmentada condició legal de discapacitat.

En aquesta fase s'inclourà, d'acord amb l'article 34, de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc
del personal estatutari dels serveis de salut, un torn de promoció interna del 20% de les places convocades per
a totes les categories i del 33% per a les categories d'administratiu/iva i infermeria.

11.3.1 Promoció interna.

Els processos de selecció ordinaris identificaran dos torns: promoció interna i lliure. Així mateix, s'identificarà
en aquests processos el nombre de places reservades per a persones que hagin acreditat la condició legal de
discapacitat, tant per al torn de promoció interna com per al torn lliure.

Les persones hauran de consignar en la inscripció si participen pel torn de promoció interna o pel torn lliure.

Requisits específics per poder accedir al torn de promoció interna:

Al torn de promoció interna hi pot optar el personal estatutari fix o de plantilla d'institucions sanitàries de la
Seguretat Social gestionades per l'Institut Català de la Salut que estigui en la situació administrativa d'actiu a
l'Institut Català de la Salut.

Les persones aspirants han d'haver prestat serveis amb plaça en propietat en les institucions sanitàries de la
Seguretat Social almenys dos anys en la categoria de procedència abans del dia de finalització del termini de
presentació de sol·licituds que preveu la base 4.

No podran participar pel torn de promoció interna les persones aspirants que tinguin plaça en propietat d'igual
categoria a la qual opten.

Perquè la persona sigui admesa al torn de promoció interna, també haurà de complir els requisits generals de
participació que s'estableixen a la base 3 de les bases comunes.

No s'exigirà el requisit de titulació per a l'accés a les categories incloses en l'article 7.2.b) de la Llei 55/2003,
de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, llevat que sigui necessària
una titulació, acreditació o habilitació professional específica per al desenvolupament de les noves funcions, i
sempre que la persona interessada hagi prestat serveis durant cinc anys en la categoria d'origen i ostenti la
titulació exigida en el grup immediatament inferior al de la categoria a la qual aspira a ingressar.

En el supòsit que la persona aspirant no compleixi els requisits específics per participar pel torn de promoció
interna, la seva sol·licitud es traslladarà automàticament al torn lliure i, en conseqüència, restarà sotmesa als
requisits generals de participació.

Les persones seleccionades pel torn de promoció interna tindran preferència per a l'elecció de gerència
territorial respecte de les persones seleccionades pel sistema d'accés lliure i els actes d'elecció s'estructuraran
en dos torns:

1r: torn de promoció interna.

2n: torn lliure.

Les places assignades al torn de promoció interna que no s'arribin a cobrir s'acumularan al torn lliure.

11.3.2 Fase d'oposició.

Les proves de la fase d'oposició seran les mateixes que s'hauran fet en la fase d'oposició del procés
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d'estabilització i, per tant, només podran versar sobre els temes del temari transversal comú per a totes les
categories i sobre els temes que es determinin expressament en els temaris específics corresponents.

El desenvolupament de la fase d'oposició d'aquest procés és el mateix que el de la fase d'oposició del concurs
oposició d'estabilització regulat a l'apartat anterior, llevat de la correcció de les proves, que s'efectuarà un cop
finalitzat el procés de selecció de la fase de concurs oposició d'estabilització i la valoració de la prova que, en
lloc de ser de 60 punts de puntuació màxima, serà de 100 punts.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

La valoració de cada exercici de la prova serà de 0 a 50 punts.

Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 50 punts.

11.3.3 Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen
a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars.

a) Serveis prestats 60% (puntuació màxima 30 punts):

a.1) Serveis prestats com a personal de l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria convocada: 0,358
punts per mes complet (puntuació màxima, 30 punts).

a.2) Serveis prestats en qualsevol altra institució pública o concertada del SISCAT o de l'SNS, amb
nomenament o contracte temporal en una categoria professional homologable a la convocada: (50% del valor
establert en el punt a.1): 0,179 punts per mes complet (puntuació màxima, 15 punts).

b) Mèrits curriculars: 40% (puntuació màxima, 20 punts):

Grups A1 i A2

b.1) Superació sense plaça de processos selectius d'accés (puntuació màxima, 5 punts):

Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça en la darrera convocatòria finalitzada de
l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria dins els darrers 10 anys.

b.2) Doctorat, màsters oficials relacionats amb la categoria o disposar d'una especialitat pròpia de la categoria
general convocada (puntuació màxima, 8 punts).

Pel doctorat: 3,2 punts.

Per un màster universitari: 2,4 punts.

Per disposar d'una especialitat pròpia de la categoria general convocada, o d'una altra especialitat en el cas
d'una convocatòria de facultatiu/iva especialista: 2,4 punts.

b.3) Formació continuada (puntuació màxima, 5 punts):

Formació continuada fins a un màxim de 300 hores. Es consideren també com a formació continuada els
mestratges i postgraus propis: 0,017 punts per hora (puntuació màxima, 5 punts).

b.4) Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima, 1 punt):

Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit, com a requisit de participació, en la
convocatòria: 1 punt.

b.5) Competències digitals – ACTIC (puntuació màxima, 1 punt).

Es valoren les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (certificats ACTIC i equivalents).
En cas d'acreditar més d'un nivell, puntuarà el superior:

Certificat de nivell bàsic 0,5 punts

Certificat de nivell mitjà 0,8 punts

Certificat de nivell avançat 1 punt
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Resta de grups professionals:

b.1) Superació sense plaça de processos selectius d'accés (puntuació màxima, 5 punts):

Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça en la darrera convocatòria finalitzada de
l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria dins els darrers 10 anys.

b.2) Formació continuada (puntuació màxima, 13 punts):

Formació continuada fins a un màxim de 300 hores. Es consideren també com a formació continuada els
mestratges i postgraus propis: 0,044 punts per hora (puntuació màxima, 13 punts).

b.3) Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima, 1 punt):

Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit, com a requisit de participació, en la
convocatòria: 1 punt.

b.4) Competències digitals – ACTIC (puntuació màxima, 1 punt).

Es valoren les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (certificats ACTIC i equivalents).
En cas d'acreditar més d'un nivell, puntuarà el superior:

Certificat de nivell bàsic 0,5 punts

Certificat de nivell mitjà 0,8 punts

Certificat de nivell avançat    1 punt

12. Finalització dels processos selectius.

12.1 Resolució dels processos selectius.

Els tribunals publicaran la puntuació final obtinguda amb el número de classificació assolit ordenada i la
proposta de nomenament de les persones aspirants que, atenent el nombre de places convocades en cada cas,
hagin superat cadascun dels processos de selecció convocats.

En cas d'empat en la puntuació final, es resoldrà d'acord amb els criteris següents:

1er. Ocupar plaça en la mateixa categoria de l'ICS en la data de publicació de la convocatòria.

2n. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en la mateixa categoria de l'ICS.

3er. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en una categoria homologable en un servei de salut
diferent del que convoca.

4t. Si persisteix l'empat, a favor de la persona aspirant de més edat.

12.2 Acte d'elecció de destinació.

En cada procés de selecció, en un termini no superior a 30 dies des de la publicació de les llistes definitives de
puntuació final de cada procés selectiu, s'obrirà un termini de 10 dies en el Sistema de Gestió de Recursos
Humans (SGRH), per tal que la totalitat de les persones que constin en la llista esmentada facin elecció de la
gerència territorial que volen. Es podran sol·licitar totes les destinacions que 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 concret que es resolgui en cada fase.

Als efectes de l'elecció de la gerència territorial, tal com preveu la Base 11.3.1, per als processos selectius que
inclouen una reserva de places per al torn de promoció interna, hi haurà dos torns. Per a la resta de processos
selectius hi haurà un únic torn per a totes les persones aspirants que hagin superat el procés de selecció, amb
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independència que haguessin fet constar la condició de persona amb discapacitat.

En tot cas, en els processos selectius en què hi hagi reserva de places per a persones aspirants amb la condició
legal de discapacitat, el funcionament de l'aplicació informàtica donarà compliment al que preveu la Llei
4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives i el punt 3 de l'Acord 67/2017, de 22 de
desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, per tal de garantir la cobertura de places
reservades a persones amb la condició de discapacitat per persones aspirants que hagin superat el procés
selectiu i que haguessin fet constar aquesta condició a la fitxa de l'aspirant.

A tal efecte, l'aplicació informàtica suspendrà l'assignació de places de destinació entre la totalitat de les
persones aspirants que han superat el procés de selecció quan restin per adjudicar un nombre de places igual
al de persones aspirants que haguessin fet constar la condició legal de discapacitat a la fitxa de l'aspirant que
encara no hagin obtingut assignació de destinació, per permetre adjudicar el nombre total de places reservades
per a aquesta condició.

Si finalitzada l'assignació de places reservades per a les persones aspirants que van fer constar la condició de
discapacitat restessin places pendents d'assignació, l'aplicació informàtica continuarà l'assignació des del punt
en què la va suspendre.

Els tribunals assignaran les destinacions a la gerència territorial per rigorós ordre de classificació, segons les
opcions i l'ordre de preferència indicades per la persona aspirant i, si és el cas, torn d'elecció d'acord amb el
previst a la base 11.3.1.

Posteriorment, en el termini de 10 dies des de la publicació de l'adjudicació de destinació, només per als
professionals que hagin obtingut destinació definitiva en una gerència territorial, la direcció de persones de
cada gerència territorial convocarà les persones aspirants per tal que manifestin les seves preferències
d'adscripció en algun hospital o servei d'atenció primària del seu àmbit territorial. Les persones aspirants
hauran d'acreditar la seva identitat amb la presentació en format original del DNI, el permís de conduir o el
passaport, tot i que es pot delegar aquesta actuació en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

S'entendrà que no hi ha compareixença de la persona aspirant en el moment que sigui cridada públicament per
tercera vegada, en el lloc on se l'hagi convocada, i no es presenti ni la persona interessada ni la persona en qui
pugui haver delegat.

12.3 Acreditació de requisits.

Juntament amb la proposta de nomenament, es requerirà a les persones aspirants respecte de les quals no
s'hagi pogut comprovar d'ofici la totalitat dels requisits per participar en el procés de selecció corresponent a fi
que presentin, dins del termini de 20 dies hàbils comptadors des de la data de publicació de la proposta de
nomenament, la corresponent documentació acreditativa així com la presentació del certificat de delictes de
naturalesa sexual.

Les persones aspirants proposades per al nomenament que no presentin la documentació requerida, així com
aquelles que, un cop efectuada l'oportuna comprovació, no compleixin les condicions i els requisits de
participació exigits, no podran ser nomenades com a personal estatutari fix, essent excloses del procés de
selecció corresponent i restant sense efectes els drets associats a la seva participació. Aquesta exclusió
determinarà que el Tribunal Qualificador hagi d'efectuar la corresponent nova proposta de nomenament, de
conformitat amb el previst en la base comuna 10.

La capacitat funcional es podrà acreditar mitjançant certificació del metge/essa de vigilància de la salut adscrit
al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Institut Català de la Salut o mitjançant certificació mèdica oficial.

12.4 Nomenament i presa de possessió.

La persona aspirant que hagi obtingut destinació i hagi formalitzat els tràmits previstos a la convocatòria tindrà
un nomenament com a personal estatutari fix en la categoria corresponent en l'àmbit de la gerència territorial
a la qual hagi optat, sense perjudici de la seva adscripció a un determinat servei d'atenció primària o centre
hospitalari.

La persona aspirant nomenada disposa del termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació al
DOGC, per fer la presa de possessió que es realitzarà a la direcció de persones de la gerència territorial on hagi
obtingut destinació i quedarà condicionada a l'acreditació de la capacitat funcional favorable.

La persona aspirant que no formalitzi la presa de possessió de la destinació obtinguda en el termini indicat,
perd els drets derivats de la seva participació en el concurs oposició, excepte si hi ha una causa justificada.

12.5 Publicacions, informació del desenvolupament dels processos de selecció i presentació d'escrits i
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documentació.

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) i del Tauler d'anuncis que figura a l'enllaç següent
http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/tipusConvocatoria/TC2/.

13. Règim d'al·legacions i impugnacions.

13.1. Resolucions de l'òrgan convocant.

Contra les resolucions de l'òrgan convocant que aprova la convocatòria, la llista de persones aspirants admeses
i excloses i el nomenament com a personal estatutari fix de les persones aspirants, o altres resolucions
definitives, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació de
la resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 10.1, 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
recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva
notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a
la defensa dels seus interessos.

En aplicació de l'article 85,1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, el recurs de reposició
s'ha de presentar de manera obligatòria a través del formulari electrònic “Interposició de recursos
administratius contra actes de l'Institut Català de la Salut en matèria de personal” que trobareu a la pàgina
web “Tràmits Gencat” o clicant l'enllaç següent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Interposicio_recurs_admon_contra_resolucions_ICS_materia_

personal?category=70961641-b2c0-11e9-8dc5-005056924a59

13.2 Acords dels tribunals qualificadors.

Contra els acords dels tribunals qualificadors de valoració definitiva de mèrits, de proposta de nomenament, o
altres actes de tràmit qualificats previstos en l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular
de la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva
notificació, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a
la defensa dels seus interessos.

En aplicació de l'article 85,1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, el recurs d'alçada s'ha
de presentar de manera obligatòria a través del formulari electrònic “Interposició de recursos administratius
contra actes de l'Institut Català de la Salut en matèria de personal” que trobareu a la pàgina web “Tràmits
Gencat” o clicant l'enllaç següent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Interposicio_recurs_admon_contra_resolucions_ICS_materia_

personal?category=70961641-b2c0-11e9-8dc5-005056924a59

Contra la resta d'actes de tràmit del Tribunal Qualificador, les persones aspirants poden presentar les
al·legacions que considerin convenients davant del Tribunal Qualificador, en el termini de deu dies hàbils
comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquest acte, per a la seva consideració en la
resolució que posi fi al procediment, d'acord amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Annex 2. Distribució per categories de l'oferta pública d'estabilització (incorpora les places ofertes i
pendents de convocar de l'oferta d'estabilització PESCO 2017)

Categoria Concurs de mèrits Concurs
oposició
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Estabilització Pendent PESCO
2017

Estabilització

Facultatiu/iva especialista. Pediatria i les seves àrees EAP 30 1 9

Facultatiu/iva especialista. Medicina familiar i comunitària. EAP 453 116 55

Facultatiu/iva especialista. Farmàcia hospitalària 1 2 4

Facultatiu/iva especialista. Medicina preventiva i salut pública 2 2

Facultatiu/iva especialista. Medicina física i rehabilitació 5 1 1

Facultatiu/iva especialista. Radiodiagnòstic 16 5 3

Facultatiu/iva especialista. Psicologia clínica 9 2

Facultatiu/iva especialista. Psiquiatria 2

Facultatiu/iva especialista. Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia (a extingir)

1

Metge/essa d'urgències 68 41

Facultatiu/iva especialista. Obstetrícia i ginecologia, ASSIR 6 99

Facultatiu/iva especialista. Medicina del treball 21 4 5

Titulat/ada superior sanitari/ària en Farmàcia 12 2

Titulat/ada superior sanitari/ària en Odontologia 33 12

Titulat/ada superior sanitari/ària en Ciència i Tecnologia dels
Aliments

1

Tècnic/a superior de la funció administrativa 33 53 16

Tècnic/a de PRL de nivell superior, grup I 9

Tècnic/a titulat/ada superior en Arquitectura 6 1

Tècnic/a titulat/ada superior, assessor/a genètic/a, A1 5 2 4

Tècnic/a titulat/ada superior en Biodiagnòstic A1 31

Tècnic/a titulat/ada superior, analista de dades 1

Tècnic/a titulat/ada superior en Ciències de la Informació 6 2 4

Tècnic/a titulat/ada superior en Dret 9 7

Tècnic/a titulat/ada superior en Enginyeria Industrial 11 5 3

Tècnic/a titulat/ada superior en Psicologia 18 2 7

Tècnic/a titulat/ada superior en Informàtica de Gestió i Sistemes 6 16 5

Diplomat/ada especialista en Infermeria, Obstetrícia i Ginecologia 99 2 37

Diplomat/ada sanitari/ària en Fisioteràpia 32 1 25
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Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria 1.509 81 605

Diplomat/ada sanitari/ària en Logopèdia 4 15 3

Diplomat/ada sanitari/ària en Nutrició Humana i Dietètica 23 10

Diplomat/ada sanitari/ària en Òptica i Optometria 31 8

Diplomat/ada sanitari/ària en Podologia 1 3

Diplomat/ada sanitari/ària en Teràpia Ocupacional 12

Tècnic/a titula/ada mitjà en Treball Social 79 9 47

Mestre/a industrial (a extingir) 1

Tècnic/a de gestió de la funció administrativa 54 58 35

Tècnic/a de PRL, de nivell superior, Grup II 4

Tècnic/a titulat/ada mitjà en Arquitectura Tècnica 5 3

Tècnic/a titulat/ada mitjà en Biblioteconomia 2

Tècnic/a titulat/ada mitjà en enginyeria tècnica industrial 8 5

Tècnic/a titulat/ada mitjà en Informàtica de Gestió i Sistemes. 1 41

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en Anatomia
Patològica i Citologia

52 12

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en dietètica 2 11

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en documentació
sanitària

5 14

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en higiene bucodental 7

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al
diagnòstic

104 38

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de
diagnòstic clínic

176 61

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en radioteràpia 30

Tècnic/a de PRL de nivell mitjà, grup III 3

Administratiu/va 142 161 118

Cuiner/a 14 5

Delineant (a extingir) 1

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Química
farmacèutica

1

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Delineació 5 5
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Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Electricitat i
electrònica

12 29

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Fabricació
mecànica

5 14

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Instal·lació i
manteniment

9 23

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari. Informàtica 20 22

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari. Cures auxiliars
d'infermeria

716 85 278

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari. Farmàcia i parafarmàcia 34 11

Auxiliar administratiu/iva 904 359

Conductor/a 35 27

Telefonista 18

Hoste/essa de relacions públiques (a extingir) 1

Cosidor/a 1

Perruquer/a (a extingir) 1

Monitor/a (a extingir) 4

Paleta (a extingir) 1

Pintor (a extingir) 2

Cap de personal subaltern 1

Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari. Electricitat i
electrònica

67 8

Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari. Fabricació mecànica 25 8

Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari. Instal·lació i
manteniment

44 8

Ajudant de llenceria 10 65 10

Assistent d'oficis diversos 19 8

Auxiliar d'hoteleria 29 6

Zelador/a 118 51

Annex 3. Distribució per categories professionals de les ofertes ordinàries (taxa de reposició) 2019, 2020 i
2021

Categoria Concurs oposició ordinari
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Facultatiu/iva especialista. Pediatria i les seves àrees EAP 30

Facultatiu/iva especialista. Medicina familiar i comunitària. EAP 193

Facultatiu/iva especialista. Farmàcia hospitalària 6

Facultatiu/iva especialista. Medicina preventiva i salut pública 2

Facultatiu/iva especialista. Medicina física i rehabilitació 4

Facultatiu/iva especialista. Radiodiagnòstic 1

Facultatiu/iva especialista. Psicologia clínica 2

Metge/essa d'urgències 85

Facultatiu/iva especialista. Medicina del treball 2

Titulat/ada superior sanitari/ària en Odontologia 2

Tècnic/a superior de la funció administrativa 12

Tècnic/a titulat/ada superior assessor/a genètic A1 2

Diplomat/ada especialista en Infermeria, Obstetrícia i Ginecologia 21

Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria 1.243

Tècnic/a de gestió de la funció administrativa 20

Tècnic/a titulat/ada mitjà en Arquitectura Tècnica 4

Tècnic/a titulat/ada mitjà en Informàtica de Gestió i sistemes 4

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en Anatomia Patològica i Citologia 2

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic 5

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic 7

Administratiu/va 104

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari. Cures auxiliars d'infermeria 555

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari. Farmàcia i parafarmàcia 4

Auxiliar administratiu/iva 462

Conductor/a 3

Ajudant de llenceria 2

Auxiliar d'hoteleria 3

Zelador/a 137
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El temari transversal que a continuació es relaciona és d'aplicació a totes les categories i
categories amb especialitat que inclouen proves d'oposició en el procés d'estabilització i en el
procés ordinari.

Tema 1

El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya:
principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut
Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.

Tema 2

L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del
personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels
empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del
personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.

Tema 3

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del
pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció
de dades. La figura del delegat de protecció de dades.

Tema 4

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el
treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol
per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de
l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels
poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i
finalitat.

Tema 6

Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les
dades i les funcions assistencials.

Annex 4.

Titulat/ada superior sanitari/ària en Ciència i Tecnologia dels Aliments (grup A, subgrup A1). Codi:
101

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.
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2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no acreditin
documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola
hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar
exemptes de fer la prova i els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases
generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 5.

Titulat/ada superior sanitari/ària en Farmàcia (grup A, subgrup A1). Codi: 102

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 12 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 2 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Farmàcia.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no acreditin
documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola
hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar
exemptes de fer la prova i els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases
generals d'aquesta convocatòria.
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3. Temari de la categoria de Titulat/ada superior sanitari/ària en Farmàcia per a la fase d'oposició del procés
d'estabilització:

Tema 1

Dispensació de medicaments d'especial control: Medicaments estupefaents i psicòtrops. Normativa legal.

Tema 2

Medicaments biosimilars. Definició. Marc legal. Semblances i diferències amb els medicaments genèrics.

Tema 3

Prescripció per principi actiu. Avantatges.

Tema 4

Medicaments genèrics. Concepte de bioequivalència. Medicaments no substituïbles. Medicaments no
intercanviables.

Tema 5

Selecció de medicaments: Factors que influeixen en la presa de decisions. Criteris de selecció de medicaments.
Paràmetres a valorar. Indicadors de qualitat de la prescripció.

Tema 6

Comissió Farmacoterapèutica de l'Institut Català de la Salut. Guia Farmacoterapèutica: Característiques i
contingut. Criteris d'inclusió i exclusió de medicaments.

