Institut Català de la Salut
Gerència Territorial
Catalunya Central
Polígon Industrial Sant Isidre III
C. Pica d’Estats, 13-15
08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon 936 930 040

ANUNCI PER A LA DESIGNACIÓ EN FUNCIONS
D’ADJUNT/A A DIRECCIÓ DE L’EAP BERGA
1. Denominació del lloc de treball
Adjunt/a a Direcció de l’EAP Berga del SAP Bages-Berguedà- Solsonès; Gerència
Territorial Catalunya Central.
2. Característiques, requeriments i funcions del lloc
D’acord amb allò que disposa l’article 17 del Decret 53/2006, de 28 de març, de
mesures de reforma del Institut Català de la Salut i la Instrucció 4/2006, de
nomenaments de llocs de director/a i adjunt/a a la direcció dels equips d’atenció
primària, es procedeix a fer pública la convocatòria per a la designació en funcions
del lloc esmentat.
3. Requisits dels i les aspirants
• Personal estatutari amb nomenament fix de les categories de facultatiu/a o
ATS/diplomat o diplomada d’infermeria d’EAP indistintament, en situació d’actiu i
que prestin serveis en l’àmbit del Institut Català de la Salut.
• Acreditació d’experiència professional i d’habilitats directives respecte les
funcions pròpies del lloc.
4. Documentació a presentar
• Sol·licitud de presentació a la convocatòria.
• Currículum amb acreditació de mèrits, enregistrat a l’aplicació SGRH; mòdul
“Gestió de Currículum”.
5. Lloc de presentació de sol·licituds
• Gerència Territorial Catalunya Central, C/ Pica d'Estats, núm. 13-15; (Pol. Ind.
Sant Isidre III); 08272; Sant Fruitós de Bages. Horari de 8 a 15 hores
• Per correu electrònic:
rrhh.cc.ics@gencat.cat
6. Termini de presentació
De l’1 al 15 de febrer de 2013, ambdós inclosos.

Ferran Fanlo de Diego
Cap de la Unitat de Recursos Humans
Sant Fruitós de Bages, 31 de gener de 2013

Pd: En el cas de que la convocatòria s’hagués de declarar deserta per manca de
personal idoni amb nomenament estatutari fix, es convocarà, de nou, altre procés en
el qual podran presentar sol·licituds el personal estatutari amb nomenament interí de
les categories de facultatiu/va o ATS-diplomat/da d’infermeria d’EAP.

Institut Català de la Salut
Gerència Territorial
Catalunya Central
Polígon Industrial Sant Isidre III
C. Pica d’Estats, 13-15
08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon 936 930 040

ANUNCI PER A LA DESIGNACIÓ EN FUNCIONS
D’ADJUNT/A A DIRECCIÓ DE L’EAP MANLLEU
1. Denominació del lloc de treball
Adjunt/a a Direcció de l’EAP Manlleu del SAP Osona; Gerència Territorial Catalunya
Central.
2. Característiques, requeriments i funcions del lloc
D’acord amb allò que disposa l’article 17 del Decret 53/2006, de 28 de març, de
mesures de reforma del Institut Català de la Salut i la Instrucció 4/2006, de
nomenaments de llocs de director/a i adjunt/a a la direcció dels equips d’atenció
primària, es procedeix a fer pública la convocatòria per a la designació en funcions
del lloc esmentat.
3. Requisits dels i les aspirants
• Personal estatutari amb nomenament fix de les categories de facultatiu/a o
ATS/diplomat o diplomada d’infermeria d’EAP indistintament, en situació d’actiu i
que prestin serveis en l’àmbit del Institut Català de la Salut.
• Acreditació d’experiència professional i d’habilitats directives respecte les
funcions pròpies del lloc.
4. Documentació a presentar
• Sol·licitud de presentació a la convocatòria.
• Currículum amb acreditació de mèrits, enregistrat a l’aplicació SGRH; mòdul
“Gestió de Currículum”.
5. Lloc de presentació de sol·licituds
• Gerència Territorial Catalunya Central, C/ Pica d'Estats, núm. 13-15; (Pol. Ind.
Sant Isidre III); 08272; Sant Fruitós de Bages. Horari de 8 a 15 hores
• Per correu electrònic:
rrhh.cc.ics@gencat.cat
6. Termini de presentació
De l’1 al 15 de febrer de 2013, ambdós inclosos.

Ferran Fanlo de Diego
Cap de la Unitat de Recursos Humans
Sant Fruitós de Bages, 31 de gener de 2013

Pd: En el cas de que la convocatòria s’hagués de declarar deserta per manca de
personal idoni amb nomenament estatutari fix, es convocarà, de nou, altre procés en
el qual podran presentar sol·licituds el personal estatutari amb nomenament interí de
les categories de facultatiu/va o ATS-diplomat/da d’infermeria d’EAP.

