
 

DILIGÈNCIA  DEL  TRIBUNAL  QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA 
DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE 
FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA I LES SEVES ÀREES ESPECÍFIQUES 
(SUBGRUP A1) 
 
(Núm. de registre de la convocatòria PED-T.LLIURE-2015. DOGC núm. 7001, de 
19.11.2015) 
 
 
Categoria:  FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA I LES SEVES ÀREES 

ESPECÍFIQUES (SUBGRUP A1) 
 

 
 
 
De conformitat amb allò que preveu la base 8 de la convocatòria esmentada i atès que s’han 
establert els criteris de realització i valoració de la primera prova, aquest tribunal, 
 
 
ACORDA: 
 
 
1r. Convocar a la primera prova de l’oposició aquelles persones aspirants que figuren 

admeses de participar en la convocatòria referenciada, d’acord amb la llista definitiva de 
persones admeses i excloses. 

 
2n. Donar publicitat del dia, dels llocs i de l’horari de realització de la primera prova, d’acord 

amb el que es detalla a l’annex 1 d’aquesta diligència. 
 
3r. Donar publicitat dels criteris de realització i de valoració de la primera prova, d’acord 

amb el que es detalla a l’annex 2 d’aquesta diligència. 
 
 
Barcelona, 12 de maig de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Quadrat Bosch 
Vocal i secretari del tribunal 



 

Annex 1 a la diligència de 12 de maig de 2016, del tribunal  qualificador de la convocatòria 
específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de 
facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques (subgrup A1) 
 
 
Núm. d’identificació:  PED-T.LLIURE-2015 
 
Categoría:  Facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees 

específiques 
 
 
 
Anunci pel qual es dóna publicitat del dia, de l’horari i dels llocs de realització de la primera prova de la 
convocatòria esmentada, d’acord amb les dades que es detallen a continuació: 
  
 
Dia:   19 de juny de 2016 
 
Horari:        Convocatòria i obertura de les aules:  16,00 hores 
    
 
Llocs de realització de la prova: 
 

 
BARCELONA 

 
Lloc:   Universitat Pompeu Fabra 

   Campus Ciutadella  
   Edifici Roger de Llúria 
   C/ Ramon Trias Fargas, 25-27 
  08005 Barcelona 
 
 
GIRONA 

 
Lloc:   Universitat de Girona 

   Campus Montilivi  
   Facultat de Dret 
   C/ Universitat de Girona, 12 
   17071 Girona 
 



 

 
 
   

 
LLEIDA 

 
Lloc:   Universitat de Lleida 

   Campus Cappont. Edifici Polivalent 
   C/ Jaume II, 71 - 73 
   25001  Lleida 
 
 
TARRAGONA 

 
Lloc:  Universitat Rovira i Virgili 

   Campus Catalunya- Facultat de Ciències Jurídiques 
   Avda. Catalunya, 35 
   43002 Tarragona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertiment:  
 
Les persones que han estat declarades definitivament admeses de participar en la 
convocatòria, només podran realitzar la prova a la localitat assignada en aquesta llista. 
Així mateix, les persones que estan convocades a la localitat de Barcelona, només podran 
realitzar la prova al centre universitari on estan convocades, d’acord amb aquest anunci. 
 
D’acord amb les llistes definitives de persones admeses i excloses publicades el dia 18 de 
març de 2016 i modificades per resolució de 22 de març de 2016, aquelles persones les quals 
el seu primer cognom va precedit d’una preposició i/o article, per exemple “de la Torre”, la 
lletra que condiciona la seva distribució és la primera de la preposició o article. En l’exemple 
esmentat seria la lletra “d”. 
 
A partir del dia 18 de maig de 2016, podreu consultar el lloc i el núm. d’aula que us ha estat 
assignat per realitzar la prova a la vostra fitxa personal que trobareu a la pàgina web: 
www.gencat.cat/ics o directament accedint a la següent adreça: 
http://wsa.ics.gencat.net/seleccio/iniciseleccio.aspx . Aquesta informació també s’exposarà el 
dia de realització de la prova. 
 
Les persones convocades només podran accedir a les aules per fer la prova prèvia 
presentació del DNI o el passaport o el permís de conduir (en format original).  
Així mateix, caldrà portar un bolígraf de tinta negra o blava i un corrector líquid per a la 
realització de la prova. 

http://www.gencat.cat/ics
http://wsa.ics.gencat.net/seleccio/iniciseleccio.aspx


 

Annex 2 
 
Criteris de realització i valoració de la 1a. prova de la convocatòria específica del procés selectiu per 
proveir places bàsiques de la categoria de facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees 
específiques (subgrup A1) – Convocatòria PED-T.LLIURE-2015 
 
 
Primer:  La prova consistirà en la resolució d’un qüestionari de 100 preguntes tipus test amb 4 respostes 

alternatives i només una de correcta. 
  
Segon:  La valoració de la prova s’efectuarà per pregunta. Totes les preguntes tindran el mateix valor. Les 

preguntes no contestades no tindran cap valor i les preguntes contestades erròniament descomptaran 
¼ del valor positiu de la pregunta. 

 El valor màxim de la prova és de 100 punts 
 
Tercer: Criteri de superació de la prova: 
                Només superaran la prova un nombre màxim de persones aspirants igual al 300% de les places 

convocades assignades en cada torn, d’acord amb el que figura a l’annex 4 de la convocatòria, i que 
es detalla seguidament: 

 
  Torn lliure – 8 places – Superaran la prova com a màxim 24 * persones 
   
  * Totes aquelles persones que tinguin la mateixa puntuació que la nota mínima que donaria accés a la 

superació de l’exercici es consideraran aptes, i en aquest cas el nombre màxim de persones esmentat 
anteriorment s’incrementaria. 

 
  Així mateix, la nota  mínima de superació de la prova haurà de ser igual o superior a 50 punts. 
  
Quart:   En cas que alguna pregunta tingui més d’una resposta correcte, el tribunal la declararà nul·la. 
   En el cas que s’anul·li alguna pregunta, la prova es corregirà en base al número de preguntes que 

finalment es considerin vàlides, i per tant, la nota màxima (100 punts) serà per a aquelles persones 
aspirants que hagin contestat correctament la totalitat de les preguntes considerades vàlides. 

 
Cinquè:  Temps de realització de la prova: 100 minuts 

 
Sisè: Instruccions per emplenar el full de l’examen tipus test: 
 

Els aspirants s’hauran d’ajustar a les instruccions per emplenar el full de l’examen tipus test que se’ls 
doni a l’aula. També disposaran d’aquestes instruccions al dors del propi full d’examen. 
Caldrà que utilitzin bolígraf de tinta blava o negra. No s’accepten rollers de punta fina, ni retoladors de 
cap tipus, ni cap element d’escriptura que no sigui el bolígraf descrit. 
Igualment els aspirants hauran d’emplenar la totalitat de la casella que correspongui a la resposta que 
considerin correcta. 
Les respostes marcades a la casella “E” del full d’examen es consideraran com a no contestades. 
El tribunal no corregirà aquells exercicis que no estiguin emplenats d’acord amb les instruccions 
esmentades i tindran la consideració de persones “no presentades” a la prova. 

 
Setè: La plantilla amb les respostes correctes es publicarà el dia 22 de juny de 2016 a l’adreça d’Internet 

www.gencat.cat/ics. Les persones aspirants disposaran d’un termini de 5 dies comptadors des de 
l’endemà de la seva publicació per tal de formular les reclamacions que considerin oportunes. 

http://www.gencat.cat/ics