Tema 7

Equivalents terapèutics. Concepte. Programes d'intercanvi terapèutic. Aspectes legals. Criteris de qualitat d'un
Programa d'intercanvi terapèutic.

Tema 8

Informació de medicaments al pacient. Educació sanitària. Paper del farmacèutic/a en l'educació.

Tema 9

Estratègies i mètodes per a promocionar l'ús correcte dels medicaments. Adherència terapèutica. Factors que
influeixen en l'adherència. Estratègies per a millorar l'adherència.

Tema 10

Interaccions medicamentoses. Tipus d'interaccions. Factors que poden intervenir en l'aparició d'aquestes.

Tema 11

Detecció i prevenció. Seguretat en la utilització de fàrmacs. Errors de medicació. Tipus d'errors.
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Tema 12

Utilització de fàrmacs en condicions fisiològiques especials: embaràs i lactància. Embaràs: teratogènia,
concepte i categories de l'FDA. Lactància: fàrmacs segurs i contraindicats.

Tema 13

Farmacoteràpia en la insuficiència hepàtica i renal: alteracions de les propietats farmacocinètiques dels fàrmacs
en la insuficiència hepàtica i renal. Fàrmacs hepatotòxics i nefrotòxics.

Tema 14

Abordatge de la medicació dels pacients crònics polimedicats. Revisió estructurada del tractament. Conciliació
de la medicació. Desprescripció de medicaments: concepte, fases i aplicació en poblacions concretes.

Tema 15

Farmacovigilància. Aspectes legals. Sistemes de notificació voluntària i mètodes de vigilància intensiva.
Imputabilitat dels efectes adversos.

Tema 16

Maneig farmacològic de les patologies més prevalents a l'atenció primària.

Tema 17

Programa d'harmonització farmacoterapèutica CatSalut.

Tema 18

Eines de suport a la prescripció.

Annex 6.

Titulat/ada superior sanitari/ària en Odontologia (grup A, subgrup A1). Codi: 103

1.Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 33 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 12 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 2 places.

2.Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:
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a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
de les titulacions oficials universitàries següents: llicenciatura o grau en Odontologia o llicenciatura en Medicina
i l'especialitat de ciències de la salut en estomatologia.

En ambdós supòsits hauran de tenir l'acreditació del Consell de Seguretat Nuclear per operar o dirigir
instal·lacions de raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Titulat/ada superior sanitari/ària en Odontologia per a les fases d'oposició del
procés d'estabilització i del procés ordinari:

Tema 1

Concepte de salut i els seus determinants. Història de la malaltia. Factors de risc comú.

Tema 2

Conceptes d'odontologia preventiva i comunitària. Programes preventius en funció del risc del pacient. Altres
programes preventius en odontologia.

Tema 3

Estratègies de prevenció de les malalties orals. L'epidemiologia en odontologia comunitària: tipus d'estudis
epidemiològics i índexs. Metodologia de les enquestes de salut bucodental.

Tema 4

Educació sanitària i promoció de la salut.

Tema 5

Concepte d'atenció primària. Rol de l'odontòleg a l'EAP.

Tema 6

Història clínica en odontologia. Anamnesi i antecedents. Exploració. Exàmens complementaris. Tècniques
radiològiques en odontologia. Normes de protecció radiològica. Diagnòstic, pronòstic i pla de tractament.

Tema 7

Resolució d'urgències mèdiques al gabinet dental.
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Tema 8

Resolució d'urgències odontològiques.

Tema 9

Odontologia basada en l'evidència.

Tema 10

Conceptes generals i fonaments d'operatòria dental. Bases biològiques per a la restauració dental i materials
per operatòria dental. Instrumental, instal·lacions i radiologia en operatòria dental. Aïllament del camp
operatori. Adhesió i tècniques adhesives. Aspectes clínics dels materials utilitzats en operatòria dental. Complex
polpa dental, patologies i els seus tractaments. Diferents tipologies de cavitats. Tècnica seqüencial segons el
material emprat. Odontologia mínimament invasiva.

Tema 11

Endodòncia: diagnòstic i terapèutica. Complicacions, accidents i urgències. Patologia periapical. Patologia
endoperiodòntica.

Tema 12

Reconstrucció de la dent endodonciada. Concepte d'ancoratge intraradicular. Tècniques de reconstrucció
coronària i de monyó artificial.

Tema 13

Processos neoformatius dentaris.

Tema 14

Condicions, estats i lesions premalignes de la cavitat bucal.

Tema 15

Càncer bucal, diagnòstic i prevenció.

Tema 16

Malalties infeccioses en odontologia.

Tema 17

Malalties ampul·lars i aftoses.

Tema 18

Malalties sistèmiques amb repercussió a la cavitat oral.

Tema 19
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Patologia de les glàndules salivals: diagnòstic i tractament.

Tema 20

Lesions hiperplàstiques de la cavitat bucal.

Tema 21

Patologia labial i lingual: diagnòstic i tractament.

Tema 22

Patologia òssia: diagnòstic i tractament.

Tema 23

La intervenció quirúrgica. Indicacions i contraindicacions. Estudis preoperatoris. Temps operatoris en cirurgia
bucal. Diferents tècniques d'hemostàsia. Indicacions de les diferents tècniques anestèsiques en cirurgia bucal.
Instrumental i material quirúrgic. Complicacions i accidents en una intervenció. Consells i recomanacions
postquirúrgics.

Tema 24

Tractament en pacients amb alteracions hematològiques i de la coagulació.

Tema 25

Diagnòstic i tractament de les dents incloses.

Tema 26

Infecció odontògena. Diagnòstic, tractament, complicacions. Profilaxi de la infecció odontològica.

Tema 27

Quists dels maxil·lars. Quists odontogènics. Quists no odontogènics. Pseudoquists.

Tema 28

Etiologia i histopatogènia de les malalties periodontals. Epidemiologia. Classificació. Factors de risc. Exploració,
diagnòstic i diagnòstic diferencial. Prevenció i tractament.

Tema 29

Diagnòstic, pronòstic i pla de tractament en pròtesi. Presa d'impressions. Registre de les relacions
intermaxil·lars. Remuntatge, ajustatge i correccions de la pròtesi dental. Cirurgia preprotèsica.
Vestibuloplàsties. Conceptes bàsics d'implantologia oral.

Tema 30

Disseny de la pròtesi parcial i total amovible. Disseny en pròtesi fixa i implantosuportada.
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Tema 31

Oclusió normal i patològica. Dolor orofacial. Fisiopatologia, clínica, exploració, diagnòstic i tractament de la
disfunció de l'ATM.

Tema 32

El nen a la consulta d'odontologia. Erupció dentària, alteracions i cronologia. Creixement i desenvolupament
craniofacial en el nen. Tècniques de maneig de conducta en odontopediatria.

Tema 33

Càries de la primera infància: concepte, diagnòstic, factors de risc, prevenció i abordatge.

Tema 34

Segellament de fissures (dentició permanent, dentició temporal en funció del risc). Bases científiques.
Indicacions i tècnica.

Tema 35

Tractament del complex dentino polpar de la dent temporal.

Tema 36

Control de l'espai. Mantenidors d'espai. Tractament ortodòntic preventiu.

Tema 37

Acció preventiva del fluor. Indicacions i pautes d'aplicació, tant a la clínica dental com a la llar. Formes de
presentació i mètodes d'aplicació. Fluor diamino de plata.

Tema 38

Maloclusions: concepte i etiopatogènia: Factors locals, generals i parafuncions. Diagnòstic i pla de tractament
en ortodòncia.

Tema 39

Traumatologia dentària. Concepte, classificació i prevenció. Lesions immediates i tardanes. Traumatismes
alveolodentaris i dels maxil·lars. Diagnòstic de les fractures craniofacials. Tractament d'emergència

Tema 40

Farmacologia en odontologia. Farmacocinètica. Farmacodinàmica. Interaccions farmacològiques. Reaccions
adverses als medicaments. Osteoquimionecrosi per fàrmacs.

Tema 41

Anestèsia en odontologia: tècniques, tipus d'anestèsia, indicacions i contraindicacions. Farmacologia dels
anestèsics locals. Instrumental i material. Efectes secundaris de l'anestèsia local. Tècniques d'anestèsia local en
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odontologia. Reanimació en situacions de risc.

Tema 42

Sedació en odontologia. Sedació i ansietat dental.

Tema 43

Asèpsia i esterilització en el gabinet dental. Higiene de mans.

Tema 44

Odontologia en el pacient geriàtric. Pacients amb necessitat de cures especials. Dona embarassada.

Tema 45

Prevenció de riscos laborals: risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de
precaució estàndards; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del
residu sanitari. Risc químic: ús segur d'agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a
radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc
específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball.
Actuacions en cas d'emergència: incendis. Riscs psicològics i socials: organització del treball, jornades
perllongades i torns. Tècniques per gestionar l'estrès. Situacions de violència.

Annex 7.

Tècnic/a superior de la funció administrativa (grup A, subgrup A1). Codi: 104

1.Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 86 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 16 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 12 places totals: 10 places pel sistema de torn lliure i 2 places pel
sistema de promoció interna.

2.Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de nivell universitari de llicenciatura o grau.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
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prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a superior de la funció administrativa a les fases d'oposició del procés
d'estabilització i del procés ordinari:

Tema 1

L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Principi de
legalitat i jerarquia de les normes jurídiques. El reglament: concepte, fonament i classes. Fonament i límits de
la potestat reglamentaria. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments

Tema 2

La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques.
La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb
l'Administració Pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims

Tema 3

L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes
d'òrgans. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.

Tema 4

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les
relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació
administrativa.

Tema 5

L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte
administratiu. El silenci administratiu.

Tema 6

L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i
publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 7

El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú: regulació, contingut,
àmbit d'aplicació i principis. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu derivat de
l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8

L'estructura i fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis
administratius: regulació i jurisprudència. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els
drets dels interessats en el procediment administratiu.

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

Núm. 8823 - 30.12.202234/145 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22362058-2022



Tema 9

La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos
administratius: objecte i classes.

Tema 10

La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts.
Actes impugnables.

Tema 11

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: fonament i àmbits de responsabilitat patrimonial.
L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions
públiques.

Tema 12

La contractació pública: objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes dels sector públic. Negocis i
contractes exclosos. La classificació i tipus de contractes. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. La
contractació electrònica. Les formes d'adjudicació. La selecció del contractista. Els drets i obligacions del
contractista i de l'Administració. La introducció de criteris socials en la contractació pública. L'expedient de
contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques. Els efectes, el
compliment i l'extinció dels contractes administratius.

Tema 13

Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de
la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

Tema 14

El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa.

Tema 15

L'ètica i els valors a l'Administració. El treball orientat al ciutadà i la satisfacció de les seves necessitats. Servei
públic orientat a la ciutadania i a les seves necessitats.

Tema 16

La funció directiva a les organitzacions. El directiu públic. La direcció per objectius. Els quadres de
comandament.

Tema 17

Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les
administracions públiques. Classes de personal

Tema 18

La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: objecte i àmbit d'aplicació. Òrgans
competents en matèria de personal. Classes de personal.
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Tema 19

La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. Accés a l'ocupació pública. L'oferta
d'ocupació pública. La selecció de persones en l'Administració pública. Accés de persones amb discapacitat.
Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea.

Tema 20

La retribució a l'Administració pública. Conceptes retributius. L'avaluació del rendiment dels empleats públics.

Tema 21

Drets i deures dels empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques. Situacions administratives dels empleats públics. Permisos i conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Tema 22

Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Responsabilitat per la gestió dels serveis.
Règim disciplinari.

Tema 23

Les relacions laborals i els sistemes de representació i participació a l'Administració pública. Els pactes i els
acords amb les organitzacions sindicals. Dret de vaga. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 24

Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La interoperabilitat a les administracions
públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de
tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. El portal de serveis i tràmits electrònics. L'Oficina
Virtual de Tràmits. L'extranet de les administracions públiques catalanes. El registre electrònic i les oficines
d'assistència en matèria de registre, compulsa i còpia electrònica.

Tema 25

Seguretat en les actuacions electròniques. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de
certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el
procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

Tema 26

La gestió documental: gestió general dels documents administratius i gestió dels documents electrònics.
L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació
dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L'arxiu electrònic únic. El Catàleg de dades i
documents electrònics. Arxius del Sistema de gestió documental.

Tema 27

El model de finançament. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de
Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i
orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
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Tema 28

Els pressupostos orientats a resultats: conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: missió, objectius,
serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament
vinculada a resultats.

Tema 29

La gestió pressupostària. Els principis pressupostaris. L'execució del pressupost de despeses. Procediment
general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d'execució de la despesa.
Procediment de pagament.

Tema 30

Els ingressos de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. El pressupost
d'ingressos de la Generalitat: estructura i classificació.

Tema 31

Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.

Tema 32

El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General.
El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de
Comptes.

Tema 33

La comptabilitat pública. Comptabilitat de costos i comptabilitat pressupostària. El control de costos: costos per
serveis, per procés o activitat i per pacient. L'anàlisi de costos-benefici.

Tema 34

La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El Servei Català de la Salut.

Tema 35

Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut.

Tema 36

Un sistema sanitari centrat en la persona. El Pla de Salut de Catalunya: objectius i línies estratègiques.

Tema 37

L'Institut Català de la Salut: estructura general. Estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i
administració de les gerències territorials, les unitats de gestió d'atenció primària hospitalària i les unitats de
gestió d'atenció hospitalària.
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Tema 38

Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció primària. El
Reglament marc dels equips d'atenció primària.

Tema 39

Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i d'urgències, en
l'àmbit de l'atenció primària de salut.

Tema 40

El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Tema 41

L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries gestionades per
l'Institut Català de la Salut.

Tema 42

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les
dades personals a l'Administració. Els drets de les persones interessades. El registre d'activitats de tractament.
El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures
de seguretat. Infraccions i sancions.

Tema 43

Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina
Antifrau de Catalunya.

Tema 44

El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de
la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries. Les cartes de serveis. Portal d'accés del
ciutadà al seu espai de salut digital: La meva /Salut.

Tema 45

Exercici de les professions sanitàries. Principis generals. Principis generals de la relació entre els professionals
sanitaris i les persones ateses per ells. Llicenciats sanitaris. Diplomats sanitaris. Exercici professional, relacions
interprofessionals i gestió clínica en les organitzacions sanitàries. Recerca i docència.

Tema 46

Formació dels professionals sanitaris: principis rectors. Formació pregraduada. Concert entre universitats i els
serveis de salut, institucions i centres sanitaris.

Tema 47

Cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut: disposicions generals i prestacions.
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Tema 48

L'Estatut Marc. Normes generals de la llei. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari.
Principis i criteris de ordenació del règim estatutari.

Tema 49

Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de
gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal.

Tema 50

Planificació i ordenació del personal. Principis generals. Planificació de recursos humans. Plans de ordenació de
recursos humans. Plans d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut. Ordenació del personal
estatutari. Creació, modificació i supressió de categories. Registres de personal.

Tema 51

Drets i deures. Drets individuals. Drets col·lectius. Deures

Tema 52

Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Adquisició, pèrdua i renúncia. Pèrdua de la
nacionalitat. Sanció de separació del servei. Penes d'inhabilitació absoluta i especial. Jubilació. Incapacitat
permanent. Recuperació de la condició de personal estatutari fix.

Tema 53

La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. Convocatòries de selecció i requisits de participació.
Sistemes de selecció. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. Nomenaments de personal
estatutari fix. Selecció de personal temporal. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de
selecció, avaluació de competències, definició de perfil. Promoció interna i promoció interna temporal.

Tema 54

Mobilitat del personal. Mobilitat per raó del servei. Mobilitat voluntària. La mobilitat voluntària a l'Institut Català
de la Salut. Coordinació i col·laboració en les convocatòries. Comissions de servei.

Tema 55

Desenvolupament dels professionals de l'Institut Català de la Salut. El cicle de la gestió del talent. El cicle de la
formació continuada.

Tema 56

II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de
l'Institut Català de la Salut.

Tema 57

Jornada de treball, permisos i llicències. Temps de treball i règims de descans: objecte i definicions. Jornada
ordinària de treball. Jornada complementària. Règim de jornada especial. Pausa en el treball. Jornada i
descansos diaris. Descans setmanal. Vacances anuals. Règim de descansos alternatius. Personal nocturn.
Personal a torns. Determinació dels períodes de referència. Caràcter dels períodes de descans. Mesures
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especials en matèria de salut pública.

Tema 58

Jornades parcials, festes i permisos. Jornada de treball a temps parcial. Règim de festes i permisos.
Incompatibilitats.

Tema 59

Retribucions. Criteris generals. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries. Retribucions del personal
temporal.

Tema 60

Situacions del personal estatutari. Servei actiu. Serveis especials. Serveis sota altre règim jurídic. Excedència
per prestar serveis en el sector públic. Excedència voluntària. Suspensió de funcions. Reingrés al servei actiu.

Tema 61

Règim disciplinari. Responsabilitat disciplinària. Principis de la potestat disciplinària. Classes i prescripcions de
les faltes. Classes, anotació, prescripció i cancel·lació de les sancions. Procediment disciplinari. Mesures
provisionals.

Tema 62

Representació, participació i negociació col·lectiva. Criteris generals. Meses sectorials de negociació. Pactes i
acords.

Tema 63

El sistema espanyol de la Seguretat Social. Antecedents històrics i marc legal dels sistema espanyol de
Seguretat Social. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Acció
protectora: contingències i prestacions. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització dels
sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social,
prestacions contributives i prestacions no contributives.

Tema 64

Inscripció d'empreses. Afiliació i cotització. Situacions assimilades a la d'alta. Ús de mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en relació amb la inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors.
Conservació de dades i dret a la informació.

Tema 65

La cotització. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i
duració de l'obligació de cotitzar.

Tema 66

Bases de cotització, concepte i exclusions. Determinació de les bases de cotització: per contingències comuns,
per accidents de treball i malalties professionals. Cotització per hores extraordinàries.
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Tema 67

Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució,
atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga parcial.

Tema 68

Tipus de cotització: contingències comuns i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de
Garantia Salarial i Formació Professional. Bonificacions i reduccions en la quota.

Tema 69

Recaptació de las quotes de la Seguretat Social: competència material. El pagament de quotes: requisits,
mitjans i justificants de pagament. Ajornament i fraccionament del pagament de quotes. Devolució d'ingressos
indeguts. Prescripció del pagament de quotes.

Tema 70

Recaptació de quotes en període voluntari. Termini reglamentari d'ingrés. Forma d'efectuar el pagament.
L'obligació de presentar els documents de cotització. Compensació i deducció en les quotes. Efectes de la falta
de cotització en el termini reglamentari. Reclamacions de deute i actes de liquidació. Recàrrecs.

Tema 71

Acció protectora del sistema de la Seguretat Social. Característiques de les prestacions. Règim
d'incompatibilitats. Prescripció. Caducitat. Reintegrament de prestacions indegudes. Responsabilitat en ordre a
les prestacions.

Tema 72

Assistència sanitària. Assistència sanitària per malaltia comú i accident no laboral, per accident de treball i
malaltia professional i per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret. Naixement, duració, extinció i
contingut. Prestacions farmacèutiques.

Tema 73

Protecció per incapacitat temporal. Concepte, beneficiaris. Naixement, duració i extinció del dret. Quantia de la
prestació. Pagament. Gestió. Control de la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs.
Tramitació, comunicats de baixa, confirmació i alta i els seus equivalents.

Tema 74

Accidents de treball: concepte, camp d'aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria d'accident.
L'accident in itinere. La notificació d'accidents de treball i malalties professionals. Entitats asseguradores.

Tema 75

El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, i la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals: principis
generals. El Real decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Els
delegats de prevenció i el comitè de seguretat i salut laboral.

Tema 76
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Obligacions de l'empresari en matèria de seguretat i salut en el treball. La integració de la prevenció,
l'avaluació de riscos i la planificació preventiva. Els deures de formació, informació i vigilància de la salut.
L'actuació en cas de risc greu i imminent i mesures d'emergència. La detecció i prevenció de l'assetjament
sexual i psicològic en el lloc de treball.

Annex 8.

Tècnic/a Prevenció de Riscos Laborals nivell superior (grup A, subgrup A1). Codi: 105

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 9 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: Les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió
d'una titulació oficial de nivell universitari de llicenciatura o grau i, a més acreditar els requisits establerts al
Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que al concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza prova d'oposició.

Annex 9.

Tècnic/a titulat/ada superior Arquitectura (grup A, subgrup A1). Codi: 106

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 7 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:
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a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura en Arquitectura o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que al concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza prova d'oposició.

Annex 10.

Tècnic/a titulat/ada superior assessor genètic (grup A, subgrup A1). Codi: 107

1.Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 7 plaça.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 4 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 2 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau i màster en Genètica.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada superior assessor/a genètic/a a les fases d'oposició del procés
d'estabilització i del procés ordinari

Tema 1
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Genètica molecular i citogenètica.

Tema 2

Genètica mèdica

Tema 3

Salut pública i estadística

Tema 4

Aspectes psicosocials de les malalties genètiques

Tema 5

Embriologia i reproducció

Tema 6

Genètica bioquímica

Tema 7

Funcionament del laboratori de genètica

Annex 11.

Tècnic/a titulat/ada superior Biodiagnòstic (grup A, subgrup A1). Codi: 108

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 31 places.

2.Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Biologia, Genètica o Bioquímica.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
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en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3.No s'inclou temari atès que al concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza prova d'oposició.

Annex 12.

Tècnic/a titulat/ada superior Ciències de la Informació (grup A, subgrup A1). Codi: 109

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 8 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 4 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Ciències de la Informació o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada superior Ciències de la Informació a les fases d'oposició del
procés d'estabilització i del procés ordinari:

Tema 1

Estructura de la comunicació. Delimitació conceptual i perspectives teòriques.

Tema 2

Els mitjans de comunicació: estructura i evolució. Sistemes de mitjans. Tipologia, característiques i actors.

Tema 3

Sistemes mediàtics comparats.

