
 

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA 
DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA 
DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN IMATGE PER AL 
DIAGNÒSTIC (DOGC núm. 7895, DE 12.6.2019) 
 
 
 
Codi d’identificació de la convocatòria: TDPI-LLIURE-2019 
 
 
Categoria:  TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN IMATGE 

PER AL DIAGNÒSTIC  
 

 
 
D’acord amb el que preveu la base 8 de la convocatòria i la base 1.10 de les bases 
generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, DOGC 
núm. 6988, de 2.11.2015 modificada per la Resolució SLT/55/2018 d’11 de gener, 
publicada al DOGC núm. 7542, de 24.1.2018, Resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig, 
publicada al DOGC núm. 7643 de 15.6.2018 i la Resolució SLT/1514/2018, de 2 de juliol 
publicada al DOGC núm. 7657 de 5.7.2018), aquest tribunal qualificador, 
 
 
ACORDA: 
 
 
1r. Establir la forma i el termini per a acreditar l’exempció de la realització de la segona 

prova (coneixement de llengua catalana), d’acord amb el que s’estableix a l’annex 
d’aquesta diligència. 

 
2n. Publicar, en el decurs de la setmana del 20 al 24 de gener de 2020, la diligència 

mitjançant la qual es convocarà la prova de coneixements de llengua catalana, 
adreçada a aquelles persones que no hagin acreditat estar en possessió del nivell de 
català corresponent, en els termes establerts a l’annex d’aquesta diligència. 

 
 
Barcelona, 4 de desembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
Enric Vilà Carrera 
Secretari del tribunal 
 
  



 

 
 
ANNEX 
 
 
 
Forma i termini per a acreditar l’exempció de la realització de la prova de llengua 
catalana 
 
 
1. Les persones aspirants que tinguin introduït i validat (en estat C és a dir correcte) al 

gestor de currículum de l’SGRH de l’ICS el certificat de nivell intermedi de llengua 
catalana (certificat B2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura o equivalent, queden automàticament exemptes de la 
realització de la segona prova (llengua catalana), sense necessitat de fer cap actuació.  

 
2. Les persones aspirants que tinguin introduït el certificat de nivell intermedi de llengua 

catalana (certificat B2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura o equivalent i NO el tinguin correctament validat (NO estat 
C), és a dir que el tinguin en estat AII, PVA o PCL o sense estat, a partir de la publicació 
de la present diligència hauran de presentar la documentació acreditativa del mateix 
per acreditar-lo, en qualsevol dels registres o unitats de personal de l’Institut Català de 
la Salut, en cas contrari hauran de presentar-se i superar la prova corresponent. 

  
3. Les persones aspirants que NO hagin introduït NI presentat el certificat de nivell 

intermedi de llengua catalana (certificat B2) o superior de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura o equivalent, a partir de la publicació de la 
present diligència hauran d’introduir-lo en el gestor de currículum SGRH i presentar 
un dels documents següents: 

 
− Document acreditatiu d’estar en possessió del certificat de nivell intermedi de 

llengua catalana (certificat B2) o superior de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura o equivalent. 

 
− Certificat acreditatiu d’haver obtingut plaça en processos anteriors de selecció de 

personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una 
prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova 
esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació. 

 
 
 


