
 

  

  

Les infermeres arrenquen el compromís de l’ICS de 

millorar el procés de la convocatòria d’oposicions  

 Es demana a l’ICS que expliqui perquè no s’ha diferenciat entre 

atenció primària i hospitalària i els barems de mèrits 
 

(Barcelona 26 de novembre de 2015).- El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona 

(COIB), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (Aificc) i l’Asociación de 

Enfermería Comunitaria han aconseguit el compromís de l’Institut Català de la Salut (ICS) 

de posar en marxa eines que millorin substancialment com s’està desenvolupant el 

procés de convocatòria d’oposicions per a diplomats en infermeria i per a infermeres 

especialistes en obstètrico-ginecològica.  

L’ICS s’ha compromès a habilitar, al seu intranet per a professionals, un espai de 

preguntes freqüents i informació detallada de tot el procés on les infermeres 

interessades en opositar puguin preguntar i resoldre tots els dubtes que tinguin. L’ICS, 

que només ha convocat 136 places per a infermeres i 11 per a llevadores, s’ha 

compromès també a publicar en aquest mateix entorn i abans d’acabar l’any el marc 

bibliogràfic per a preparar les oposicions. 

El COIB, l’Aificc i l’AEC han demanat a l’ICS aquestes millores en tot el procés després del 

malestar manifestat per moltes infermeres en relació a les bases de la convocatòria. 

Aquest malestar s’ha traduït també en demandes d’informació per a impugnar aquestes 

oposicions a títol individual. 

Hi ha diversos punts de la convocatòria de l’ICS sobre els que COIB, AIficc i AEC no estan 

d’acord tal i com estan formulades,  i s’ha demanat a l’ICS un aclariment públic. Destaca  

el fet que s’hagi realitzat una única convocatòria no diferenciada entre les places 

d’Atenció primària i hospitalària. Aquest fet fa que no compti l’experiència laboral de la 

infermera bé sigui en Atenció primària o en un hospital, ni el fet de comptar amb 

formació específica per a l’assistència primària.  

D’altra banda, és incomprensible que tingui la mateixa puntuació en el barem de mèrits, 

disposar d'un màster o postgrau que acreditar l'especialitat en infermeria familiar i 

comunitària. Haver assolit l'especialitat comporta un alt grau de capacitació en relació a 

l'objecte específic del procés selectiu que ha posat en marxa l'administració sanitària, i 

així hauria d'estar valorat. 

  

 

 

 