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

Núm. 8823 - 30.12.202245/145 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22362058-2022



Tema 4

Anàlisi d'actors que contribueixen a l'articulació dels sistemes de mitjans: mitjans públics, empreses i grups de
comunicació privats, associacions empresarials, organismes de mesura d'audiències i empreses de
telecomunicacions i plataformes digitals amb negocis a l'àmbit audiovisual.

Tema 5

El paper de l'Estat i dels reguladors independents.

Tema 6

Anàlisi de sectors mediàtics (premsa, ràdio, televisió i entorn digital). Panorama, característiques de l'oferta i
regulació. Transformació dels models de consum i de negoci.

Tema 7

Expressió i argumentació en català. La norma i l'estàndard. El procés d'estandardització: composicionalitat i
polimorfisme. L'expressió oral. L'eficiència locutiva. L'expressió escrita.

Tema 8

L'argumentació. Expressió i argumentació en espanyol I. Oralitat i escriptura en els textos periodístics.
Manifestacions de la llengua oral i de la llengua escrita en diferents mitjans.

Tema 9

Expressió i argumentació en espanyol II. Recursos lingüístics per a l'elaboració de textos. Norma i ús. Alguns
dels problemes normatius de l'espanyol. Les unitats textuals: enunciats i paràgrafs. El text argumentatiu. Tipus
d'argumentacions. Constituents de l'enunciat, concordança i ordre de paraules. Tipus de paràgraf. Ús dels
connectors i d'elements referencials. Procediments de creació textual. Factors lingüístics i extralingüístics: la
variació i la creativitat. Denotació i connotació. Característiques articulatòries dels sons vocàlics i consonàntics
de l'espanyol. Estructura de la síl·laba i problemes de pronunciació. Els trets prosòdics: velocitat d'elocució, les
pauses i distribució dels accents en l'enunciat. Estratègies d'èmfasi per argumentar en llengua oral: ordre de
paraules, volum de veu, silencis. La presentació oral. Recursos lingüístics per a presentacions orals. Preparació
d'intervencions orals. Recursos orals per a la presentació oral. La comunicació no verbal.

Tema 10

Teoria i història de la comunicació. Definició, metodologia i objectius. Teories de la comunicació.

Tema 11

Comunicació interpersonal. Comunicació interpersonal no verbal.

Tema 12

Comunicació mediàtica. Inici de la recerca en mitjans de comunicació. Comunicació mediàtica.

Tema 13
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Paradigma funcionalista. Comunicació mediàtica.

Tema 14

Teoria crítica. Comunicació mediàtica.

Tema 15

Dret de la comunicació i deontologia professional. Delimitació conceptual, justificació.

Tema 16

Recursos i canals de comunicació del Departament de Salut, les empreses públiques que en depenen i de les
entitats del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

Tema 17

Sistema de fonts i jurisprudència a l'ordenament jurídic espanyol.

Tema 18

Drets de la Comunicació en la Constitució Espanyola: llibertat d'expressió, dret a la informació, clàusula de
consciència i dret de rectificació.

Tema 19

Límits als drets comunicatius: els drets individuals a l'honor, la intimitat, la pròpia imatge i la protecció de
dades personals. Límits als drets comunicatius: els interessos públics (seguretat nacional i secrets oficials,
ordre públic, salut pública, moral, i protecció de la joventut i la infància).

Tema 20

Publicitat de l'activitat dels poders públics.

Tema 21

Pluralisme en el sistema de mitjans: intern (mitjans públics) i extern (normativa sobre concentració).
Autoregulació.

Tema 22

Mecanismes interns: llibres d'estil, estatuts de redacció i ombudsman. Autoregulació. Mecanismes externs:
codis deontològics i consells de premsa. Els reguladors independents. Balanç i reptes de futur.

Tema 23

Sociologia. Classes socials. Gènere, sexualitat i família. Racisme, etnicitat, migracions. Interseccionalitat i
reproducció social.

Tema 24
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El neoliberalisme. El procés de globalització. Estats, institucions internacionals i firmes multinacionals.
Globalització i sociologia global.

Tema 25

El concepte de moviment social. Conceptes bàsics. Moviments i canvi social. Les revolucions. Temps, espai i
moviments socials. El paper de les noves tecnologies.

Tema 26

Polítiques de comunicació: Definició, tipologia i proposta metodològica.

Tema 27

Evolució històrica de les polítiques de comunicació.

Tema 28

El procés d'elaboració de les polítiques (policymaking) i la regulació. Com es defineixen i es posen en marxa les
polítiques de comunicació. Els actors, els instruments i mecanismes de les polítiques de comunicació. Marc legal
i autoritats reguladores.

Tema 29

Servei públic, continguts i diversitat cultural. Les polítiques de servei públic: la perspectiva europea.

Tema 30

La diversitat cultural: l'instrument de protecció i promoció dels continguts culturals.

Tema 31

Les polítiques de continguts. Les polítiques de la Societat Digital. Transformació tecnològica i el seu impacte en
les polítiques de comunicació.

Tema 32

L'agenda internacional de les polítiques digitals. Les polítiques digitals a la Unió Europea.

Tema 33

Les polítiques per combatre la desinformació. La desinformació: el problema global i el seu impacte en la
democràcia. Els instruments per combatre la desinformació.

Tema 34

Llenguatges audiovisuals. Introducció als fonaments dels llenguatges audiovisuals. Creació de l'espai sonor.
Creació de l'espai audiovisual. Composició de la imatge. Estructures narratives (sonores i audiovisuals).
Elements expressius del discurs sonor.

Tema 35
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Construcció del discurs audiovisual. Realització de productes audiovisuals. Edició de productes audiovisuals.
Il·luminació. Continguts multimèdia.

Tema 36

Fonaments de la comunicació digital. Com escriure per a pantalles. Paràmetres del disseny de continguts
digitals. Plataformes i eines per al comunicador digital. Estratègia digital.

Tema 37

Fonaments de SEO i analítica web. Identitat digital: Branding i mitjans. Gestió de crisis comunicatives. Rutines
de producció en cibermitjans.

Tema 38

Teoria de les organitzacions.

Tema 39

Tècniques de negociació mediació i lideratge. Organització i gestió d'esdeveniments.

Tema 40

Estructura de la comunicació a l'Administració de la Generalitat. Els instruments de treball dels gabinets de
comunicació (notes i comunicats de premsa, rodes de premsa, etc.). Redacció periodística: estructura i criteris
de redacció dels comunicats, els dossiers de premsa, notes, memòries. Els usos no sexistes ni discriminatoris
de la llengua i de la imatge.

Tema 41

La comunicació interna: què és i per què és important. Definicions. Història i utilitat. El rol i posició de la CI a
les organitzacions. Segmentació de públics interns.

Tema 42

Cultura de l'organització. Fluxos de comunicació interna.

Tema 43

El pla de comunicació interna (CI): planificació, execució, avaluació. Eines de difusió de la comunicació interna:
Els canals, eines i instruments de la CI. Publicacions pròpies: revistes, newsletters, manual de benvinguda,
manual d'estil, etc. Cartelleria i pantalles corporatives. Correu electrònic. Comunicació interna i estratègia
empresarial.

Tema 44

Marca corporativa i negoci. Elements de la comunicació empresarial. La comunicació en les organitzacions
multinacionals.

Tema 45

Comunicació interna i teletreball. La comunicació interna i l'onboarding. L'Employer Branding.
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Tema 46

La comunicació interna i la responsabilitat social corporativa (RSC).

Tema 47

Gestió i elements de la comunicació interna. Perfils professionals dels comunicadors.

Tema 48

La relació del gabinet de comunicació i altres departaments de l'organització.

Tema 49

La gestió de les crisis.

Tema 50

Deontologia professional.

Tema 51

Sistemes d'informació. Introducció a les xarxes per la transmissió de la informació. Seguretat a les xarxes.
Introducció a Big Data i Open Data.

Annex 13.

Tècnic/a titulat/ada superior en Dret (grup A, subgrup A1). Codi: 110

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 16 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Dret.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
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prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. No s'inclou temari en aquesta categoria atès que al concurs de mèrits del procés d'estabilització no es
realitza prova d'oposició.

Annex 14.

Tècnic/a titulat/ada superior Enginyeria Industrial (grup A, subgrup A1). Codi: 111

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 16 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 3 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de Enginyeria Superior Industrial o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada superior Enginyeria Industrial a la fase d'oposició del procés
d'estabilització corresponent als coneixements propis de la titulació.

Annex 15.

Tècnic/a titulat/ada superior Psicologia (grup A, subgrup A1). Codi: 112

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 20 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 7 places.
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2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Psicologia.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada superior Psicologia per a la fase d'oposició del procés
d'estabilització corresponen als coneixements propis de la titulació.

Annex 16.

Tècnic/a titulat/ada superior Informàtica Gestió de Sistemes (grup A, subgrup A1). Codi: 113

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 22 places.

b. Concurs oposició del procés ordinari: 5 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura, grau o equivalent en Informàtica o Telecomunicacions.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.
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3. Temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada superior Informàtica Gestió de Sistemes a la fase d'oposició
del procés ordinari :

Tema 1

Iniciació: model relacional, àlgebra relacional i SQL, disseny conceptual i lògic, components.

Tema 2

Ampliació: reenginyeria, normalització, integració, magatzems i optimització.

Tema 3

BigData: Què és un projecte de BigData, exemples de bases de dades no relacionals, nous models de dades,
exemples de gestors document-oriented.

Tema 4

Xarxa de computadors: xarxes IP, protocol TCP, LAN, aplicacions en xarxa.

Tema 5

Sistemes operatius: introducció, gestió de processos, gestió de memòria, gestió d'entrada/sortida.

Tema 6

Iniciació: introducció de conceptes fonamentals: algorisme, programa, variable, expressió, tipus de dades.
Instruccions for i while, recorreguts i cerques en seqüències, accions i funcions, disseny recursiu, taules,
tuples, algorismes d'ordenació.

Tema 7

Ampliació: disseny modular i disseny basat en objectes, estructures de dades lineals, estructures de dades
arborescents, iteració, recursivitat, tractament d'arxius.

Tema 8

Enginyeria del programari: arquitectura de tres capes, patrons de disseny, eines pel desenvolupament del
programari.

Tema 9

Conceptes bàsics i governança dels sistemes d'informació a l'àmbit sanitari (atenció primària, hospitalària,
infermeria, farmàcia, crítics, salut mental, sociosanitari)

Tema 10

Iniciació: disseny d'aplicacions distribuïdes, representació de continguts multimèdia, transmissió de contingut
multimèdia.
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Annex 17.

Tècnic/a titulat/ada superior Analista de Dades (grup A, subgrup A1). Codi: 114

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura, grau o equivalent en Informàtica o Telecomunicacions, sens perjudici que, per
les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant amb vinculació
temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida
en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que al concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza prova d'oposició.

Annex 18.

Facultatiu/iva especialista Psiquiatria (grup A, subgrup A1). Codi: 115

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en psiquiatria.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
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corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que al concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza prova d'oposició.

Annex 19.

Facultatiu/iva especialista dermatologia medicoquirúrgica i venereologia (a extingir) (grup A,
subgrup A1). Codi: 116

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que al concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza prova d'oposició.

Annex 20.

Metge/essa urgències (grup A, subgrup A1). Codi: 117
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1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 68 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 41 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 85 places totals: 68 places pel torn lliure i 17 places pel torn de
promoció interna.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Metge/ssa urgències per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del
procés ordinari corresponen als coneixements propis de la titulació.

Annex 21.

Facultatiu/iva especialista obstetrícia i ginecologia ASSIR (grup A, subgrup A1). Codi: 118

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 105 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en obstetrícia i ginecologia.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
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criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que al concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza prova d'oposició.

Annex 22.

Facultatiu/iva especialista en medicina del treball (grup A, subgrup A1). Codi: 119

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 25 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 5 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 2 places

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en medicina del treball.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en medicina del treball per a les fases d'oposició del
procés d'estabilització i del procés ordinari corresponent a la formació i als coneixements propis de la titulació.

Annex 23.

Facultatiu/iva especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques EAP (grup A, subgrup A1).
Codi: 120
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1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 31 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 9 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 30 places totals: 24 places pel torn lliure i 6 places pel torn de
promoció interna.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en pediatria i les seves Àrees Específiques.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques per a les
fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

És el previst a l'Ordre SCO/3148/2006, de 20 de setembre, per la qual s'aprova i publica el programa formatiu
de l'especialitat de pediatria i les seves àrees específiques, segons el previst al punt 7.1.b) i 7.2.c) de l'annex
“Programa oficial de l'especialitat de pediatria i les seves àrees específiques” i el punt 7) 8) i 9) de l'annex
“Guia orientativa de coneixement per la realització del pla formatiu...” (BOE núm. 246 de 14.10.2005), pel que
fa a les matèries que consten a continuació:

Tema 1

La biologia i patologia prenatal.

Tema 2

La biologia i patologia neonatal.

Tema 3

El creixement, la maduració i el desenvolupament en les diferents etapes de l'edat pediàtrica, en estat de
normalitat o en situació de malaltia. Creixement i desenvolupament somàtic del nen i de l'adolescent normal.

Desenvolupament motor. Desenvolupament psicològic. Trastorns del creixement: enfocament diagnòstic
diferencial i terapèutic.
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Tema 4

Característiques fisiològiques i patològiques de l'alimentació, nutrició i del metabolisme de les diferents etapes
de l'edat pediàtrica i valoració de l'estat de nutrició.

Tema 5

Fisiologia i patologia de l'aparell digestiu i de l'abdomen.

Tema 6

La patologia respiratòria.

Tema 7

Alteracions orgàniques i funcionals del sistema circulatori.

Tema 8

La patologia hematològica i oncològica pediàtrica.

Tema 9

Fisiologia i patologia del sistema endocrinològic.

Tema 10

Fisiopatologia nefrològica i urològica.

Tema 11

Patologia del sistema nerviós.

Tema 12

Patologia del sistema ossi i locomotor.

Tema 13

Fisiopatologia de la immunitat i l'al·lèrgia.

Tema 14

Patologia infecciosa.

Tema 15

Altres afeccions prevalents en edat pediàtrica.

Tema 16
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Patologia clínica ambulatòria prevalent.

Tema 17

Psicologia fonamental.

Tema 18

Psiquiatria de la infància i adolescència.

Tema 19

La biologia, psicologia i patologia de l'adolescent.

Tema 20

Patologia més representativa de la relacionada amb la població immigrant.

Tema 21

La patologia fonamental oftalmològica, ORL, dermatològica i ginecològica en el nen i l'adolescent.

Tema 22

Habilitats i actituds en l'assistència al nen i a l'adolescent malalt. Pediatria preventiva i social

Tema 23

La pediatria preventiva: exàmens de salut del nadó, lactant, escolar i adolescents normals. Exploracions i
control del nen i adolescent esportista. Higiene mental del nen i de l'adolescent. Identificació dels factors de
risc físic, psíquic i social.

Tema 24

Supervisió de la salut infantil i juvenil.

Tema 25

Pediatria social: concepte, objectius, problemàtiques, activitats, estratègies i perspectives. Indicadors de salut.
Pediatria del desenvolupament. Etapes i components del desenvolupament. Desenvolupament psíquic social.
Programes de salut mare-fill: període preconcepcionals, embaràs, part i naixement. Programa de salut per a
nens de 0 a 6 anys. Programa de salut pel nen escolar i l'adolescent. Cura i atenció al nen i a l'adolescent
malalt, minusvàlid i portador de malalties cròniques. Maltractament. Violència. Abandonament. Adopció. Guarda
i custòdia. Problemes dels nens i adolescents amb marginacions socials. Programes de prevenció d'accidents i
intoxicacions.

Tema 26

Ciències socials. Economia aplicada a la sanitat. Sociologia. Estructura i organització social. Ecologia humana.
Psicologia i antropologia social: coneixements bàsics. Salut pública: conceptes generals. Salut i malaltia.
Demografia. Índex i taxes. Bioestadística. Mètode estadístic. Recollida i emmagatzemament de dades. Mostreig.
Estadístiques de salut. Epidemiologia: conceptes bàsics. Educació per a la salut. Legislació sanitària.
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Administració sanitària: organització sanitària, organització internacional de protecció de la infantesa. Drets del
nen.

Tema 27

Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 28

Prevenció de riscos laborals: risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de
precaució estàndard; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del
residu sanitari. Risc químic: ús segur d'agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les
radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc
específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball.
Actuacions en cas d'emergència: incendis riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades
perllongades i torns. Tècniques per gestionar l'estrès. Situacions de violència.

Annex 24.

Facultatiu/iva especialista en Medicina Familiar i Comunitària EAP (grup A, subgrup A1). Codi: 121

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 569 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 55 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 193 places

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en medicina Familiar i Comunitària.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en medicina Familiar i Comunitària per a les fases
d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

És el previst a l'Ordre SCO/1198/2005, de 3 de març, per la qual s'aprova i publica el programa formatiu de
l'especialitat de medicina familiar i comunitària (BOE núm. 105 de 3.5.2005), referent a les matèries previstes
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als punts 8, 9, 10, 11 i 12 d'aquesta ordre i que consten a continuació:

Tema 1

Continguts formatius de l'àrea docent de competències essencials:

1.1 La comunicació assistencial.

1.2 El raonament clínic.

1.3 La gestió de l'atenció.

1.4 La bioètica.

Tema 2

Continguts formatius de l'àrea docent de competències relacionades amb l'atenció a la persona:

2.1 Abordatge de necessitats i problemes de salut: factors de risc i problemes cardiovasculars. Problemes
respiratoris. Problemes de tracte digestiu i del fetge. Problemes infecciosos. Problemes metabòlics i
endocrinològics. Problemes de la conducta i la relació. Problemes de salut mental. Problemes del sistema
nerviós. Problemes hematològics. Problemes de la pell. Traumatismes, accidents i intoxicacions. Problemes de
la funció renal i de les vies urinàries. Problemes musculars i de l'esquelet. Problemes de cara, nas, coll i orella.
Problemes dels ulls. Conductes de risc addictiu. Urgències i emergències. Aspectes comuns.

2.2 Abordatge de grups poblacionals i grups amb factors de risc: atenció al nen. Atenció a l'adolescent. Atenció
a la dona. Atenció a l'adult. Atenció als treballadors. Atenció a la persona gran. Atenció al pacient immobilitzat.
Atenció al pacient terminal, a l'adult i a la persona cuidadora. Atenció a les situacions de risc familiar i social.
Aspectes comuns.

Tema 3

Continguts formatius de l'àrea docent de competències en relació amb la família.

Tema 4

Continguts formatius de l'àrea docent de competències en relació amb la comunitat.

Tema 5

Continguts formatius de l'àrea docent de competències en relació amb la formació, docència i la recerca.

5.1 Formació mèdica contínua.

5.2 Metodologia de la investigació.

Tema 6

Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 7

Prevenció de risc laborals: risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de precaució
estàndards; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu
sanitari. Risc químic: ús segur d'agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a radiacions
ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc específics
associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions
en cas d'emergència: incendis. Riscs psicològics i socials: organització del treball, jornades perllongades i
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torns. Tècniques per gestionar l'estrès. Situacions de violència.

Annex 25.

Facultatiu/iva especialista en Farmàcia Hospitalària (grup A, subgrup A1). Codi: 122

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 3 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 4 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 6 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en medicina o farmàcia i especialitat en Farmàcia Hospitalària.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Farmàcia Hospitalària per a les fases d'oposició del
procés d'estabilització i del procés ordinari corresponen als coneixements propis de la titulació.

Annex 26.

Facultatiu/iva especialista en medicina Preventiva i Salut Pública (grup A, subgrup A1). Codi: 123

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 4 places.

b. Concurs oposició del procés ordinari: 2 places.

2. Requisits específics:
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A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en medicina preventiva i salut pública.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública en la fase
d'oposició del procés ordinari corresponen als coneixements propis de la titulació.

Annex 27.

Facultatiu/iva especialista en Medicina Física i Rehabilitació (grup A, subgrup A1). Codi 124

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 6 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 1 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 4 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en medicina Física i Rehabilitació.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en medicina Física i Rehabilitació per a les fases
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d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari corresponen als coneixements propis de la titulació.

Annex 28.

Facultatiu/iva especialista en Radiodiagnòstic (grup A, subgrup A1). Codi: 125

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 9 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 2 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 2 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en radiodiagnòstic.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Radiodiagnòstic per a les fases d'oposició del procés
d'estabilització i del procés ordinari corresponen als coneixements propis de la titulació.

Annex 29.

Facultatiu/iva especialista en Psicologia Clínica (grup A, subgrup A1). Codi: 126

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 9 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 2 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 2 places.
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2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'han de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de llicenciatura o grau en Psicologia i especialitat en psicologia clínica.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d'aquesta
convocatòria.

3. Temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Psicologia Clínica per a les fases d'oposició del procés
d'estabilització i del procés ordinari corresponen als coneixements popis de la titulació.

Annex 30.

Diplomat/ada sanitari/ària especialista en Infermeria Obstètrica i Ginecologia (grup A, subgrup
A2). Codi 127

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 101 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 37 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 21 places totals: de les quals 19 places pel torn lliure i 2 places pel torn
de promoció interna.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de l'especialitat d'Infermer/a Obstètrica i Ginecològica (llevadora).

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.
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3. Temari de la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària especialista en Infermeria Obstètrica i Ginecologia per a
les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari.

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis, amb
coneixements, habilitats i actituds en activitats de promoció, manteniment, prevenció, protecció i recuperació
de la salut des del punt de vista de infermeria obstetricoginecològica (llevador/a), amb visió integral que
respecti els principis ètics, morals i culturals de la persona.

Igualment, ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professional i saber aplicar-les d'acord amb els
estàndards definits per a una pràctica professional responsable.

1.1 Participar i, si escau, liderar i dinamitzar programes de salut maternoinfantil, atenció a la dona i salut
sexual i reproductiva.

1.2 Promoure els processos fisiològics de salut maternoinfantil, de salut sexual i reproductiva i climateri.

1.3 Donar suport a la no intervenció en absència de complicacions.

2. Saber atendre el binomi mare-fill en el diagnòstic, control i assistència durant l'embaràs, el part i el puerperi
utilitzant els mitjans clínics i tecnològics adients.

