RESOLUCIÓ per la qual es fan públics els resultats definitius per a les sol·licituds de nivell 1,
2, 3 o 4 de carrera professional de l'lnstitut Català de la Salut per al personal facultatiu i
diplomat sanitari, i per al personal de I ‘àrea sanitària de formació professional de grau
superior i de grau mig i del personal de gestió i serveis.
La Resolució SLT/2642/2017, de 10 de novembre fa pública la convocatòria per sol·licitar els
nivells de carrera professional de personal estatutari de tots els grups professionals de l'àrea
funcional sanitària i de l'àrea funcional de gestió i serveis de l'Institut Català de la Salut.
S’han examinat les sol·licituds d'assignació dels nivells 1, 2, 3 i 4 ordinaris de carrera
professional presentades pels professionals de l'Institut Català de la Salut en el procés
corresponent a la convocatòria ordinària de l'any 2018, pel període de sol·licituds de l'1 al 31
de desembre de 2017.
L'apartat 6.1 del II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condiciones
de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut de 19 de juliol de 2006, aprovat
per l' Acord de Govern de data 20 d'octubre de 2006, estableix els requisits i les condicions per
a l'assoliment dels nivells sol·licitats en la carrera professional de l'ICS.
Els apartats 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l'esmentat Acord regulen les condicions generals per a
l'accés a la carrera professional, així com les particulars per al personal facultatiu i diplomat
sanitari, el personal de l'àrea sanitària de formació professional de grau mig i grau superior i el
personal de gestió i serveis, respectivament.
La disposició addicional onzena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres
i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, estableix
que les noves convocatòries s'han de resoldre durant l'any següent a la finalització del període
de presentació de sol·licituds i produeixen efectes econòmics des del dia 1 de gener de l'any
següent al de la data de la resolució d'assignació.
En data 5 de setembre de 2018 es van fer públics, mitjançant anunci, els resultats provisionals
per a les sol·licituds de nivell corresponents a aquesta convocatòria.
S’han examinat les al·legacions presentades contra els resultats provisionals anunciats per les
persones interessades en el termini legalment establert.
S’han vist les actes de les sessions de les Comissions d'Avaluació que han tingut lloc els dies 15,
16, 17, 18, 19 i 22 d’octubre de 2018.

1/2

DECISIÓ
En ús de les atribucions que m'han estat conferides per la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de
l'Institut Català de la Salut i el Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts
de l'Institut Català de la Salut, resolc:
Primer: Declarar com a ATORGATS per l'assignació del 1r, 2n, 3r i 4t nivell ordinari de carrera
professional sol·licitat a les persones que s'indiquen en l'annex 1 d'aquesta resolució, amb
efectes econòmics a 1 de gener de 2019.
Segon: Declarar com a DENEGATS per l'assignació del 1r, 2n, 3r i 4t nivell ordinari de carrera
professional sol·licitat a les persones que s'indiquen en l'annex 2 d'aquesta resolució.
Tercer: Declarar com a EXCLOSOS per l'assignació del 1r, 2n, 3r i 4t nivell ordinari de carrera
professional sol·licitat, pels motius que s'hi especifiquen, a les persones que s'indiquen en
l'annex 3 d'aquesta resolució.
Quart: Ordenar que es notifiqui aquesta resolució en els termes previstos a l'article 40 i
concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i de l'article 56 i següents de la llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Cinquè: Establir que els esmentats resultats definitius siguin consultables a les adreces
http://www.portalics.rrhh/sgrh i http://wsa.ics.gencat.net/sgrh i que les llistes d'atorgats,
denegats i exclosos siguin consultables a les Direccions de Personal dels centres hospitalaris, a
les Unitats de Recursos Humans de les direccions d'atenció primària i a l’Àrea de Gestió de
Personal i d’Organització de l'Institut Català de la Salut, al Centre Corporatiu (Gran Via de les
Corts Catalanes, 587, Barcelona, 1a. planta).
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o,
potestativament, el corresponent al lloc del domicili dels interessats, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, de conformitat amb el que
preveuen els articles 8.2 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 publiques,
o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.
El director gerent de l’Institut Català de la Salut

Josep Maria Argimon i Pallàs
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