
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

ANUNCI d'oferta pública d'ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura.

 

Oferta Pública d'Ocupació.

De conformitat amb allò establert a la llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de
2017, l'Institut Assistència Sanitària (IAS) procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació
corresponent a l'exercici 2019 i que consisteix en la convocatòria oberta per a la cobertura definitiva de les
següents places de facultatius especialistes que es detallen.

La resolució de la convocatòria oberta d'aquesta Oferta Pública d'Ocupació comportarà el cessament del
personal interí corresponent.

 

Convocatòria Oberta de l'Oferta Pública d'Ocupació.

Es dona publicitat a la convocatòria per a la cobertura definitiva de les places de Personal Assistencial
Facultatiu/va especialista que es detallen a continuació.

La resolució de la convocatòria d'aquesta Oferta Pública d'Ocupació comportarà el cessament del personal interí
que ocupa les places actualment.

Les bases de la convocatòria són públiques i es troben al web de l'IAS www.ias.cat. Les persones interessades
en ser candidates presentaran tota la documentació requerida, en format PDF, a convocatoriesrrhh@ias.cat dins
del termini d'un mes (en els termes de l'article 30.4 de la Llei 39/2015 del PACAP), a comptar a partir de
l'endemà de la publicació del DOGC.

   a) Tipus de convocatòria: concurs de mèrits i superació de proves competencials per a la cobertura de 12
llocs de treball de Facultatiu/va especialista amb contracte laboral fix i a jornada parcial o completa.

 

Relació de places convocades:

 

Atenció Especialitzada (Hospital Santa
Caterina)

Places Especialitat requerida Professional contractat per
vacant

 2 Cirurgia 3849, 4809

 1 Dermatologia 4465

 2 Pediatria 4821, 4822

 1 Otorinolaringologia 4919

 1 Anestesiologia i reanimació 4945

 2 Medicina Interna 5172, 5244

 1 Urgències 5052

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

Núm. 8026 - 18.12.20191/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19344107-2019

http://www.ias.cat/
mailto:convocatoriesrrhh@ias.cat


 2 Farmacèutics/ques espec.
hospitalària

4933, 5038

 

   b) Condicions de contractació: Les condicions establertes en el II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals
d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei
Català de la Salut.

 

Salt, 9 de desembre de 2019

 

Joaquim Casanovas Lax

Gerent de l'Institut d'Assistència Sanitària

 

(19.344.107)
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