2.1 Saber diagnosticar i fer el control i el seguiment de l'embaràs normal.

2.2 Saber fer el correcte maneig dels fàrmacs i productes sanitaris durant l'embaràs, part i postpart.

2.3 Saber assistir la dona en el part.

2.4 Saber atendre el nounat en cas de necessitar reanimació immediata.

2.5 Saber assistir i supervisar l'evolució de la mare i el nounat durant el puerperi.

2.6 Saber assistir i supervisar l'evolució del nounat durant el primer mes de vida.

2.7 Prestar atenció al nounat per afavorir la seva adaptació i detectar precoçment situacions de risc.

3. Saber detectar els factors de risc i problemes de salut durant l'embaràs, el part i el puerperi, realitzant
activitats de control, derivació i seguiment.

3.1 Saber atendre la dona que presenta problemes de salut durant l'embaràs, el part i el puerperi.

3.2 Saber detectar els problemes de salut del nounat en el moment del naixement i durant el primer mes de
vida.

4. Saber realitzar una adequada educació a la dona, família i comunitat en relació amb la salut maternoinfantil,
la salut sexual i reproductiva i el climateri d'acord amb les necessitats detectades.

4.1 Conèixer i desenvolupar programes d'educació per a la salut durant l'embaràs, el naixement i el postpart.

4.2 Conèixer i promoure programes d'educació per a la salut sexual i reproductiva i el climateri adreçats a
joves, dones, comunitat i grups de risc.

4.3 Saber assessorar en matèria d'anticoncepció per evitar i/o disminuir l'embaràs no desitjat.

4.4 Dur a terme activitat de promoció, prevenció, assistència i recuperació de la salut sexual i reproductiva de
la dona.

4.5 Conèixer i assessorar sobre la legislació vigent per protegir els drets de la dona i la família.
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4.6 Conèixer i utilitzar eines de comunicació efectives i treballar en xarxa.

4.7 Saber establir una comunicació efectiva amb la dona, la família i els grups socials.

4.8 Saber treballar en equips en l'àmbit de l'atenció maternoinfantil i l'atenció a la salut sexual i reproductiva.

4.9 Detectar factors de risc i problemes ginecològics en la dona: fer activitats de detecció precoç de càncer de
coll uterí, de mama i ginecològic. Participar i col·laborar en l'atenció a la dona amb problemes ginecològics, en
el diagnòstic i tractament de les infeccions ginecològiques i de transmissió sexual, i en l'atenció a la dona en el
climateri.

5. Saber aplicar els principis de raonaments clínics, detecció de problemes, presa de decisions, pla d'atenció i
cura i avaluació adequada a les diferents situacions clíniques en l'àmbit d'actuació de la persona llevadora.

5.1 Aplicar el raonament clínic en la pràctica assistencial.

6. Saber gestionar les activitats i recursos existents en l'àmbit de l'atenció a la salut maternoinfantil i l'atenció
a la salut sexual i reproductiva i el climateri.

7. Saber establir una comunicació efectiva amb la dona, família i grups socials, així com amb l'equip de salut
corresponent.

8. Saber emetre els informes necessaris i registrar les activitats realitzades d'acord amb el protocol d'aplicació.

8.1 Saber registrar i emetre informes de totes les actuacions realitzades.

8.2 Mantenir actualitzats els sistemes de registres.

8.3 Fer una pràctica clínica basada en l'evidència científica i mantenir les competències professionals
actualitzades.

9.Tenir capacitat per realitzar activitats docents i de recerca adreçades a millorar l'activitat professional i, per
tant, el nivell de salut de la dona, el nadó la família.

10. Exercir la professió de llevador/a de forma ètica d'acord amb la legislació vigent.

Aquestes competències estan desenvolupades al temari específic previst a l'Annex I de l'Ordre SAS/1349/2009,
de 6 de maig, per la qual s'aprova i publica el programa formatiu de l'especialitat d'infermeria obstètrica i
ginecològica (llevador/a) (BOE núm. 129, de 28.05.2009), el qual preveu la formació teòrica necessària sobre
les matèries que consten en els epígrafs següents:

Tema 1. Infermeria maternal i del nadó I

1.1 La reproducció humana.

1.2 El desenvolupament prenatal humà.

1.3 L'embaràs.

1.4 El part.

1.5 El puerperi i la lactància.

1.6 El nadó.
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Tema 2. Infermeria maternal i del nadó II

2.1 La reproducció humana.

2.2 Problemes de salut durant la gestació.

2.3 Complicacions en el treball de part i part.

2.4 Problemes de salut en el puerperi.

2.5 El nounat amb problemes de salut.

Tema 3. Infermeria de la dona i la família

3.1 Cura de la salut reproductiva de la dona.

3.2 Atenció a la dona amb problemes de salut reproductiva.

3.3 Epidemiologia i demografia en salut reproductiva.

3.4 Sexualitat.

3.5 Aspectes socioantropològics en salut reproductiva.

3.6 Història i evolució de la professió de llevadora.

Tema 4. Educació per a la salut de la dona

4.1 Educació per a la salut de la dona.

Tema 5. Legislació i ètica en infermeria obstètrica i ginecològica (llevador/a)

5.1 Legislació i ètica en infermeria obstètrica i ginecològica.

Tema 6. Administració dels serveis obstètrics i ginecològics (llevador/a)

6.1 Administració dels serveis obstètrics i ginecològics.

Tema 7. Recerca en infermeria obstètrica i ginecològica (llevador/a)

7.1 Recerca en infermeria obstètrica i ginecològica.

Annex 31.

Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia (grup A, subgrup A2). Codi: 128

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 33 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 25 places.

2. Requisits específics:
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A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de grau o diplomatura en Fisioteràpia.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia per a la fase d'oposició del procés
d'estabilització.

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis, amb
coneixements, habilitats i actituds en la promoció, manteniment, prevenció, protecció i recuperació de la salut
des del punt de vista de la fisioteràpia, amb visió global que respecti els principis ètics, morals i culturals de la
persona.

També ha de conèixer les teories i els principis de la biomecànica i l'electrofisiologia i les seves aplicacions en
l'àmbit de la fisioteràpia, així com les normes de l'exercici professional que capaciten per saber valorar l'estat
funcional del pacient i dissenyar un pla d'intervenció idoni encaminat a la terapèutica clínica i a la promoció i
manteniment de la salut.

Igualment, ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professionals i saber aplicar-les d'acord amb els
estàndards definits per a una pràctica professional responsable.

Competències professionals

1. Saber adaptar-se a la dinàmica del treball, mantenir actualitzades les habilitats i els coneixements científics,
tècnics i tecnològics i garantir la qualitat a la pràctica de fisioteràpia.

2. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones en el medi
natural i social, així com les tècniques, instruments i els models de la fisioteràpia.

3. Conèixer i saber aplicar els mètodes, procediments i actuacions adreçades a la reeducació, recuperació
funcional, promoció i manteniment de la salut.

4. Conèixer i saber identificar els canvis fisiològics i estructurals que poden donar-se per aplicació de la
fisioteràpia.

5. Tenir habilitats de gestió clínica i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control amb un ús eficient
dels recursos.

6. Saber aplicar correctament els procediments que faciliti la identificació d'alteracions i/o capacitats de la
persona i les tècniques manuals corresponents tant a l'àmbit hospitalari com extrahospitalari.

7. Saber examinar i diagnosticar l'estat funcional de la persona tenint en compte els aspectes físics, psicològics
i socials.

8. Saber identificar i valorar l'estat basal de la persona i els canvis significatius durant el procés terapèutic i els
senyals d'alarma.
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9. Saber dissenyar, executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia utilitzant eines terapèutiques
pròpies d'acord amb les característiques de la persona.

10. Saber proporcionar una atenció eficaç, adequada i integral que identifiqui els objectius terapèutics
juntament amb la persona atesa i que garanteixi la continuïtat assistencial, la coordinació i la cooperació
multidisciplinària.

11. Saber avaluar els resultats obtinguts amb el tractament, d'acord amb els objectius terapèutics.

12. Conèixer les malalties, dins del seu àmbit competencial, que poden aparèixer en un procés, els tractaments
medicoquirúrgics, els problemes psicològics i físics.

13. Avaluar els objectius terapèutics de forma sistemàtica i adequar els mètodes i tècniques terapèutiques a
l'evolució de la persona atesa, vetllant per la seguretat del pacient.

14. Saber planificar l'alta del tractament de fisioteràpia, elaborar l'informe corresponent i complimentar
correctament els registres de fisioteràpia de la història clínica.

15. Saber intervenir en la promoció, prevenció i recuperació de la salut.

16. Saber treballar en equips dins d'una unitat multidisciplinària i interdisciplinària i col·laborar en l'elaboració
de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica.

Aquestes competències estan desenvolupades en el temari específic de l'annex de l'Ordre CIN/2135/2008, de 3
de juliol, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten
per a l'exercici de la professió de fisioteràpia (BOE núm. 174, de 19 de juliol de 2008).

- Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones.

- Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments de la fisioteràpia.

- Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques.

- Tenir habilitats intel·lectuals, tècniques i manuals que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals.

- Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

- Valoració diagnòstica de les cures de fisioteràpia.

- Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia.

- Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia.

- Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament, d'acord amb els objectius.

- Elaborar l'informe d'alta.

- Donar una atenció de fisioteràpia eficaç.

- Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

- Saber treballar en equips de professionals, multidisciplinaris i interdisciplinaris.

- Incorporar els principis ètics i legals de la professió.

- Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica.

- Fer intervencions fisioterapèutiques en una atenció integral de la salut, amb cooperació multiprofessional,
amb integració dels processos i amb continuïtat assistencial.

- Comprendre la importància d'actualitzar coneixements, habilitats i actituds de la professió de fisioterapeuta.

- Fer un ús eficient dels recursos.

Annex 32.
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Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria (grup A, subgrup A2). Codi: 129

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1.590 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 605 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 1.243 places total, de les quals 410 places són pel torn de promoció
interna i 833 places pel torn lliure.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de grau o diplomatura en Infermeria.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria per a les fases d'oposició del procés
d'estabilització i del procés ordinari.

Tema 1

Tenir cura de la persona, la família i la comunitat. Conèixer i incorporar a la pràctica els aspectes ètics de la
prestació de cures, el codi deontològic i el codi ètic de la disciplina infermera. Conèixer i saber aplicar el
desenvolupament teòric infermer, els fonaments teòrics i metodològics disciplinaris, el procés d'atenció
d'infermeria i els llenguatges clínics. Aconseguir en la relació terapèutica una comunicació efectiva mitjançant
tècniques de comunicació bàsiques i avançades. Saber aplicar estils de comunicació en la comunicació verbal i
no verbal i saber gestionar la comunicació en situacions de crisi.

Conèixer i saber aplicar els aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i qualitativa.

Tema 2

Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut social, pública i comunitària i promoure la salut i
l'autonomia del pacient. Desenvolupar també accions dirigides a la prevenció de la malaltia, el deteriorament i
la dependència. Conèixer el concepte de cronicitat. Conèixer els factors de risc en les diferents etapes del cicle
vital. Saber identificar els aspectes específics de l'atenció a la salut dels infants i adolescents, i els aspectes
específics de l'atenció a la salut dels ancians. Saber valorar la salut familiar, la dinàmica, el funcionament i els
rols familiars. Conèixer els atributs de la família funcional/disfuncional i conèixer les teories sobre vinculació
afectiva.

Tema 3

Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en
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situacions d'urgència o emergència. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en l'embaràs, part i puerperi.
Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris.
Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris i/o de l'aparell
reproductor.

Tema 4

Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nutricionals, metabòlics i/o
endocrinològics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes neurològics i/o
musculars i esquelètics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes infecciosos
i/o parasitaris. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes digestius,
hepatobiliars o pancreàtics.

Tema 5

Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cutanis i/o tegumentaris. Conèixer i
saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans hematopoètics, la sang o el sistema
immunitari. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials,
otorrinolaringològics i/o oftalmològics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb
problemes multiorgànics/multisistèmics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb
problemes mentals, del comportament (incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social. Conèixer i saber
aplicar el procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal. *Procés de cures (...) inclou com a
mínim els coneixements d'anatomia i fisiologia, fisiopatologia, valoració/avaluació, diagnòstic, detecció precoç i
actuació.

Tema 6

Ajudar el pacient en el compliment del tractament i saber fer-lo partícip. Conèixer i saber adequar les accions
de l'educació sanitària. Conèixer i saber aplicar els models d'intervenció educativa per a la salut, els mètodes i
procediments educatius, els conceptes i indicadors de seguiment i compliment, adhesió i adherència al
tractament i/o als consells de salut. Conèixer i saber aplicar les bases de la farmacologia clínica, principals
grups de medicaments: generalitats, accions, usos, principals efectes secundaris/adversos, principals
incompatibilitats. Saber administrar els medicaments i fer les cures associades a l'administració de
medicaments: conèixer i saber aplicar les tècniques de conservació, preparació i administració, comprovacions
de seguretat, càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió, paràmetres de valoració –pre, trans i/o post–
administració, cures associades, avaluació de la resposta terapèutica i educació sanitària per al maneig de la
medicació. Conèixer les tècniques en nutrició i dietètica. Saber indicar l'administració de dietes terapèutiques i
la nutrició artificial. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació nutricional. Conèixer i saber aplicar les
intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla de cures.

Tema 7

Contribuir a garantir la seguretat del pacient i gestionar el procés assistencial. Conèixer i saber aplicar els
principis d'asèpsia i esterilització. Saber desenvolupar accions conduents a la prevenció i abordatge de la
infecció nosocomial i de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària. Conèixer i saber aplicar les
mesures d'aïllaments i les precaucions que cal aplicar. Conèixer els programes de seguretat clínica, la teoria de
l'error humà en l'atenció de la salut i els conceptes de seguretat clínica. Conèixer el sistema de prevenció
d'errors i d'esdeveniments adversos. Prevenir les caigudes i disminuir les lesions. Conèixer i saber aplicar el
sistema de seguretat farmacològica i transfusional, el sistema de seguretat periquirúrgica i periintervencionista.
Conèixer i saber determinar l'eficàcia de la conciliació de medicació.

Tema 8

Facilitar el procés d'adaptació i saber gestionar l'afrontament al nou estat de salut. Conèixer i saber aplicar les
teories de l'estrès i l'afrontament, i els mecanismes i estratègies d'adaptació i afrontament. Conèixer el procés
d'adaptació i afrontament a la malaltia, discapacitat o situació vital. Saber valorar, diagnosticar i abordar els
problemes i complicacions associades amb els processos d'afrontament i intervencions de suport. Saber fer
intervenció d'atenció a la família/cuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats o estats de
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fragilitat. Saber identificar les necessitats per fer l'adaptació i afrontament del cuidador/família. Saber prevenir
la claudicació familiar i del cansament del rol de cuidador. Saber valorar, diagnosticar i intervenir en aquest
àmbit. Conèixer el procés de dol i saber detectar el dol funcional i el dol disfuncional.

Annex 33.

Diplomat/ada sanitari/ària en logopèdia (grup A, subgrup A2). Codi: 130

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 19 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 3 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de grau, diplomatura o equivalent en Logopèdia.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària en Logopèdia per a la fase d'oposició del procés
d'estabilització.

Tema 1

Fonaments biològics i psicològics. Conèixer i integrar els fonaments biològics de la logopèdia: l'anatomia i
fisiologia. Conèixer i integrar els fonaments psicològics de la logopèdia: el desenvolupament del llenguatge, el
desenvolupament psicològic, la neuropsicologia del llenguatge, els processos bàsics i la psicolingüística.

Tema 2

Fonaments lingüístics i educatius. Conèixer i integrar els fonaments lingüístics de la logopèdia: fonètica i
fonologia, morfosintaxi, semàntica, pragmàtica, sociolingüístic. Conèixer i integrar els fonaments educatius de
la Logopèdia: Processos d'ensenyament i aprenentatge.

Tema 3

Fonaments metodològics per a la recerca. Conèixer i integrar els fonaments metodològics per a la recerca en
Logopèdia. Identificar que l'exercici professional està assentat en el respecte a l'autonomia del pacient;
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descriure els elements propis del maneig de la documentació clínica amb especial atenció als aspectes de
confidencialitat; identificar els criteris bàsics de gestió clínica, economia de la salut i ús eficient dels recursos.
Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o
multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb l'avaluació diagnòstica i
tractament l'opoteràpic. Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió
dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguin relacionats la logopèdia.

Tema 4

Trastorns en logopèdia. Conèixer la classificació, la terminologia i la descripció dels trastorns de la comunicació,
el llenguatge, la parla, la veu i l'audició i les funcions orals no verbals. Conèixer, reconèixer i discriminar entre
la varietat de les alteracions: els trastorns específics del desenvolupament del llenguatge, trastorn específic del
llenguatge, retards del llenguatge, trastorns fonètics i fonològics; els trastorns de la comunicació i el llenguatge
associats a dèficit auditius i visuals, el dèficit d'atenció, la deficiència mental, el trastorn generalitzat del
desenvolupament, els trastorns de l'espectre autista, la paràlisi cerebral infantil i les plurideficiències; els
trastorns específics del llenguatge escrit; les discalcúlies; les alteracions en el desenvolupament del llenguatge
per deprivació social i les associades a contextos multiculturals i plurilingüisme; els trastorns de la fluïdesa de
la parla; les afàsies i els trastorns associats; les disàrtries; les disfonies; les disglòssies; les alteracions del
llenguatge en l'envelliment i els trastorns degeneratius; les alteracions del llenguatge i la comunicació en
malalties mentals; el mutisme i les inhibicions del llenguatge; les alteracions de les funcions orals no verbals:
deglució atípica, disfàgia i alteracions tubàriques.

Tema 5

Intervenció en logopèdia. Conèixer els principis generals de la intervenció logopèdica. Conèixer les funcions de
la intervenció logopèdica: Prevenció, educació, reeducació, rehabilitació i tractament. Conèixer i aplicar els
models i les tècniques d'intervenció. Conèixer les característiques diferencials de la intervenció logopèdica en
els àmbits familiar, escolar, clínic-sanitari i assistencial.

Tema 6

Intervenció en trastorns específics en logopèdia. Conèixer i realitzar la intervenció logopèdica en els trastorns
específics del desenvolupament del llenguatge: Trastorno específic del llenguatge, retards del llenguatge,
trastorns fonètics i fonològics; els trastorns de la comunicació i el llenguatge associats a dèficit auditius i
visuals, el dèficit d'atenció, la deficiència mental, el trastorn generalitzat del desenvolupament, els trastorns de
l'espectre autista, la paràlisi cerebral infantil i les plurideficiències; els trastorns específics del llenguatge escrit;
les discalcúlies; les alteracions en el desenvolupament del llenguatge per deprivació social i les associades a
contextos multiculturals i plurilingüisme; els trastorns de la fluïdesa de la parla; les afàsies i els trastorns
associats; les disàrtries; les disfonies; les disglòssies; les alteracions del llenguatge en l'envelliment i els
trastorns degeneratius; les alteracions del llenguatge i la comunicació en malalties mentals; el mutisme i les
inhibicions del llenguatge; les alteracions de les funcions orals no verbals: deglució atípica, disfàgia i
alteracions tubàriques

Tema 7

Intervenció, dissenys i aplicació de tècniques en logopèdia. Conèixer i realitzar la intervenció logopèdica en
atenció precoç. Conèixer i implementar els sistemes de comunicació augmentativa. Conèixer i implementar les
ajudes tècniques a la comunicació. Saber dissenyar i elaborar informes logopèdics. Saber dissenyar, programar
i avaluar l'actuació logopèdica. Conèixer, aplicar i valorar críticament les tècniques pedagògiques, així com els
recursos metodològics i didàctics per a l'ensenyament del llenguatge. Conèixer el concepte de logopèdia,
objecte i mètode; la professió de logopeda; la història de la logopèdia; la deontologia i la legislació rellevant
per a l'exercici professional. Conèixer l'organització d'institucions educatives, sanitàries i socials. Teoria de la
rehabilitació de la teràpia de la parla de la demència i les malalties degeneratives. Pacients amb demència o
malaltia neurodegenerativa: canvi en la seva vida i entorn, primera visita: recollida d'informació. Estimació.
Llenguatge en les persones majors. Teoria de la rehabilitació dels processos estudiats en la teoria mèdica de
malalties degeneratives i demències.

Tema 8
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Bases de l'acústica de la veu. Naturalesa de l'ona sonora. Eines d'anàlisi acústica de la veu. Fonació: generació
del so glotal. L'harmònic com a unitat de veu. Regulació del to. Regulació de la intensitat. Anàlisi acústica de
les qualitats vocals. Limitacions i errors en l'avaluació logopèdica perceptiva de la veu. Taller GRBAS. Correlació
de la informació espectral amb les categories perceptives Logopèdic-*foniàtrics. L'atac vocal. Identificació dels
diferents tipus d'atacs vocals. Ressonàncies i veu eficient. Anàlisi acústica de les diferents alteracions en veus
amb disfonia. Acústica de la parla. L'espectrograma de banda ampla com a eina d'anàlisi acústica de la parla.
Claus acústiques canòniques de reconeixement dels diferents sons de la parla. Audiologia i Audiometria. Bases
psicofísiques de la percepció de la intensitat: Nivell d'intensitat i escala de decibels. Nivell de sonoritat, corbes
isofòniques i escala de fons. Mal auditiu immediat i llindar de mal a llarg termini. Prova eudiomètrica:
l'audiograma: Alteracions en les hipoacúsies més prevalents. Funcionament de l'aparell auditiu: Oïda externa,
mitjà i intern. Anàlisi de freqüències: distribució tonotòpic de la membrana basilar. Audiometria
topodiagnòstica. Intervenció: L'audiòfon de via aèria. L'audiòfon percutor de conducció òssia. L'implant coclear.

Annex 34.