Institut Català de la Salut
Gerència Territorial
Catalunya Central
Polígon Industrial Sant Isidre III
C. Pica d’Estats, 13-15
08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon 936 930 040

ANUNCI PER A LA DESIGNACIÓ EN FUNCIONS
D’ADJUNT/A A DIRECCIÓ DE L’EAP PIERA
1. Denominació del lloc de treball
Adjunt/a a Direcció de l’EAP Piera del SAP Anoia; Gerència Territorial Catalunya
Central.
2. Característiques, requeriments i funcions del lloc
D’acord amb allò que disposa l’article 17 del Decret 53/2006, de 28 de març, de
mesures de reforma del Institut Català de la Salut i la Instrucció 4/2006, de
nomenaments de llocs de director/a i adjunt/a a la direcció dels equips d’atenció
primària, es procedeix a fer pública la convocatòria per a la designació en funcions
del lloc esmentat.
3. Requisits dels i les aspirants
• Personal estatutari amb nomenament fix de les categories de facultatiu/a o
ATS/diplomat o diplomada d’infermeria d’EAP indistintament, en situació d’actiu i
que prestin serveis en l’àmbit del Institut Català de la Salut.
• Acreditació d’experiència professional i d’habilitats directives respecte les
funcions pròpies del lloc.
4. Documentació a presentar
• Sol·licitud de presentació a la convocatòria.
• Currículum amb acreditació de mèrits, enregistrat a l’aplicació SGRH; mòdul
“Gestió de Currículum”.
5. Lloc de presentació de sol·licituds
• Gerència Territorial Catalunya Central, C/ Pica d'Estats, núm. 13-15; (Pol. Ind.
Sant Isidre III); 08272; Sant Fruitós de Bages. Horari de 8 a 15 hores
• Per correu electrònic:
rrhh.cc.ics@gencat.cat
6. Termini de presentació
De l’1 al 15 de febrer de 2013, ambdós inclosos.

Ferran Fanlo de Diego
Cap de la Unitat de Recursos Humans
Sant Fruitós de Bages, 31 de gener de 2013

Pd: En el cas de que la convocatòria s’hagués de declarar deserta per manca de
personal idoni amb nomenament estatutari fix, es convocarà, de nou, altre procés en
el qual podran presentar sol·licituds el personal estatutari amb nomenament interí de
les categories de facultatiu/va o ATS-diplomat/da d’infermeria d’EAP.

Institut Català de la Salut
Gerència Territorial
Catalunya Central
Polígon Industrial Sant Isidre III
C. Pica d’Estats, 13-15
08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon 936 930 040

ANUNCI PER A LA DESIGNACIÓ EN FUNCIONS
D’ADJUNT/A A DIRECCIÓ DE L’EAP VIC-1 NORD
1. Denominació del lloc de treball
Adjunt/a a Direcció de l’EAP Vic-1 Nord del SAP Osona; Gerència Territorial
Catalunya Central.
2. Característiques, requeriments i funcions del lloc
D’acord amb allò que disposa l’article 17 del Decret 53/2006, de 28 de març, de
mesures de reforma del Institut Català de la Salut i la Instrucció 4/2006, de
nomenaments de llocs de director/a i adjunt/a a la direcció dels equips d’atenció
primària, es procedeix a fer pública la convocatòria per a la designació en funcions
del lloc esmentat.
3. Requisits dels i les aspirants
• Personal estatutari amb nomenament fix de les categories de facultatiu/a o
ATS/diplomat o diplomada d’infermeria d’EAP indistintament, en situació d’actiu i
que prestin serveis en l’àmbit del Institut Català de la Salut.
• Acreditació d’experiència professional i d’habilitats directives respecte les
funcions pròpies del lloc.
4. Documentació a presentar
• Sol·licitud de presentació a la convocatòria.
• Currículum amb acreditació de mèrits, enregistrat a l’aplicació SGRH; mòdul
“Gestió de Currículum”.
5. Lloc de presentació de sol·licituds
• Gerència Territorial Catalunya Central, C/ Pica d'Estats, núm. 13-15; (Pol. Ind.
Sant Isidre III); 08272; Sant Fruitós de Bages. Horari de 8 a 15 hores
• Per correu electrònic:
rrhh.cc.ics@gencat.cat
6. Termini de presentació
De l’1 al 15 de febrer de 2013, ambdós inclosos.

Ferran Fanlo de Diego
Cap de la Unitat de Recursos Humans
Sant Fruitós de Bages, 31 de gener de 2013

Pd: En el cas de que la convocatòria s’hagués de declarar deserta per manca de
personal idoni amb nomenament estatutari fix, es convocarà, de nou, altre procés en
el qual podran presentar sol·licituds el personal estatutari amb nomenament interí de
les categories de facultatiu/va o ATS-diplomat/da d’infermeria d’EAP.