Diplomat/ada sanitari/ària en nutrició humana i dietètica (grup A, subgrup A2). Codi: 131

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 23 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 10 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de grau o diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària en Nutrició Humana i Dietètica per a la fase d'oposició
del procés d'estabilització.

Tema 1

Fonaments. Conèixer els fonaments químics, bioquímics i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.
Conèixer l'estructura i funció del cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet en les diferents
etapes de la vida. Conèixer l'estadística aplicada a Ciències de la Salut. Conèixer les bases psicològiques i els
factors biopsicosocials que incideixen en el comportament humà.
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Tema 2

Alimentació: història, mètodes educatius i fonaments. Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica
de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia. Descriure els fonaments
antropològics de l'alimentació humana. Descriure i argumentar les desigualtats culturals i socials que poden
incidir en els hàbits d'alimentació. Conèixer els diferents mètodes educatius d'aplicació en ciències de la salut,
així com les tècniques de comunicació aplicables en alimentació i nutrició humana. Conèixer les bases i
fonaments de l'alimentació i la nutrició humana.

Tema 3

Gestió sanitària en nutrició. El treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o
multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb l'avaluació diagnòstica i
tractament de dietètica i nutrició. Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la
gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguin relacionats amb aspectes nutricionals.

Tema 4

Identificar i classificar els aliments, productes alimentosos i ingredients alimentaris. Conèixer la seva
composició química, les seves propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seva biodisponibilitat, les
seves característiques organolèptiques i les modificacions que sofreixen a conseqüència dels processos
tecnològics i culinaris. Conèixer els sistemes de producció i els processos bàsics en l'elaboració, transformació i
conservació dels principals aliments. Conèixer i aplicar els fonaments de l'anàlisi bromatològica i sensorial de
productes alimentaris. Interpretar i manejar les bases de dades i taules de composició d'aliments. Conèixer la
microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments. Conèixer les tècniques culinàries per a optimitzar les
característiques organolèptiques i nutricionals dels aliments, amb respecte a la gastronomia tradicional.

Tema 5

Elaborar, aplicar, avaluar i mantenir pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de
control de riscos, aplicant la legislació vigent. Participar en el disseny, organització i gestió dels diferents
serveis d'alimentació. Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat. Avaluar, controlar i gestionar
aspectes de la traçabilitat en la cadena alimentària. Conèixer els aspectes relacionats amb l'economia i gestió
de les empreses alimentàries. Assessorar científica i tècnicament sobre els productes alimentosos i el
desenvolupament d'aquests. Avaluar el compliment d'aquest assessorament. Participar en els equips
empresarials de màrqueting social, publicitat i al·legacions saludables. Col·laborar en la protecció del
consumidor en el marc de la seguretat alimentària

Tema 6

Aplicar les Ciències dels Aliments i de la Nutrició a la pràctica dietètica. Conèixer els nutrients, les seves
funcions i la seva utilització metabòlica. Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seva regulació. Avaluar
i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).

Tema 7

Participar en el disseny d'estudis de dieta total. Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per
excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional. Planificar, realitzar i interpretar l'avaluació
de l'estat nutricional de subjectes i/o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.

Tema 8

Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició. Identificar els problemes
dietètics i nutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades. Elaborar i
interpretar una història dietètica en subjectes sans i malalts. Interpretar una història clínica. Comprendre i
utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut. Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i
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farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.

Tema 9

Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia. Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a
subjectes i/o grups. Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació. Participar
en l'equip multidisciplinari d'una Unitat de Nutrició Hospitalària. Conèixer les diferents tècniques i productes de
suport nutricional bàsic i avançat. Desenvolupar i implementar plans de transició dietètics i nutricionals.
Planificar i dur a terme programes d'educació dietètica i nutricional en subjectes sans i malalts.

Tema 10

Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients. Manejar les eines bàsiques en TIC
utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica. Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica
dietètica. Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista,
supeditant la seva actuació professional a l'evidència científica.

Tema 11

Conèixer les organitzacions i els sistemes de salut nacionals i internacionals, així com les polítiques de salut.
Participar en l'anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d'estudis epidemiològics i programes d'intervenció en
alimentació i nutrició en diferents àrees. Dissenyar i realitzar valoracions nutricionals per identificar les
necessitats de la població en termes d'alimentació i nutrició, així com identificar els determinants de salut
nutricional. Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dietètica nutricional i de formació en nutrició
i dietètica. Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries i nutricionals per a l'educació alimentària i
nutricional de la població. Adquirir la capacitat per a intervenir en projectes de promoció, prevenció i protecció
amb un enfocament comunitari i de salut pública.

Annex 35.

Diplomat/ada sanitari/ària en òptica i optometria (grup A, subgrup A2). Codi: 132

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 31 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 8 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de grau o diplomatura en Òptica i Optometria.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
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en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària en òptica i optometria per a la fase d'oposició del
procés d'estabilització.

Tema 1

Anatomia ocular: Anatomia de les estructures integrants de l'ull i els seus annexos. Vies visuals i còrtexs.
Defectes refractius: Emmetropia i emetropizació. Punt remot i punt pròxim. Acomodació i presbícia. Miopia:
Definició, miopia magna. Hipermetropia: Definició, hipermetropia i acomodació. Astigmatisme: Definició, tipus.
Prevalença i distribució de defectes refractius.

Tema 2

Agudesa Visual: Definició. Quantitat vs. qualitat visual. Paràmetres que influeixen en l'agudesa visual. Optotips
de mesura. Escales de mesura. Pèrdua de visió de causa no orgànica i simulació: Pacient simulador; Tècniques
de detecció. Examen optomètric: Anamnesi. Refracció Objectiva (autorrefractòmetre, retinoscòpia,
queratometria. topografia corneal, biometria ocular). Refracció Subjectiva (Examen subjectiu monocular.
Afinament d'esfera i cilindre. Equilibri binocular. Examen binocular. Tècniques de control de l'acomodació
durant l'examen subjectiu. Refracció en visió pròxima).Examen de l'acomodació i la binocularitat (Cover Test;
Von Graefe; Thorington; PPC; Disparitat de la fixació. Vergències fusionals. Avaluació de l'acomodació. Relació
AC/A. Estudi de la fusió i l'estereòpsia. Llums de Worth. Test de Schober, TNO, i altres. Disfuncions binoculars
no estràbiques. Disfuncions binoculars estràbiques. Test Hess-Lancaster. Exploració dels parells cranials. III,
IV, i VI.

Tema 3

Lents oftàlmiques per a la compensació de defectes refractius i de la binocularidad: Maneig de les prescripcions
prismàtiques (lents esfèriques, lents tòriques, lents bifocals, lents progressives). Materials, filtres i
tractaments. Control de lents oftàlmiques. Prismes. Lents de contacte terapèutiques. Sensibilitat al contrast:
Definició. Relació amb l'agudesa visual. Factors que l'afecten. Aberracions òptiques i caracterització de la
qualitat visual: Aberracions de baix i alt ordre. Aberròmetres. Aberració esfèrica: Rellevància en la cirurgia
refractiva.

Tema 4

Avaluació i alteració dels reflexos pupil·lars: Reflex directe. Reflex consensuat. Test de balanceig. Defecte
pupil·lar aferent relatiu. Derivació. Avaluació de la visió cromàtica: Visió del color. Alteracions congènites en la
visió del color. Alteracions adquirides en la visió del color. Mètodes de detecció de defectes en la visió del color.
Avaluació del camp visual i altres proves complementàries: definició. Campimetria visual. Microscòpia
especular. Ecografia ocular.

Tema 5

Examen amb llum de fenedura i altres tècniques d'imatge de pol anterior ocular: Sistema d'il·luminació.
Sistema d'observació. Tècniques d'exploració. Topografia corneal. Paquimetria corneal. Tomografia de
coherència òptica (OCT de segment anterior. Superfície ocular: composició de la llàgrima. Proves
diagnòstiques. Síndrome d'ull sec. Derivació i tractament pal·liatiu. Examen del fons d'ull. Tècniques
d'exploració del pol posterior: Fons d'ull normal. Oftalmoscòpia directa i indirecta. Retinografia. OCT de pol
posterior. OCT estructural. OCT–A.

Tema 6
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Tonometria ocular i biomecànica: Tonometria de contacte. Tonometria sense contacte. Paquimetria corneal i
tonometria. Anàlisi de la biomecànica corneal. Biometria ocular i càlcul de la lent intraocular (LIO): Biometria
ultrasònica. Biometria mitjançant interferometria. Biometria mitjançant OCT. Càlcul del poder diòptric de la
LIO: fórmules. Càlcul del poder diòptric en casos especials: cirurgia corneal prèvia i implants secundaris.
Maneig de l'astigmatisme corneal: Càlcul de la LIO tòrica.

Tema 7

Teràpia visual i ortòptica: Coneixements bàsics. Derivació a centres especialitzats. Indicacions. Optotips
específics. Ajudes òptiques. Ajudes no òptiques.

Tema 8

Coneixements bàsics de la patologia ocular i criteris de derivació: Segment anterior (Annexos oculars. Vies
lacrimals. Escleròtica i Epiescleral. Conjuntiva: Tipus de conjuntivitis. Còrnia: Tipus de queratitis. Distròfies
corneals. Queratocon i èctasis). Cristal·lí i cos ciliar (Uveïtis. Cataracta). Glaucoma. Patologia del nervi òptic no
glaucomatosa. Polo posterior (Patologia retiniana vascular. Retinopatia diabètica. Retinopatia hipertensiva.
Patologia macular: edema macular, forat macular, i DMAE. Coroidopatia serosa central. Despreniment de
retina). Tumors palpebrals i oculars. Nistagme: Classificació i etiologia. Manifestacions oculars de malalties
sistèmiques: Generalitats sobre migranyes i repercussions oculars. Generalitats sobre la visió durant l'embaràs.
Hipertensió arterial, diabetis, colesterol. Derivació.

Tema 9

Principis generals de farmacologia associats a proves diagnòstiques. Protecció de la salut visual en el mitjà
laboral.

Annex 36.

Diplomat/ada sanitari/ària en podologia (grup A, subgrup A2). Codi: 133

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 3 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de grau o diplomatura o equivalent en Podologia.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
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els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària en podologia per a la fase d'oposició del procés
d'estabilització.

Tema 1

Anatomia i l'aparell locomotor. Conceptes bàsics d'anatomia descriptiva: terminologia anatòmica, plans i eixos.
Generalitats d'osteologia, artrologia i miologia. Característiques del cap: estructura òssia i articular.
Musculatura craniofacial. Característiques del tronc: estructura òssia i articular. Característiques de les
extremitats superiors: estructura òssia, articulacions i musculatura.

Tema 2

Sistema nerviós. Embriologia general. Introducció al sistema nerviós. Estructures protectores del sistema
nerviós central: meninges, líquid cefalorraquidi. Classificació estructural del sistema nerviós: El sistema nerviós
central: encèfal, medul·la espinal. El sistema nerviós perifèric: Nervis espinals, Nervis cranials. Classificació
funcional del sistema nerviós: Sistema nerviós somàtic, Sistema nerviós autònom. Cavitat toràcica de l'aparell
cardiorespiratori. Característiques i compartiments de la cavitat toràcica: estructura, cavitat pleural, mediastí i
pericardi. Sistema circulatori. Cor: estructura externa, estructura interna, sistema de conducció d'impulsos i
vasos coronaris. Grans vasos: sistema venós i sistema arterial, sistema limfàtic. Aparell respiratori. Vies aèries
superiors (fosses nasals, laringe i faringe).Vies aèries inferiors (tràquea, bronquis, pulmons i pleura). Cavitat
abdominal i òrgans interns. Característiques de la cavitat abdominal i cavitat pelviana. Aparell digestiu. Tub
digestiu. Glàndules annexes: salivals majors, pàncrees, fetge i sistema biliar. Sistema urogenital. Ronyó:
estructura externa, estructura interna, nefrona i relacions anatòmiques. Vies excretores urinàries: urèter,
bufeta i uretra (particularitats respecte al sexe). Òrgans de l'aparell genital masculí. Òrgans de l'aparell genital
femení.

Tema 3

Psicologia evolutiva: infància, adolescència, edat adulta i vellesa. Salut i malaltia: atribucions del pacient. La
relació terapeuta-pacient. Les esperances del pacient. Les pors del pacient. Les esperances del professional
sanitari. Les pors del professional sanitari.

Tema 4

Citologia. La Teoria Cel·lular. Estructura i funció cel·lular. La membrana plasmàtica. Orgànuls cel·lulars. Tipus i
funcions. Cicle cel·lular. Histologia. Introducció als teixits. Teixit epitelial. Teixit connectiu conjuntiu. Teixit
adipós. Teixit cartilaginós. Teixit ossi. La sang. Teixit nerviós. Teixit muscular. Anatomia patològica. Patologia
cel·lular i tissular. Reparació tissular. Alteracions del creixement cel·lular.

Tema 5

Molècules bàsiques de la bioquímica. Aigua i el seu comportament químic. Hidrats de carboni. Nucleòtids.
Lípids. Proteïnes. Enzims. Rutes metabòliques. Metabolisme energètic. Metabolisme de precursors biosintètics.
Biofísica. Conceptes de mecànica. Estàtica, cinemàtica i dinàmica. Elasticitat, propietats mecàniques dels sòlids.

Tema 6

Fisiologia. Homeòstasi. Control homeostàtic. La termoregulació. Fisiologia de la sang i la immunitat. La sang.
Eritròcits. Trombòcits o plaquetes. Immunitat. Circulació, respiració, digestió i excreció. Fisiologia
cardiovascular i limfàtica. Fisiologia de l'aparell respiratori. Fisiologia de l'aparell digestiu i les glàndules
exocrines annexes. Fisiologia de l'aparell renal. Fisiologia del sistema endocrí i l'aparell reproductor. Fisiologia
dels sistemes nerviós i muscular. Cèl·lules excitables. Sinapsi i neurotransmissió. Neuroplasticitat.
Processament sensorial i percepció. Múscul. Control motor. Funcions encefàliques complexes. Sistema nerviós
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autònom.

Tema 7

Introducció a la podologia. Inspecció, palpació, exploració articular i muscular del peu. Radiologia i ossificació.
Exploració biomecànica: empremta plantar, bipedestació i marxa. Anatomia funcional de l'extremitat inferior.
Introducció a l'anatomia del sistema musculoesquelètic de l'extremitat inferior. Descripció i característiques
biomecàniques. Introducció a la pelvis. Ossos i articulacions de la pelvis i el maluc. Compartiments. Músculs de
la pelvis: Músculs de la regió ilíaca anterior. Músculs de la regió glútia. Anatomia regional. Introducció a la
cuixa. Ossos i articulacions del genoll. Compartiments. Músculs del compartiment anterior de la cuixa. Músculs
del compartiment medial de la cuixa. Músculs del compartiment posterior de la cuixa. Anatomia regional de la
cuixa. Introducció a la cama. Ossos i articulacions del turmell i el peu. Compartiments. Músculs del
compartiment anterior de la cama. Músculs del compartiment lateral de la cama. Músculs del compartiment
posterior de la cama. Anatomia regional de la cama. Introducció al peu. Compartiments. Classificació dels
músculs. Músculs dorsals del peu. Músculs plantars medials. Músculs plantars centrals. Músculs plantars
laterals. Innervació de l'extremitat inferior: Plexe lumbosacre: concepte i constitució. Rams col·laterals i rams
terminals del plexe lumbar. Rams terminals del plexe sacre. Innervació cutània i dermatomes. Vascularització
arterial i venosa de l'extremitat inferior. Vasos venosos superficials i les seves característiques. Vasos i
principals ganglis limfàtics. Anatomia clínica i específica del peu. El sistema osteoarticular i múscul-tendinós
dels dits del peu: l'hàl·lux, la placa plantar i l'aparell extensor digital del peu. Vies de conducció del peu:
innervació i vascularització del peu amb orientació quirúrgica.

Tema 8

Introducció a la microbiologia mèdica. Els bacteris. Els virus. Els fongs. Els paràsits. Desinfecció i esterilització.
La resposta immunològica. Característiques dels processos infecciosos. La microbiota. Mecanismes de
patogenicitat. Infeccions fúngiques. Infeccions bacterianes. Infeccions víriques. Infeccions parasitàries
antimicrobians.

Tema 9

Conceptes i principis bàsics en ortopodologia. Conceptes generales d'ortopèdia i ortopodologia. Descripció del
taller, sala de motlles i tècniques d'emmotllurat. Els materials i les tècniques utilitzats a l'ortopodologia.
Procediments bàsics en ortopodologia. Teòric/pràctics motlles, patrons, ortesis polit de figures bàsiques. Ètica i
legislació professional.

Tema 10

Principis generals. Introducció a la farmacologia. Conceptes generals. Investigació de medicaments.
Farmacocinètica. Accés i distribució del fàrmac a l'organisme, metabolisme i excreció. Farmacodinàmica. Com
actuen els fàrmacs. Relació dosi-efecte. Formes farmacèutiques i vies d'administració de medicaments. Efectes
adversos dels medicaments i interaccions farmacològiques. Farmacologia del sistema nerviós-farmacologia del
SN autònom: fàrmacs adrenèrgics i bloquejants adrenèrgics, colinèrgics i anticolinèrgics. Anestèsics locals i
anestèsics generals. Farmacologia del SN central: fàrmacs antiepilèptics, antiparkinsonians, antipsicòtics,
ansiolítics, hipnòtics i antidepressius. Farmacoteràpia del dolor i la inflamació. mediadors cel·lulars. Analgèsics,
antitèrmics i antiinflamatoris. Analgèsics opioides. Fàrmacs glucocorticoides. Antihistamínics. Terapèutica
antiinfecciosa. Farmacologia del sistema immunitari-conceptes generals. Antibiòtics betalactàmics,
aminoglicòsids, glicopèptids, macròlids, quinolones i altres antibiòtics. Fàrmacs antituberculosos. Fàrmacs
antivírics i antifúngics. Vacunes i immunoglobulines. Immunosupressors i immunomoduladors. Farmacologia
cardiocirculatòria-fàrmacs antihipertensius. Fàrmacs antiarrítmics. Fàrmacs diürètics. Fàrmacs per a la
insuficiència cardíaca. Fàrmacs per a la cardiopatia isquèmica. Farmacologia del sistema endocrí i metabolisme.
Farmacologia de la diabetis. Hormones tiroidals. El calci i la seva regulació. Fàrmacs hipouricemiants i
antigotosos. Hipolipemiants. Farmacologia de l'aparell digestiu i respiratori. Farmacologia de l'úlcera pèptica.
Antiemètics, laxants i antidiarreics. Fàrmacs antiasmàtics. Fàrmacs antitussígens, mucolítics i expectorants.
Medi intern-fàrmacs que modifiquen la coagulació sanguínia. Fàrmacs antianèmics. Fluïdoteràpia i nutrició.
Farmacoteràpia antineoplàstica-fàrmacs citostàtics.

Tema 11
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Biomecànica dels teixits i la seva exploració. Biomecànica de l'os i lleis de creixement. Biomecànica del cartílag.
Biomecànica del tendó i del lligament. Biomecànica del nervi perifèric. Biomecànica del múscul esquelètic i
fàscia. Teoria de l'estrès de teixits. Anatomia biomecànica i la seva patomecànica. Biomecànica de la columna
vertebral. Biomecànica del maluc. Biomecànica del genoll. Biomecànica del turmell. Biomecànica del retropeu.
Biomecànica del migpeu. Biomecànica de l'avantpeu. Exploració biomecànica integrada. Exploració i palpació en
decúbit. La postura: conceptes bàsics, exploració i palpació. Tests clínics.

Tema 12

Patologia infantil de l'aparell locomotor. Peu pla infantil, peu buit infantil, desalineacions del raquis: Escoliosis i
malaltia de Scheuermann, alteracions angulars i dissimetries de les extremitats inferiors, displàsia de maluc,
alteracions rotacionals i torsionals de les extremitats inferiors, alteracions neurològiques: Espina bífida i paràlisi
cerebral, osteocondrosis infantils i juvenils. Malaltia de Sever. Alteracions posturals, torsionals i rotacionals de
les extremitats inferiors (EI), asimetries d'EI, patologies de maluc i genoll, patologies de la columna vertebral.
Cirurgia Metatarsàlgies: preoperatori, material a utilitzar, tècnica, indicacions i contraindicacions. Cirurgia del
retropeu i del peu de risc: cirurgia del peu diabètic i cirurgia del peu reumàtic.

Tema 13

Infecciones víriques. Èczemes: descripció de les diferents patologies amb afectació en els peus provocades per
virus, tipus de virus, definició dels èczemes i tipus d'èczemes. Alteracions de la queratinització, psoriasis,
queratodèrmies palmoplantars i ictiosis. Tumors cutanis: no melanocítics benignes i malignes, nevus
melanocítics benignes i melanoma maligne, introducció a la dermatoscòpia i tumors vasculars.

Tema 14

Ultrasonografia anatòmica. Sonohistologia dels teixits del peu, protocols d'exploració de cama i peu
sonoanatomia de cama peu i turmell. Procediments de punció guiada. Consideracions generals, procediments
bàsics. Anestèsia en cirurgia MIS. Anestèsics mes freqüents, bloqueig nerviós del turmell, bloqueig anestèsic
metatarsal, bloqueig nerviós del 1º dit, bloqueig nerviós dels dits del peu. Cirurgia metatarsal dels radis
mitjans. Etiologia de les metatarsàlgies. Clínica. Diagnòstic. Tècniques quirúrgiques directes. Tècniques
quirúrgiques indirectes. Criteris d aplicació de les osteotomies múltiples. Osteotomia elevadora. Osteotomia de
Haspell.

Annex 37.

Diplomat/ada sanitari/ària en teràpia ocupacional (grup A, subgrup A2). Codi: 134

1.Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 12 places.

2.Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de grau o diplomatura en Teràpia Ocupacional.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
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anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició en aquesta categoria.

Annex 38.

Tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social (grup A, subgrup A2). Codi: 135

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 88 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 47 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de grau o diplomatura en treball social.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social per a la fase d'oposició del procés
d'estabilització.

Tema 1

Conèixer continguts del sistema espanyol de la Seguretat Social. Principis informadors. Afiliació i cotització.
Finalitats de la Seguretat Social. Acció protectora. Continguts coberts. Incapacitats. Jubilació. Pensions no
contributives. Atur nivell contributiu i nivell assistencial.

Tema 2
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Conèixer i saber aplicar el contingut del treball social relacionat amb l'atenció a les persones, famílies i
comunitat.

2.1 Conèixer i incorporar a la pràctica el codi deontològic i el codi ètic del treball social.

2.2 Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics del treball social. Teories contemporànies del treball social.
Models de pràctiques professional . Conèixer el treball social clínic.

2.3 Saber identificar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies associats a una malaltia
o al risc d'una malaltia, així com les situacions de crisis o risc.

2.4 Conèixer i saber aplicar l'entrevista com eina tècnica del treball social i el seu procés relacional.

2.5 Conèixer i saber aplicar les bases conceptuals i les tècniques del treball social en grups, conèixer les
diferents modalitats de grups.

2.6 Conèixer i saber aplicar les bases conceptuals d'orientació comunitària i les aportacions especifiques del
treball social.

2.7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervencions psicosocials per orientar els responsables
institucionals en l'optimització dels recursos del sistema social sanitari.

Tema 3

Conèixer l'organització de l'atenció social sanitària.

3.1 Conèixer els nivells assistencials on es presten els serveis de treball social sanitari.

3.2 Saber identificar les necessitats de coordinació entre els nivells assistencials i interinstitucionals, garantint
el contínuum assistencial i treball transversal i interdisciplinari.

Tema 4

Conèixer i saber realitzar l'atenció des del treball social sanitari.

4.1 Conèixer i saber aplicar la carta de serveis del treball social sanitari.

4.2 Conèixer i saber fer l'abordatge dels maltractaments en l'entorn sanitari.

4.3 Saber fer l'atenció al risc social i la disfunció social durant l'edat pediàtrica.

4.4 Saber fer l'atenció al pacient crònic.

4.5 Saber fer l'atenció social en el procés de final de vida i l'atenció al dol.

4.6 Saber fer el treball social sanitari a urgències, emergències i en situacions crítiques en l'àmbit sanitari.

Tema 5

Conèixer el Pla de Salut 2016-2020.

5.1 Conèixer el Pla de Salut 2016-2020. Eixos i línies estratègiques.

Tema 6

Conèixer les desigualtats socials en salut i saber fer el seu abordatge.

6.1 Conèixer les desigualtats socials en salut i el seu abordatge. Conèixer el Pla interdepartamental i
intersectorial de salut pública (PINSAP).

6.2 Saber identificar els factors de salut que poden generar problemàtica social i els factors socials que poden
generar problemes de salut.

6.3 Conèixer i saber fer promoció de la salut i prevenció primària, secundària i terciària.
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6.4 Conèixer les bases conceptuals de la salut comunitària en l'atenció sanitària. La participació a la comunitat.

Recomanacions d'actius en el sistema sanitari.

Tema 7

Conèixer i saber utilitzar la xarxa de benestar i els recursos de suport.

7.1 Conèixer i saber utilitzar la xarxa de benestar i recursos de suport.

7.2 Donar suport al desenvolupament de xarxes per afrontar les necessitats socials.

7.3 Conèixer la renda garantida de ciutadania de Catalunya.

Annex 39.

Tècnic/a de gestió de la funció administrativa (grup A, subgrup A2). Codi: 136

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 112 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 35 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 20 places totals, 4 places pel torn de promoció interna i 16 pel torn
lliure.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de nivell universitari de grau, diplomatura o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3.Temari de la categoria de Tècnic/a de gestió de la funció administrativa per a la fase d'oposició del procés
d'estabilització i del procés ordinari.

Tema 1

L'Administració pública: concepte i principis. La divisió de poders i l'Estat de dret: el dret administratiu. El
principi de legalitat. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat
administrativa.
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Tema 2

Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts. Principis constitucionals. El costum. Els principis
generals del dret. La jurisprudència i la doctrina.

Tema 3

La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques.

Tema 4

Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics
subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.

Tema 5

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les
relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació
administrativa.

Tema 6

L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes
d'òrgans. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.

Tema 7

El reglament: concepte i fonament. Límits de la potestat reglamentària. Les classes de reglaments. El principi
d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.

Tema 8

L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte
administratiu. El silenci administratiu.

Tema 9

L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i
publicació de l'acte administratiu. Invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 10

El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment. El procediment
administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de
Catalunya.

Tema 11

L'estructura i fases del procediment administratiu. Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis
administratius: regulació i jurisprudència. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els
drets dels interessats en el procediment administratiu.
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Tema 12

La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos
administratius: objecte i classes.

Tema 13

La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. El recurs contenciós
administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Els actes impugnables. La
sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats
fonamentals.

Tema 14

La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. L'acció
de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 15

La contractació pública. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu.
Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació
harmonitzada. Contractes privats.

Tema 16

La selecció del contractista: el perfil de contractant. Capacitat i solvència de l'empresari. Les formes
d'adjudicació de contractes. La invalidesa dels contractes. Els drets i les obligacions del contractista i de
l'Administració. La contractació electrònica.

Tema 17

La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de
prescripcions tècniques. La revisió de preus i l'equilibri financer.

Tema 18

Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment
i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i
mitjans alternatius.

Tema 19

Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de
la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

Tema 20

El patrimoni públic. Els béns demanials i els béns patrimonials. Adquisició, alienació i cessió. Afectació i
desafectació L'expropiació forçosa.

Tema 21
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La direcció en l'organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.

Tema 22

La funció directiva a les organitzacions. La presa de decisions. L'anàlisi de problemes. L'anàlisi de solucions.
Diagrama de Pareto. Diagrama de flux. Diagrama de causa-efecte. Diagrama DAFO.

Tema 23

Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les
administracions publiques. Classes de personal. Personal directiu.

Tema 24

La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: objecte i àmbit d'aplicació. Òrgans
competents en matèria de personal. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals.
Ordenació dels llocs de treball.

Tema 25

La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. L'oferta d'ocupació pública. Reserva per a
persones amb discapacitat. Relació de llocs de treball. Registre general de personal.

Tema 26

La selecció de persones en l'Administració pública. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans
dels estats membres de la Unió Europea.

Tema 27

Provisió de llocs de treball: sistemes de provisió, mobilitat i carrera. Grau personal. Mesures i instruments de
racionalització. Remoció i fi de la relació de servei del personal.

Tema 28

La retribució a l'Administració pública. Conceptes retributius. Indemnitzacions per raó de servei. Reconeixement
de serveis previs. L'avaluació del rendiment dels treballadors públics.

Tema 29

Drets dels empleats públics. Situacions administratives dels empleats públics. Reingrés al servei actiu.
Permisos. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat.

Tema 30

Deures dels empleats públics. Codi de conducta. Incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.

Tema 31

Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Responsabilitat per la gestió dels serveis.
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Règim disciplinari.

Tema 32

Les relacions laborals i els sistemes de representació i participació a l'Administració pública. Els pactes i els
acords amb les organitzacions sindicals. Dret de vaga. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de
l'Institut Català de la Salut.

Tema 33

L'administració digital. Transformació cap a l'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i
principals actors en el desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de
l'ús de mitjans electrònics.

Tema 34

Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La interoperabilitat a les administracions
públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de
tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. El portal de serveis i tràmits electrònics. L'Oficina
Virtual de Tràmits. L'extranet de les administracions públiques catalanes. El registre electrònic i les oficines
d'assistència en matèria de registre, compulsa i còpia electrònica.

Tema 35

Seguretat en les actuacions electròniques. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de
certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el
procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

Tema 36

La gestió documental: gestió general dels documents administratius i gestió dels documents electrònics.
L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació
dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L'arxiu electrònic únic. El Catàleg de dades i
documents electrònics. Arxius del Sistema de gestió documental.

Tema 37

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de
pressupostos anuals. L'àmbit institucional dels pressupostos: el sector públic de la Generalitat i l'Administració
pública segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC). Les estructures pressupostàries per programes,
econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.

Tema 38

Les tècniques pressupostàries: pressupost tradicional, pressupost base zero, el pressupost per programes i el
pressupost per resultats. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. La transparència pressupostària.

Tema 39

Els principis pressupostaris. Els objectius de disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa en la
gestió de la despesa pública. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Tema 40
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Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i
indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.

Tema 41

La gestió pressupostària. L'execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició,
obligació i pagament. Procediments especials d'execució de la despesa. Procediment de pagament.

Tema 42

Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les
finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del SEC i de
l'endeutament.

Tema 43

Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.

Tema 44

El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General.
El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de
Comptes.

Tema 45

La comptabilitat pública. Comptabilitat de costos i comptabilitat pressupostària. El control de costos: costos per
serveis, per procés o activitat i per pacient. L'anàlisi de costos-benefici.

Tema 46

La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El Servei Català de la Salut.

Tema 47

Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut.

Tema 48

Un sistema sanitari centrat en la persona. El Pla de Salut de Catalunya: objectius i línies estratègiques.

Tema 49

L'Institut Català de la Salut: estructura general. Estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i
administració de les gerències territorials, les unitats de gestió d'atenció primària i les unitats de gestió
d'atenció hospitalària.

Tema 50

Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció primària.
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Tema 51

Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i d'urgències en
l'àmbit de l'atenció primària de salut.

Tema 52

El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Tema 53

L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries gestionades per
l'Institut Català de la Salut.

Tema 54

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les
dades personals a l'Administració. Els drets de les persones interessades. El registre d'activitats de tractament.
El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures
de seguretat. Infraccions i sancions.

Tema 55

Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina
Antifrau de Catalunya.

Tema 56

El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de
la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries. Portal d'accés del ciutadà al seu espai de
salut digital: La Meva Salut.

Tema 57

L'ètica i els valors a l'Administració. Els codis ètics i de conducta i els valors en el marc d'una infraestructura
ètica. Serveis públics de qualitat orientats a la ciutadania i a les seves necessitats. Les cartes de serveis i
l'avaluació permanent dels serveis públics. Indicadors i tipus de mesures.

Tema 58

Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat
pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública

Tema 59

Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret
d'Accés a la Informació Pública.

Tema 60

Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la
productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El
model CAF.
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Tema 61

Exercici de les professions sanitàries. Principis generals. Principis generals de la relació entre els professionals
sanitaris i les persones ateses per ells. Llicenciats sanitaris. Diplomats sanitaris. Exercici professional, relacions
interprofessionals i gestió clínica en les organitzacions sanitàries. Recerca i docència.

Annex 40.

Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell superior del grup II (grup A, subgrup A2). Codi: 137

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 4 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial universitària de llicenciatura, diplomatura o grau i, a més acreditar els requisits establerts al
Reial decret 39/1997, de 17 de gener de primer, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits dels procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició en aquesta categoria.

Annex 41.

Tècnic/a titulat/ada mitjà arquitectura tècnica (grup A, subgrup A2). Codi: 138

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 5 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 3 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 4 places.
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2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de nivell universitari en Arquitectura Tècnica o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada mitjà arquitectura tècnica per a les fases d'oposició del procés
d'estabilització i del procés ordinari corresponen als coneixements propis de la titulació.

Annex 42.

Tècnic/a titulat/ada mitjà biblioteconomia (grup A, subgrup A2). Codi: 139

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 2 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de universitària de grau, diplomatura, o equivalent en Biblioteconomia i Documentació.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits dels procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició en aquesta categoria.
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Annex 43.

Tècnic/a titulat/ada mitjà enginyeria tècnica industrial (grup A, subgrup A2). Codi: 140

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 8 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 5 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de nivell universitari en Enginyeria Tècnica Industrial o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. El temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada mitjà enginyeria tècnica industrial per a les fase d'oposició
del procés d'estabilització és el relacionat a continuació, sense perjudici dels coneixements propis de la
titulació.

Tema 1

La gestió del manteniment. Tipus de manteniment. Manteniment de les instal·lacions i dels edificis. Metodologia
i anàlisi d'errades i mesures de prevenció.

Tema 2

La seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Règim jurídic aplicable al territori de
Catalunya.

Tema 3

Règim jurídic dels organismes de control en matèria de seguretat industrial. Funcions, requisits i obligacions.

Tema 4

Regulació en matèria d'equips a pressió. Requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips
a pressió. Aplicació del Reglament d'equips a pressió a Catalunya. Procediment administratiu per a la tramitació
d'instal·lacions d'equips a pressió.
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Tema 5

Regulació en matèria de seguretat d'instal·lacions frigorífiques. Objecte i àmbit d'aplicació. Refrigerants,
sistemes de refrigeració i locals d'emplaçament. Classificació i execució de les instal·lacions. Procediment
administratiu per a la tramitació d'una instal·lació frigorífica.

Tema 6

Regulació en matèria d'aparells elevadors. Tipus d'aparells elevadors. Disseny, fabricació, instal·lació i posada
en servei. Manteniment. Procediment administratiu per a la tramitació de la posada en servei d'un ascensor.

Tema 7

Regulació en matèria de gasos combustibles. Distribució i utilització de gasos combustibles. Objecte i àmbit
d'aplicació. Procediment administratiu per a la posada en funcionament de les instal·lacions de distribució.
Procediment i condicions per a la posada en funcionament d'instal·lacions receptores. Agents que hi intervenen,
funcions que desenvolupen i condicions per exercir l'activitat.

Tema 8

Regulació en matèria de seguretat de les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió. Objecte i camp
d'aplicació. Tipus de subministrament. Classificació de les instal·lacions. Execució i posada en servei de les
instal·lacions. Procediment administratiu per a la posada en servei.

Tema 9

Regulació en matèria d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. Objecte i àmbit d'aplicació. Exigències tècniques.
Condicions per a la posada en servei, condicions per a l'ús i el manteniment, i inspecció. Tramitació de les
instal·lacions.

Tema 10

Certificació d'eficiència energètica dels edificis. Procediment, condicions tècniques i administratives. Etiqueta.
Règim sancionador. Com es pot millorar l'eficiència energètica en un edifici.

Tema 11

Estalvi d'energia. Polítiques d'estalvi i diversificació a Catalunya. Les energies renovables. L'autoproducció i
l'autoconsum d'energia elèctrica. Normativa reguladora. Mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls
a les energies renovables.

Tema 12

Integració dels sistemes de gestió. Gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals a
l'empresa. Documentació. Auditories en el sistema integrat de gestió. El sistema comunitari de gestió i
auditoria ambientals (EMAS).

Tema 13

Les condicions de treball, els riscos laborals i els factors de risc. Principis de l'acció preventiva. Protecció
col·lectiva i individual: tipus i característiques. Normativa aplicable.
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Tema 14

El Reglament dels serveis de prevenció. El Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació dels riscos. La
planificació de l'activitat preventiva. Auditories dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals.

Tema 15

La coordinació d'activitats empresarials. Concurrència del personal de diverses empreses en un mateix centre
de treball. Mitjans de coordinació.

Tema 16

Legislació bàsica en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció. Agents que hi intervenen. El Pla
de seguretat i salut.

Tema 17

L'incendi. Teoria del foc. Tipus de focs. Agents extintors i mecanismes d'extinció. Concepte de càrrega de foc i
mètodes de càlcul. Resistència al foc dels elements constructius. Reacció al foc dels elements constructius,
decoratius i de mobiliari.

Tema 18

La intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d'incendis per a establiments, activitats,
infraestructures i edificis. Distribució de competències i responsabilitats en matèria de prevenció d'incendis.
Acte de comprovació.

Tema 19

Entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat. Nivells d'habilitació del personal
tècnic.

Tema 20

La regulació de la seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat en cas d'incendi.

Tema 21

La regulació de seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat d'utilització i accessibilitat. Accés i
utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis.

Tema 22

La regulació de seguretat contra incendis en establiments industrials. Els criteris bàsics. Caracterització dels
establiments. Requisits constructius i de les instal·lacions de protecció contra incendis en funció de la tipologia
dels establiments industrials.

Tema 23

El requisit essencial de seguretat en cas d'incendi als edificis. Condicions harmonitzades per a la
comercialització de productes de construcció. Validació documental de materials, productes, equips i sistemes
contra incendis.
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Tema 24

Les instal·lacions de protecció contra incendis. Disseny, instal·lació i manteniment dels sistemes de protecció
activa contra incendis.

Tema 25

Accidents de treball i malalties professionals. Índexs de sinistralitat. Investigació d'accidents i malalties
professionals. Els costos dels accidents.

Annex 44.

Tècnic/a titulat/ada mitjà en informàtica de gestió i sistemes (grup A, subgrup A2). Codi: 141

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 42 places.

b. Concurs oposició del procés ordinari: 4 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de nivell universitari de llicenciatura, diplomatura, grau o equivalent en Informàtica o
Telecomunicacions.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a titulat/ada mitjà en informàtica de gestió i sistemes per a la fase del
procés ordinari.

Tema 1

Iniciació: model relacional, àlgebra relacional i SQL, disseny conceptual i lògic, components.

Tema 2

Ampliació: reenginyeria, normalització, integració, magatzems i optimització.
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Tema 3

BigData: Què és un projecta de BigData, exemples de bases de dades no relacionals, nous models de dades,
exemples de gestors document-oriented.

Tema 4

Xarxa de computadors: xarxes IP, protocol TCP, LAN, aplicacions en xarxa.

Tema 5

Sistemes operatius: introducció, gestió de processos, gestió de memòria, gestió d'entrada/sortida.

Tema 6

Iniciació: introducció de conceptes fonamentals: algorisme, programa, variable, expressió, tipus de dades.
Instruccions for i while, recorreguts i cerques en seqüències, accions i funcions, disseny recursiu, taules,
tuples, algorismes d'ordenació.

Tema 7

Ampliació: disseny modular i disseny basat en objectes, estructures de dades lineals, estructures d e dades
arborescents, iteració, recursivitat, tractament d'arxius.

Tema 8

Enginyeria del programari: arquitectura de tres capes, patrons de disseny, eines pel desenvolupament del
programari.

Annex 45.

Mestre/a Industrial (a extingir) (grup A, subgrup A2). Codi: 142

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'una
titulació oficial de nivell universitari de diplomatura, grau o equivalent, sens perjudici que, per a les categories
a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació temporal, roman en
actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altre titulació acadèmica exigida en el moment d'inici
de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
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criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3.No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits dels procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició en aquesta categoria.

Annex 46.

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en anatomia patològica i citologia (grup C, subgrup
C1). Codi: 143

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 52 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 12 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 2 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic superior sanitari en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en anatomia patològica i citologia
per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

Aquest temari específic està previst a l'ANNEX del Decret 54/1998, de 3 de març, pel qual s'estableix el
currículum del cicle formatiu de grau superior d'anatomia patològica i citologia i al capítol II del Reial Decret
767/2014, de 12 de setembre, per al qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Anatomia Patològica i
Citodiagnòstic i es fixen els seus ensenyaments mínims.
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Tema 1

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d'anatomia patològica i citologia.

Tema 2

Necròpsies.

Tema 3

Procés de teixits i citopreparació

Tema 4

Fonaments de citologia i histologia.

Tema 5

Citodiagnòstic ginecològic.

Tema 6

Citologia de secrecions i líquids.

Tema 7

Citologia de mostres no ginecològiques obtingudes per punció.

Tema 8

Fotografia macroscòpica i microscòpica.

Tema 9

Anatomofisiologia i patologia bàsica.

Annex 47.

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en dietètica (grup C, subgrup C1). Codi: 144

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 13 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:
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a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic especialista de grau superior sanitari en Dietètica i Nutrició.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 48.

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en documentació sanitària (grup C, subgrup C1).
Codi: 145

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 19 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic especialista de grau superior sanitari en Documentació Sanitària.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.
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Annex 49.

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en higiene bucodental (grup C, subgrup C1). Codi:
146

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 7 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic especialista de grau superior sanitari en Higiene Bucodental.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 50.

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (grup C, subgrup C1).
Codi: 147

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 104 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 38 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 5 places totals, 1 plaça pel torn de promoció interna i 4 pel torn lliure.

2.Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic especialista de grau superior sanitari en Imatge per al Diagnòstic.
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b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic per a les
fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

El temari específic d'aquesta categoria està previst al punt 5 de l'annex de l'Ordre ENS/2181/2018, de 18 de
setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'imatge per al diagnòstic i
medicina nuclear.

Tema 1. Atenció al pacient:

1.1. Organització sanitària.

1.2. Acolliment del pacient.

1.3. Preparació del pacient.

1.4. Manipulació i control d'equips.

Tema 2. Anatomia per la imatge:

2.1. Fonaments d'anatomia, d'anàlisi d'imatges i d'oncologia.

2.2. Anatomofisiologia i patologia radiològica de l'aparell locomotor.

2.3. Anatomofisiologia i patologia radiològica dels sistemes de relació i control.

2.4. Anatomofisiologia i patologia radiològica de la cavitat toràcica i abdominopelviana.

Tema 3. Protecció radiològica:

3.1. Principis de la protecció radiològica.

3.2. Gestió de les instal·lacions radioactives.

3.3. Plans de garantia de qualitat i d'emergències.

Tema 4. Tècniques de radiologia simple:

4.1. Exploracions radiològiques d'extremitats cintura escapular i cintura pelviana.

4.2. Exploracions radiològiques de cap, coll i columna vertebral.

4.3. Exploracions radiològiques de tòrax, abdomen i pediàtriques.

Tema 5. Tècniques de radiologia especial:
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5.1. Exploracions radiològiques de l'aparell digestiu i vascular.

5.2. Exploracions radiològiques genitourinàries i mamografies.

5.3. Exploracions radiològiques densitomètriques, orals i amb portàtil.

Tema 6. Tècniques de tomografia computada i ecografia:

6.1.1. Exploracions radiològiques per tomografia computada (TC).

6.2.2 Exploració ecogràfica.

Tema 7. Tècniques d'imatge per ressonància magnètica:

7.1. Preparació de l'exploració i processament d'imatges amb ressonància magnètica (RM).

7.2. Protocol d'exploració i aplicacions avançades de la ressonància magnètica (RM).

Tema 8. Tècniques d'imatge en medicina nuclear.

Tema 9. Tècniques de radiofarmàcia.

Tema 10. Fonaments físics i equips:

10.1. Radiacions i ones.

10.2. Equips de raigs X, tomografia computada i radioteràpia.

10.3. Processament de la imatge.

10.4. Equips de ressonància magnètica i ultrasons.

Tema 11. Formació i orientació laboral:

11.1. Incorporació al treball

11.2. Prevenció de riscos laborals

Annex 51.

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari laboratori de diagnòstic clínic (grup C, subgrup C1).
Codi: 148

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 176 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 61 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 7 places totals, 1 plaça pel torn de promoció interna i 6 places pel torn
lliure.
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2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic especialista de grau superior sanitari en Laboratori de Diagnòstic Clínic.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau superior sanitari laboratori de diagnòstic clínic per a
les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

El temari específic per a aquesta categoria està previst a l'annex 1 de l'Ordre ECD/1541/2015, de 21 de juliol,
per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior
en laboratori clínic i biomèdic i al capítol II del Reial decret 771/2014 per al qual s'estableix el títol de tècnic
superior en laboratori clínic i biomèdic i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Tema 1

Gestió de mostres biològiques.

Tema 2

Tècniques generals de laboratori.

Tema 3

Biologia molecular i citogenètica.

Tema 4

Fisiopatologia general.

Tema 5

Anàlisi bioquímica.

Tema 6

Tècniques d'immunodiagnòstic.

Tema 7
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Microbiologia i parasitologia clínica.

Tema 8

Tècniques d'anàlisis hematològiques, genètiques i procediments per obtenir hemoderivats.

Annex 52.

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en radioteràpia (grup C, subgrup C1). Codi: 149

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 30 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic especialista de grau superior sanitari en Radioteràpia.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 53.

Tècnic/a prevenció de riscos laborals nivell mitjà (Grup 3) (grup C, subgrup C1). Codi: 150

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 3 places.

2. Requisits específics:
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A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de batxillerat superior, formació professional de grau superior, o equivalent i, a més, acreditar els
requisits establerts al Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 54.

Administratiu/iva (grup C, subgrup C1). Codi: 151

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 303 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 118 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 104 places totals, 34 places pel torn de promoció interna i 70 places pel
torn lliure.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de batxillerat, formació professional de grau superior o equivalent, o grau mitjà, també serà
d'aplicació al torn de promoció interna l'establert a l'article 34 de la Llei 55/2003 de l'Estatut Marc del personal
dels serveis de salut.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (C1) o superior de la Direcció General de
Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.
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3. Temari de la categoria d'Administratiu/iva per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés
ordinari:

Tema 1

Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d'òrgans. L'Administració
institucional o instrumental. La competència administrativa: concepte i alteracions. El funcionament dels òrgans
col·legiats de les administracions públiques.

Tema 2

L'administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals,
jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.

Tema 3

El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims.
Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.

Tema 4

L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. Requisits dels actes administratius. El silenci administratiu.
Eficàcia dels actes, nul·litat i anul·labilitat. La notificació i la publicació.

Tema 5

El procediment administratiu. Els interessats en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació.
Fases del procediment administratiu. Terminis. Els drets dels interessats en un procediment administratiu.

Tema 6

L'execució de les resolucions administratives. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos
administratius. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 7

Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació
electrònica. Els requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. La
classificació empresarial i el Registre d'empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.

Tema 8

Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les
administracions públiques. Classes de personal

Tema 9

L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Normes generals. Objecte. Àmbit d'aplicació.
Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris d'ordenació del règim estatutari.
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Tema 10

Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de
gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal. Drets i deures del personal estatutari.

Tema 11

Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.
Representació, participació i negociació col·lectiva. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 12

Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Selecció, provisió, i promoció interna. Selecció
temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció. Mobilitat del personal. La mobilitat voluntària a
l'Institut Català de la Salut. Retribucions.

Tema 13

II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de
l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professional: la carrera professional i la
retribució variable per compliment d'objectius.

Tema 14

El sistema espanyol de la Seguretat Social. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i
contingut. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social:
separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i
prestacions no contributives.

Tema 15

Règim general de la Seguretat Social: àmbit, inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes: terminis i
procediment. Reconeixement del dret i efectes. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa
jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar. Acció
protectora: contingències i prestacions.

Tema 16

Cotitzacions de les situacions següents: incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre
retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga.

Tema 17

La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Ideés bàsiques i
generals de comptabilitat financera i pressupostària.

Tema 18

El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els
principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari. Procedència dels recursos de l'Institut
Català de la Salut: Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.

Tema 19
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Execució del pressupost de l'Institut Català de la Salut. Execució de les despeses. Execució dels ingressos.
Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control financer
permanent. El control pressupostari intern i extern.

Tema 20

El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals. El Reglament dels serveis de
prevenció.

Tema 21

Els serveis de prevenció de riscos laborals. Els delegats/ades de prevenció i el comitè de seguretat i salut
laboral. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i moral al lloc de treball.

Tema 22

L'Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut
Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.

Tema 23

Drets i deures del ciutadà. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip
d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió
mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels
ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La
targeta sanitària europea. La facturació a tercers a les persones no cobertes pel sistema sanitari públic:
supòsits i conceptes de facturació.

Tema 24

El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de
dades de caràcter personal. Els drets de les persones interessades: drets ARCOPOL. El consentiment. El
consentiment dels menors d'edat. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de
violacions de seguretat.

Tema 25

Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de
serveis. Atenció a la ciutadania integral. Atenció al públic culturalment divers. Dret a una bona administració i
a serveis públics de qualitat. Estructura del Model Europeu d'Excel·lència Empresarial (EFQM). Els models
d'acreditació a l'Institut Català de la Salut. El procés de millora contínua. La regulació de la transparència en
l'activitat pública: disposicions, obligacions i límits.

Tema 26

L'administració electrònica a Catalunya: la seu electrònica, el portal d'Internet, sistemes d'identificació de les
administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada. Recepció i registre de documents. El
registre i la tramitació de procediments administratius electrònics. Les oficines d'assistència en matèria de
registre. Identificació i sistemes de signatura electrònica. Eines de tramitació, comunicació i notificació
interadministrativa. Compulsa i còpia electrònica.

Tema 27

La gestió general dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. Arxiu de documents.
Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Certificació digital i signatura electrònica. Organització i
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normativa dels arxius clínics. Història clínica.

Tema 28

Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia sanitària: conceptes bàsics.
Terminologia de proves diagnòstiques. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge
administratiu. Classificació de dades clíniques. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD): variables que
contempla. Terminologia de diagnosis: principal, secundari i complicació.

Tema 29

Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de
correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats, taules, formularis, consultes
informes, relacions. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions i
gràfics. Presentacions (Microsoft PowerPoint): disseny i concepte de presentació, preparació i funcionalitats.
Correu electrònic: conceptes. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8, nivell
mitjà/avançat).

Tema 30

Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa,
descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet
(conceptes bàsics dels xats, blocs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia
en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en
moviment (conceptes mitjà d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció,
emmagatzematge i reproducció d'imatges digitals fixes o en moviment i de fitxers de so). (Competència ACTIC
C3 navegació i comunicació món digital nivell mitjà).

Annex 55.

Cuiner/a (grup C, subgrup C1). Codi: 152

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 14 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 5 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de formació professional de grau superior en restauració o equivalent sens perjudici que, per les
categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant amb vinculació temporal,
roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida en el
moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) o superior de la Direcció General de
Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
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d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Cuiner/a per a la fase d'oposició del procés d'estabilització.

Tema 1

La manipulació d'aliments a la cuina. Requisits dels manipuladors d'aliments. Formació continuada dels
manipuladors. Control i supervisió de les autoritats competents. Normes d'higiene alimentària. La provisió i
emmagatzematge dels aliments. La traçabilitat alimentària: concepte. La contaminació dels aliments: fonts,
transmissió i elements afavoridors. Mesures preventives.

Tema 2

Conservació dels aliments: temperatura ambient, refrigeració, congelació. Mètodes més utilitzats. Conservació
en fred, per calor, salat, fumat, dessecació. Nous mètodes per a la conservació d'aliments.

Tema 3

La preparació dels aliments. Aliments crus. Elaboracions en fred. Cocció. Refredament.

Reescalfament. Manteniment en fred i calent. Transport i servei.

Tema 4

Ous i ovoproductes: característiques, tipus, etiquetes, marcatge dels ous, manipulació i ús adequat. Elaboració.

Tema 5

Salses, cremes, sopes, consomés: classes i elaboració.

Tema 6

Hortalisses. Llegums secs i cereals: tipus, classificació, característiques, preelaboració i condicionament, neteja,
corts i elaboració.

Tema 7

Peixos i productes de la mar: tipus, classificacions, característiques, preelaboració i condicionament, diferents
talls, elaboració.

Tema 8

Carns i derivats carnis, ocells, conills: tipus, classificació. Neteja, peces, filetejat, manipulació, condicionament,
elaboració.

Tema 9
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Postres de cuina: postres més utilitzades en les dietes hospitalàries. Classes, elaboració. Fruites i derivats:
tipus i classificacions. Postres làcties envasades. La llet i derivats.

Tema 10

Greixos i olis: tipus, classificació, característiques, manipulació, ús adequat. Eliminació dels olis usats.

Tema 11

La prevenció dels riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i
mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Els perills biològic,
químic i físic a la cuina.

Tema 12

Les cuines hospitalàries: condicions estructurals dels locals. Zona de net i zona de brut. Condicions d'aplicació
de les disposicions en matèria d'higiene.

Tema 13

Equipaments bàsics d'una cuina hospitalària. Generadors de calor, generadors de fred, maquinària auxiliar,
utensilis, característiques i la seva utilització.

Tema 14

La restauració hospitalària: concepte i característiques. Sistemes de producció: cadena calenta, cadena freda,
cuina al buit, cuina d'assemblatge.

Tema 15

Coneixements generals de la planificació de menús des del punt de vista nutritiu, gastronòmic i cultural. Els
beneficis del treball amb productes de temporada: salut, economia, varietat. Les tradicions relacionades amb
els productes de temporada.

Tema 16

El Pla de neteja i desinfecció. El Pla de desinsectació i desratització. Gestió dels residus. Avaluació d'àrees de
neteja. Coneixements bàsics de productes utilitzats. Sistemes de neteja més utilitzats. Registre del sistema.

Tema 17

Rendiments dels productes alimentosos: càlculs de pesos per ració, càlculs de disminució, desaprofitaments,
setinats. Càlcul de producció.

Tema 18

Alimentació, nutrició i dietètica: diferenciació, conceptes bàsics. Nutrients energètics i no energètics.

Tema 19

Dietes basals i terapèutiques més utilitzades en els centres hospitalaris. Aliments prohibits, aliments limitats,
aliments recomanats de les diferents dietes. Adaptació dels plats a la naturalesa de les persones usuàries.
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Tema 20

La gamma dels aliments, piràmide dels aliments: aliments plàstics, aliments energètics, aliments reguladors.

Tema 21

Informatització del sistema d'alimentació: protocol de dietes, formularis, processat de la informació, llistat,
targetes d'emplatat.

Tema 22

Terminologia gastronòmica més comuna i vocabulari de cuina.

Tema 23

L'organització i sistemàtica de funcionament de la cuina. La cuina institucional i representativa. Atenció i
presentació dels plats.

Tema 24

Recepció de mercaderies: control de les matèries primeres i plats preparats, vehicles de transport, etiquetes,
temperatures, dates de consum preferent i de caducitat, control organolèptic.

Tema 25

Emmagatzematge: productes peribles, semi peribles i no peribles, normes d'higiene, estiba, temperatura
requerida, neteja, rotació de mercaderies.

Tema 26

Condicionament de matèries primeres: la descongelació, rehidratació, neteja i preelaboració de les matèries
primeres. Corts de les diferents matèries.

Tema 27

La prevenció de riscos laborals: obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. Seguretat i
salut laboral: definició de risc laboral, definició d'accident laboral i les seves tipologies, i definició de malaltia
professional. Definició i utilitat dels equips de protecció individual. Primers auxilis: protegir, avisar i socórrer.

Tema 28

Les necessitats nutricionals i dietètiques dels infants de zero a tres anys. Menús equilibrats nutricionalment.
Equilibri dietètic.

Tema 29

L'adequació dels menús segons les característiques dels nens i nenes als quals estan destinats. Al·lèrgies i
intoleràncies alimentàries.
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Annex 56.

Tècnic especialista de grau superior no sanitari delineació (grup C, subgrup C1). Codi: 153

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 5 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 5 places.

c. D'altra banda es convoca 1 plaça al concurs de mèrits del procés d'estabilització a extingir.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic especialista de grau superior de la branca d'Edificació i Obra Civil, sens perjudici que, per a
les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació
temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una titulació acadèmica exigida en el
moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) o superior de la Direcció General de
Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic especialista de grau superior no sanitari delineació per a la fase d'oposició
del procés d'estabilització.

Tema 1

Representació d'elements de construcció. Realització de croquis de construccions. Elaboració de la
documentació gràfica de projectes de construcció. Dibuix en 3D. Realització de presentacions de projectes de
construcció. Gestió de la documentació gràfica de projectes de construcció. Confecció de preus d'unitats d'obra.
Elaboració de pressupostos de treballs de construcció.

Tema 2

Recopilació de dades de replanteig. Fonaments de la topografia. Elements geogràfics. Unitats de mesura. CVE-
DOGC-A-13148118-2013. Realització de croquis i plànols de replanteig. Planificació dels treballs de replanteig.
Càlculs de replanteig. Preparació del replanteig. Replanteig de punts i elements d'obres de construcció.

Tema 3

Elaboració de plans de prevenció de riscos laborals. Elaboració de plans de seguretat. Aplicació del pla de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
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Tema 4

Identificació d'activitats i mètodes de planificació de desenvolupament de projectes. Identificació d'activitats i
mètodes de planificació d'obres de construcció. Elaboració de seqüències de processos de desenvolupament de
projectes i execució d'obres en construcció. Programació de projectes i obres de construcció. Seguiment de la
planificació. Gestió del control documental.

Tema 5

Configuració d'instal·lacions de fontaneria i sanejament. Configuració d'instal·lacions d'electricitat. Configuració
d'instal·lacions de ventilació. Configuració d'instal·lacions de gas i calefacció: CVE-DOGC-A-13148118-2013.
Configuració d'instal·lacions de climatització. Configuració d'instal·lacions d'ACS. Representació d'instal·lacions
especials: CVE-DOGC-A-13148118-2013. Configuració d'instal·lacions de detecció i extinció d'incendis.
Configuració d'instal·lacions de telecomunicacions.

Tema 6

Avaluació de l'aïllament en tancaments d'edificis. Comprovació de l'envolupant i instal·lacions tèrmiques de
l'edifici. Determinació de la limitació de la demanda energètica en edificació. Càlcul de la demanda energètica
en edificació. Qualificació energètica dels edificis.

Tema 7

Organització del desenvolupament de projectes d'edificació residencial. Elaboració de propostes de distribució
de projectes d'edificació residencial. Redacció de la documentació escrita d'un projecte bàsic d'edificació
residencial plurifamiliar en alçada. Elaboració de la documentació gràfica de projectes bàsics d'edificació
residencial plurifamiliar en alçada.

Tema 8

Redacció de la documentació escrita d'un projecte executiu d'edificació residencial plurifamiliar en alçada.
Elaboració de la documentació gràfica de projectes executius d'edificació residencial plurifamiliar en alçada.
Representació d'instal·lacions bàsiques de projectes d'edificació residencial. Gestió de la documentació de
projectes d'edificació residencial. Organització del desenvolupament de projectes d'edificació residencial amb
programari de modelatge d'edificis. Documentació gràfica i documental de projectes d'edificació residencial
plurifamiliar en alçada.

Tema 9

Organització del desenvolupament de projectes d'instal·lacions. Desenvolupament de projectes d'instal·lacions.
Elaboració d'esquemes de principi d'instal·lacions: CVE-DOGC-A-13148118-2013. Redacció de documents d'un
projecte d'instal·lacions. Estructura d'un projecte: tipus de documents. Informació continguda en els documents
del projecte. Elaboració de pressupostos d'instal·lacions. Gestió dels documents d'un projecte d'instal·lacions.

Tema 10

Predimensionament d'elements de construcció. Elaboració de diagrames d'esforços. Dimensionament
d'estructures. Solucions constructives per a fonaments i elements de contenció. Solucions constructives
d'estructures de formigó. Pilars i jàsseres. Solucions constructives d'estructures de fàbrica, d'acer i fusta. Pilars
i jàsseres. Reconeixement de les característiques del terreny. Identificació de maquinària i operacions per a
moviment de terres.

Tema 11
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Elaboració de propostes d'organització d'edificis. Elaboració de propostes de distribució d'espais. Definició
d'escales, rampes i elements singulars. Elaboració de propostes de composició d'alçats. Documentació gràfica i
escrita de projectes d'edificació. Elements i solucions estructurals d'edificis. Definició de l'estructura d'edificis.
Preparació del càlcul de l'estructura d'edificis amb aplicacions informàtiques. Representació de l'estructura
d'edificis.

Tema 12

Recerca activa d'ocupació. Gestió del conflicte i equips de treball. Contractació. Seguretat Social, ocupació i
desocupació. Avaluació de riscos professionals. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa. Aplicació de
mesures de prevenció i protecció en l'empresa. Iniciativa emprenedora. L'empresa i el seu entorn.

Annex 57.

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari química farmacèutica (grup C, subgrup C1). Codi:
154

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic/a especialista de grau superior en Química Farmacèutica.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) o superior de la Direcció General de
Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 58.

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en electricitat i electrònica (grup C, subgrup C1).
Codi: 155
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1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 41 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'un
dels següents Títols Oficials de tècnic superior: automatització i robòtica industrial; manteniment electrònic;
sistemes electrotècnics i automatitzats; sistemes de telecomunicacions i informàtics; mecatrònica industrial;
desenvolupament de productes electrònics; instal·lacions electrotècniques i/o sistemes de regulació i control
automàtics, sens perjudici que, per a les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una
persona aspirant, amb vinculació temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una
altra titulació acadèmica exigida en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en
compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) o superior de la Direcció General de
Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 59.

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en fabricació mecànica (grup C, subgrup C1).
Codi: 156

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 19 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'un
dels següents Títols Oficials de tècnic superior: construccions metàl·liques; disseny en fabricació mecànica;
programació de la producció en fabricació mecànica; construccions metàl·liques; desenvolupament de projectes
mecànics i/o desenvolupament per mecanitzat, sens perjudici que, per a les categories a convocar de l'àrea
funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació temporal, roman en actiu en aquesta
categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida en el moment d'inici de la seva
vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.
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b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) o superior de la Direcció General de
Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 60.

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en instal·lació i manteniment (grup C, subgrup
C1). Codi: 157

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 32 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió d'un
dels següents Títols Oficials de tècnic superior: desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de
fluids; manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids; mecatrònica industrial; desenvolupament de
projectes d'instal·lacions de fluids tèrmiques i de manutenció; manteniment d'equip industrial; manteniment i
muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés i/o eficiència energètica i energia solar tèrmica, sens perjudici que,
per a les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació
temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida
en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) o superior de la Direcció General de
Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.
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Annex 61.

Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en informàtica (grup C, subgrup C1). Codi: 158

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 42 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de llicenciatura, grau o tècnic/a especialista de grau superior de la branca d'Informàtica, sens
perjudici que, per les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant amb
vinculació temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació
acadèmica exigida en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a
títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) o superior de la Direcció General de
Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 62.

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria (grup C, subgrup C2). Codi: 159

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 801 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 278 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 555 places totals, 111 places pel torn de promoció interna i 444 places
pel torn lliure.
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2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic de grau mitjà sanitari en Cures d'Auxiliars d'Infermeria.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria per a les fases
d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

Tema 1

Prestació de cures auxiliars o delegades.

1.1 Actuació davant situacions urgents. Primers auxilis. Maniobres de suport vital bàsic.

1.2 Cures auxiliars en la necessitat d'alimentació de la persona.

1.3 Cures auxiliars en la necessitat d'higiene i vestir.

1.4 Cures auxiliars en la necessitat de mobilització i transferència.

1.5 Cures auxiliars en la necessitat d'eliminació urinària i digestiva.

1.6 Cures auxiliars en la necessitat de repòs i son.

1.7 Altres accions, tècniques i procediments delegats des del pla terapèutic o el pla de cures.

1.7.1 Administració de medicació per via oral, rectal o tòpica.

1.7.2 Administració d'ènemes.

1.7.3 Obtenció i transport de mostres de líquids o teixits orgànics.

1.7.4 Preparació del pacient per exploració o procediment diagnòstic o terapèutic.

1.7.5 Col·laboració en el manteniment de dispositius terapèutics (sondes, drenatges, vies, bombes de
perfusió).

1.7.6 Termoteràpia bàsica: aplicació de fred o calor.

1.7.7 Determinació de signes vitals i de paràmetres antropomètrics bàsics.

1.7.8 Exercicis d'amplitud de moviment.

1.7.9 Preparació prequirúrgica. Col·laboració en les cures perioperatòries.

1.7.10 Col·laboració en la prevenció i cura de ferides i lesions.

1.7.11 Administració de nutrició enteral per sonda nasogàstrica.

1.7.12 Aplicació de subjeccions mecàniques.

1.7.13 Canvis posturals.
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1.7.14 Col·laboració en les tècniques que requereixen camp estèril.

1.7.15. Procediment de cures postmortem.

1.8. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones vulnerables o grups específics: nadons,
infants, adolescents, ancians, persones amb discapacitat o estats de fragilitat.

1.9 Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones en situació de malaltia terminal. El procés
de dol.

1.10 Suport de cures auxiliars en la salut bucodental.

1.11 Dentició temporal i permanent; terminologia essencial en la salut bucodental.

1.12 Material i instrumental en els procediments dentals.

1.13 Aspectes bàsics de la odontologia preventiva.

1.14 Cures auxiliars en la promoció de la salut i d'hàbits de vida saludables.

Tema 2

Comunicació i relació terapèutica.

2.1 Aspectes ètics de la prestació de cures.

2.2 Relació terapèutica. Tècniques de comunicació. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal.

2.3 Procediment d'acolliment del pacient.

2.4 Aspectes específics de la comunicació amb infants i adolescents.

2.5 Aspectes específics de la comunicació amb persones amb trastorns mentals i/o de la conducta. La
comunicació amb el pacient desorientat. 2.6 Comunicació amb la família/cuidador.

Tema 3

Cures auxiliars en la seguretat de pacients.

3.1 Principis d'asèpsia i esterilització. La infecció nosocomial. El rentat de mans. Precaucions universals.
Aïllaments o precaucions específiques.

3.2 Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials i instrumental.

3.3 Higiene dels aliments. Tipus de dietes.

3.4 Els programes de seguretat clínica.

3.5 Seguretat en les transferències dels pacients. La prevenció de caigudes.

3.6 Seguretat en l'administració de medicaments per via oral, tòpica o rectal.

3.7 Prevenció de riscos biològics, químics o radiològics

Tema 4

Cures auxiliars de l'entorn del pacient.

4.1 La informació i la documentació clínica a l'àmbit assistencial.

4.2 Manteniment de les condicions higièniques, ambientals i de confort de l'entorn del pacient i de l'entorn de
treball.

4.3 Manteniment i comprovacions de seguretat del mobiliari clínic i el material o instrumental.

4.4 Tècniques d'emmagatzematge, conservació i disposició de materials clínics i productes sanitaris.
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Tema 5

Prevenció de riscos laborals.

5.1 Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures
d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús
segur d'agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no
ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues,
mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes
químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis riscos psicològics i
socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l'estrès. Situacions de
violència.

Annex 63

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en farmàcia i parafarmàcia (grup C, subgrup C2). Codi:
160

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 34 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 11 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 4 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic de grau mitjà sanitari en Farmàcia i Parafarmàcia.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en farmàcia i parafarmàcia per a les
fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari:

Tema 1

Medicaments. Concepte de medicament. Origen i naturalesa química dels fàrmacs. Classificació dels
medicaments: segons les seues propietats fisicoquímiques, segons la tècnica d'elaboració, segons les
indicacions anatòmiques
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Tema 2

Medicaments fabricats industrialment. Concepte. Medicament d'ús hospitalari (H). Medicament de diagnòstic
hospitalari (DH). Medicament genèric (EFG). Medicament publicitari (EFP).

Tema 3

Medicaments especials. Estupefaents i psicòtrops. Medicaments d'especial control. Medicaments estrangers.

Tema 4

Medicaments d'assajos clínics. Concepte. Circuits especials per a aquest tipus de medicaments.

Tema 5

Condicionament dels medicaments. Conceptes generals. Material de condicionament primari. Material de
condicionament secundari. Prospectes. Sigles i símbols del condicionament. Control de qualitat del material de
condicionament.

Tema 6

Formes farmacèutiques. Conceptes generals. Vies d'administració de medicaments

Tema 7

Seguretat en l'ús dels medicaments. Efectes secundaris. Generalitats. Al·lèrgies. Medicaments d'alt risc; l'ús
d'aquests en els centres hospitalaris.

Tema 8

Seguretat en l'ús dels medicaments. Contraindicacions. Interaccions farmacològiques. Reaccions adverses dels
medicaments. Targeta groga. Alertes farmacèutiques. Tipus: seguretat, qualitat. Sistema SINASP.

Tema 9

Productes sanitaris. Definició. Aplicacions terapèutiques. Instrumental, definició i tipus. Material per a
l'administració de medicació.

Tema 10

El Servei de Farmàcia d'Atenció Primària. Concepte. Funcions. Organigrama. Estructura.

Tema 11

El Servei de Farmàcia Hospitalària. Concepte general. Funcions del Servei de Farmàcia Hospitalària.

Tema 12

El Servei de Farmàcia Hospitalària. Organització del magatzem. Recepció. Emmagatzematge: sistemes
d'ordenació de productes, termolàbils, medicaments perillosos, inflamables, fotosensibles. Sistemes automàtics
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d'emmagatzematge. Control de caducitats. Sistema de devolucions.

Tema 13

El Servei de Farmàcia Hospitalària. Distribució de medicaments. Sistemes de dispensació de medicaments.
Sistemes tradicionals. Sistemes automatitzats. Distribució de medicaments en dosis unitàries. Atenció a
pacients externs. Funcions del tècnic.

Tema 14

El Servei Farmàcia Hospitalària: servei de farmàcia hospitalària. Àrees o zones que la integren. Ordres
hospitalàries de dispensació.

Tema 15

Assistència al farmacèutic en la gestió de medicaments en assaig clínic: normativa legal.

Tema 16

Laboratori farmacèutic: conceptes generals. Material d'ús freqüent. Equips de laboratori. Posada a punt i
manteniment dels equipaments i dels materials. Procediments de neteja, desinfecció, conservació i
esterilització del material i equips. Control de qualitat de material i equip.

Tema 17

Operacions farmacèutiques bàsiques. Conceptes generals. Pesada amb balances electròniques de precisió.
Divisió de sòlids. Tamisatge. Homogeneïtzació de components. Extracció mitjançant dissolvents. Destil·lació.
Evaporació. Polvorització. Tamisatge. Mescla. Dessecació. Liofilització. Filtració. Granulació. Esterilització.
Sistemes dispersos homogenis: dissolucions. Sistemes dispersos heterogenis: emulsions, suspensions i
aerosols. Conversió entre unitats de mesura i volum.

Tema 18

Sales blanques. Concepte, estructura i classificació segons la qualitat de l'aire. Campanes de flux laminar:
Tipus. Funcions del tècnic o tècnica de Farmàcia. Tècnica asèptica. Higiene de mans. Neteja i desinfecció de les
campanes. Manteniment de les campanes.

Tema 19

Laboratori de formulació magistral i preparats oficinals.

Annex 64.

Auxiliar administratiu/iva (grup C, subgrup C2). Codi: 161

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 904 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 359 places.
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c. Concurs oposició del procés ordinari: 462 places totals, 92 places pel torn de promoció interna i 370 places
pel torn lliure.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria d'Auxiliar administratiu/iva per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del
procés ordinari:

Tema 1.Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries

1.1 Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers.
Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El
ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets
ARCOPOL.

1.2 Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de
professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a
l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers
empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària
europea. La facturació a tercers d'activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de

facturació.

1.3 La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la
documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica.

1.4 Tècniques de gestió i control d'arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents.
Gestió de documents electrònics.

1.5 Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La
firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant
Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d'informació a l'Institut Català de la Salut en processos assistencials i
de suport administratiu.

1.6 Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa.

1.7 Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de
correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel):
concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu
electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències
ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà.)

1.8 Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa,
descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet
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(conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia
en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en
moviment (conceptes bàsics d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció

i emmagatzematge d'imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicació
món digital nivell mitjà).

Tema 2. Competències en organització en l'àmbit de l'Administració pública

- Aplicar els procediments i criteris establerts en relació amb els drets i deures de la ciutadania en la relació
amb l'administració i, en particular, amb les institucions sanitàries.

- Informar els ciutadans, d'acord amb les instruccions prèviament establertes, sobre el procediment i els actes
administratius derivats de l'activat sanitària. Coneixements en organització a l`àmbit de l'Administració pública

2.1 Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de
Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic
empresarial. Els consorcis i les fundacions.

2.2 L'Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals,
jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans
administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el
procediment administratius.

2.3 L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El
silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat.

2.4 El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència.
Revisió dels actes en via administrativa: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius:
concepte i classes.

Tema 3. Competències en gestió de personal estatutari

-Transcriure els documents, materials i altres elements necessaris en la selecció i formació del personal
estatutari, atenent els procediments de l'Institut Català de la Salut, per contribuir en la seva gestió eficaç.

- Saber realitzar les tasques administratives per a la confecció del nomenament i la formalització del pagament
de retribucions seguint les instruccions prèviament establertes, d'acord amb la normativa vigent.

- Saber transcriure informes a partir de les dades obtingudes en els procediments interns de control
d'assistència, absentisme i altres incidències, relatives al desenvolupament de l'activitat laboral dels
professionals, a fi de donar suport a la presa de decisions del responsable.

Coneixements en gestió de personal estatutari

3.1 Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal
estatutari de l'Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementàries.

3.2 Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari.
Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.

3.3 El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.

Tema 4. Competències en gestió econòmica i financera

Dur a terme les tasques administratives vinculades als processos comptables, pressupostaris i els procediments
de compres de material, equipament i serveis. Coneixements en gestió econòmica i financera

4.1 La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i
generals de comptabilitat financera i pressupostària. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la
Salut.

4.2 El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El
control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.
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4.3 La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.

Tema 5. Coneixements en Prevenció de riscos laborals

5.1 Riscos a l'àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes
químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Factors de risc
ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball.

Jornades perllongades i torns. Tècniques d'afrontament de l'estrès. Situacions de violència.

Annex 65.

Conductor/a (grup C, subgrup C2). Codi: 162

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 35 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 27 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 3 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Conductor/a per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés
ordinari:

Tema 1

Normativa general. Seguretat. Aturades. Velocitat. Protocol en les esperes. Comunicació entre la persona
usuària i el xofer o xofera.

Tema 2

Tipus de conducció. Frenades d'emergència. Control del derrapatge. Conducció nocturna i en condicions
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meteorològiques adverses. Conducció en espais reduïts. Ús de l'equip de reparació de punxades.

Tema 3

Tipus de via: vies urbanes, autopistes i autovies. Zones de la via. Marques diverses longitudinals. Fletxes.
Carrils especials o reservats. Incorporació de vehicles pel carril d'acceleració. Ús de les prohibicions
específiques. Velocitat. Conceptes de velocitat. Velocitat moderada i detenció de vehicle. Senyals relatius a la
velocitat. Distància de seguretat entre vehicles.

Tema 4

Prioritat de pas. Fase d'aproximació. Fase de posició d'entrada. Fase de franqueig. Normes generals de
prioritat. Comportament en interseccions. Senyals òptics i acústics. Normes generals de senyalització. Agents
de trànsit. Senyals circumstancials. Semàfors. Senyals de perill, preceptius i informatius. Distintius en els
vehicles.

Tema 5

Classes de permisos de conducció. Suspensió i intervenció del permís de conduir. Vehicles. Documentació i
assegurança. Coneixements dels diferents tipus de vehicles segons el tipus de motor (elèctric, benzina, GLP,
híbrids, etc.)

Tema 6

Identificació i avaluació del risc: factors de risc i riscos específics del col·lectiu de xofers i xoferes dels serveis
de representació. Mesures de prevenció i de correcció aplicables. Mesures preventives específiques durant
l'estat d'emergència sanitària.

Tema 7

Xarxa de Carreteres de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya. Classificació tècnica. Classificació funcional.
Catàleg de Carreteres.

Tema 8

Inventari dels elements constitutius de la carretera: referenciació, obres civils plataforma, petites obres de
fàbrica, equipament, instal·lacions d'enllumenat i ITS, serveis i reconeixement d'estat.

Tema 9

Vialitat hivernal. Tipus de tractament. Utilització de fundents. Mitjans d'emmagatzemament de fundents.
Estacions meteorològiques i mapes tèrmics.

Tema 10

Afectacions al trànsit. Senyalització d'obres i de treballs de conservació a la carretera. Senyalització horitzontal.
Senyalització vertical.

Tema 11

Atenció d'emergències. Organització dels treballs d'atenció d'emergències. Senyalització d'obres mòbils.
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Tema 12

Nocions de mecànica: Elements essencials d'una màquina autopropulsada. Manteniment bàsic dels elements
constitutius de les màquines.

Tema 13

Principals elements i sistemes de seguretat associats als vehicles de transport.

Tema 14

Tècniques preventives i de protecció prèvies a l'inici del treballs associats als vehicles de transport. Revisions
prèvies a la seva posada en funcionament.

Tema 15

Treballs de canvi d'accessoris associats als vehicles de transport. Procediments, riscos i mesures preventives.

Tema 16

Treballs de neteja associats als vehicles de transport. Procediments, riscos i mesures preventives.

Tema 17

Conducció eficient de vehicles de transport.

Tema 18

Plans d'Emergència. Pla InunCat i NeuCat. Marc general i organització. Operativitat i procediments d'actuació.

Tema 19

Riscos associats a les tasques de conductor. Mesures de prevenció. Mesures de protecció col·lectiva i individual.
Requeriments ergonòmics d'un lloc de treball de conductor.

Annex 66

Telefonista (grup C, subgrup C2). Codi: 163

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 18 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
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títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova d'oposició.

Annex 67

Hoste/essa en relacions públiques (a extingir) (grup C, subgrup C2). Codi: 164

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent, sens perjudici que, per a
les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació
temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una titulació acadèmica exigida en el
moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.
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Annex 68.

Cosidor/a (grup C, subgrup C2). Codi: 165

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent, sens perjudici que, per a
les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació
temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida
en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 69.

Perruquer/a (a extingir) (grup C, subgrup C2). Codi: 166

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent, sens perjudici que, per a
les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació
temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida
en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.
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b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 70.

Monitor/a (a extingir) (grup C, subgrup C2). Codi: 167

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 4 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent, sens perjudici que, per a
les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació
temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida
en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 71.
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Paleta (a extingir) (grup C, subgrup C2). Codi: 168

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent, sens perjudici que, per a
les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació
temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida
en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 72.

Pintor (a extingir)(grup C, subgrup C2). Codi: 169

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 2 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent, sens perjudici que, per a
les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació
temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida
en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.
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b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 73.

Cap de personal subaltern (grup C, subgrup C2). Codi: 170

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 1 plaça.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. No s'inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d'estabilització no es realitza la prova
d'oposició.

Annex 74.

Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari en electricitat i electrònica (grup C, subgrup C2).

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

Núm. 8823 - 30.12.2022136/145 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22362058-2022



Codi: 171

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 67 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 8 places.

Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic especialista superior o grau mitjà de la branca d'electricitat i electrònica, sens perjudici
que, per a les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb
vinculació temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació
acadèmica exigida en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a
títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari en electricitat i electrònica per a la
fase d'oposició del procés d'estabilització:

Tema 1

Automatismes industrials.

Tema 2

Instal·lacions elèctriques interiors.

Tema 3

Màquines elèctriques.

Tema 4

Instal·lacions elèctriques especials

Tema 5

Prevenció de riscos laborals, gestió de la qualitat i protecció ambiental.
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Annex 75.

Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari en fabricació mecànica (grup C, subgrup C2). Codi:
172

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 25 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 8 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic especialista superior o grau mitjà de la branca de fabricació mecànica, sens perjudici que,
per a les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació
temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida
en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari en fabricació mecànica a la fase
d'oposició del procés d'estabilització:

Tema 1

Processos de mecanització.

Tema 2

Sistemes automatitzats.

Tema 3

Soldadura en atmosfera natural.

Tema 4
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Muntatge de sistemes mecànics.

Tema 5

Prevenció de riscos laborals, gestió de la qualitat i protecció ambiental.

Annex 76.

Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari en instal·lació i manteniment (grup C, subgrup C2).
Codi: 173

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 44 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 8 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de tècnic especialista superior o grau mitjà de la branca de manteniment i serveis a la producció,
sens perjudici que, per a les categories a convocar de l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona
aspirant, amb vinculació temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra
titulació acadèmica exigida en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en
compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política
Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels
certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests
coneixements. Els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals
d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari en instal·lació i manteniment per a
la fase d'oposició del procés d'estabilització:

Tema 1

Configuració d'instal·lacions de fred i climatització.

Tema 2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.
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Tema 3

Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques.

Tema 4

Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'aigua.

Tema 5

Prevenció de riscos laborals, gestió de la qualitat i protecció ambiental.

Annex 77.

Ajudant de llenceria (agrupacions professionals). Codi: 174

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 75 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 10 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 2 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de certificat d'escolaritat, d'EGB o equivalent, sens perjudici que, per a les categories a convocar de
l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació temporal, roman en actiu en
aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida en el moment d'inici de la
seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell bàsic de català (A2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3.Temari de la categoria d'Ajudant de Llenceria per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés
ordinari.

Tema 1

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

Núm. 8823 - 30.12.2022140/145 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22362058-2022



Condicions mínimes de seguretat dels llocs de treball. Pla d'emergència davant un possible incendi. Mesures
preventives. Correcta manipulació de càrregues. Prevenció de riscos laborals.

Tema 2

Servei de roba i llenceria als Hospitals: definició, utilització i funcions. Control d'estoc i repartiment en
llenceria.

Tema 3

Introducció al patronatge tèxtil. Muntatge i interpretació de peces.

Tema 4

Fibres tèxtils químiques i sintètiques. Els fils.

Tema 5

Secció de tall. Teixits. Tipus de puntades i arrossegaments.

Tema 6

Màquines de cosir: tipus i característiques. Tècniques de cosit a mà.

Tema 7

Distribució i aprovisionament en planta.

Annex 78.

Assistent d'oficis diversos (agrupacions professionals). Codi: 175

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 19 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 8 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de certificat d'escolaritat, d'EGB o equivalent, sens perjudici que, per a les categories a convocar de
l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació temporal, roman en actiu en
aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida en el moment d'inici de la
seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell bàsic de català (A2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
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Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria Assistent d'oficis diversos per a la fase d'oposició del procés d'estabilització.

Tema 1

Nocions bàsiques de la navegació i cerca per Internet. Nocions bàsiques de l'ús del correu electrònic i de les
utilitats del calendari. Nocions bàsiques del processador de textos. Nocions bàsiques del full de càlcul.

Tema 2

Ús del material: descripció de material fungible i de material no fungible. Seguretat laboral en la manipulació
manual de càrregues: característiques de la càrrega, esforç físic necessari, mesures preventives i manteniment
de l'esquena.

Tema 3

Bones pràctiques ambientals: eficiència en l'àmbit de l'energia, eficiència en l'ús del paper, gestió adequada
dels residus i eficiència en l'ús de l'aigua.

Annex 79.

Auxiliar d'hoteleria (agrupacions professionals). Codi: 176

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 29 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 6 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 3 places.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de certificat d'escolaritat, d'EGB o equivalent, sens perjudici que, per a les categories a convocar de
l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació temporal, roman en actiu en
aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida en el moment d'inici de la
seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell bàsic de català (A2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
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Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria d'Auxiliar d'Hoteleria per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés
ordinari.

Tema 1

Pla d'emergències davant un possible incendi. Mesures preventives. Conceptes bàsics. Mitjans tècnics de
protecció. Equips de primera intervenció (EPI), les seves funcions. Actuacions a realitzar.

Tema 2

Protecció mediambiental. Nocions bàsiques sobre contaminació ambiental. Principals riscos mediambientals
relacionats amb les funcions d'auxiliar d'hoteleria. Tractament de residus, normes sanitàries per al seu control i
eliminació.

Tema 3

Manteniment i neteja: productes de neteja, classes i tipus. Tipus d'ús. Condicions d'ús.

Tema 4

Concepte de qualitat en hoteleria hospitalària: qualitat percebuda per l'usuari. Aportació del treball de les
funcions d'auxiliar d'hoteleria en el procés de qualitat percebuda per l'usuari.

Tema 5

El servei de cuina: màquines, equips i eines. Normes higienicosanitàries d'aplicació a la cuina hospitalària.
Zona de brut i net. La cadena alimentària. Circuits de treball.

Tema 6

Seguretat i higiene alimentària. Manipulació d'aliments. Requisits dels manipuladors d'aliments. Formació
continuada dels manipuladors.

Tema 7

Matèries primeres més comunes i procés d'aprovisionament intern de matèries primeres culinàries. Classificació
i característiques dels diferents tipus d'aliments.

Tema 8

Regeneració i preelaboració de gèneres i productes culinaris més comuns. Tipus de dietes: conceptes bàsics.
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Tema 9

Elaboracions culinàries bàsiques i senzilles de múltiples aplicacions. Preparació, conservació, emplatat i
transport dels aliments.

Annex 80.

Zelador/a (agrupacions professionals). Codi: 177

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:

a. Concurs de mèrits del procés d'estabilització: 118 places.

b. Concurs oposició del procés d'estabilització: 51 places.

c. Concurs oposició del procés ordinari: 137 places totals, 27 pel torn de promoció interna i 110 pel torn lliure.

2. Requisits específics:

A més dels requisits que s'indiquen a l'apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de
l'Annex 1 Bases comunes, s'ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d'estar en possessió del
títol oficial de certificat d'escolaritat, d'EGB o equivalent, sens perjudici que, per a les categories a convocar de
l'àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació temporal, roman en actiu en
aquesta categoria i/o especialitat en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida en el moment d'inici de la
seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el
corresponent al certificat de nivell bàsic de català (A2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d'un dels certificats de nivell
anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els
criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar
en possessió d'un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una
prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i
els criteris de realització d'aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d'aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Zelador per a les fases d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari.

Tema 1

Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.

Tema 2

Les funcions de zelador en els centres hospitalaris i d'atenció primària a l'Institut Català de la Salut. Facturació
a tercers: supòsits i conceptes susceptibles de facturació. Normes bàsiques de funcionament d'instal·lacions
d'electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.

Tema 3
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Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers.
Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El
dret a la informació i la confidencialitat.

Tema 4

Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d'arxiu i documentació. Conservació o
destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.

Tema 5

Introducció a la informàtica. Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l'entorn Word,
edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter
bàsics. Control d'alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pagina. Opcions de
revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i
subratllat. 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: l'entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i
recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i
llibre, formules i funcions, finestres.

Tema 6

Prevenció de riscos laborals: riscos a l'àmbit sanitari. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i
contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l'ergonomia:
manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la
seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas
d'emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns.
Situacions de violència.

(22.362.058)
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