
 

 

 
 

 
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 

Resultats Provisionals de la prova de català  

 
 
Amb data 2 de març de 2020, es va publicar diligència del tribunal qualificador de la convocatòria 
específica per a proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior 
sanitari en imatge per al diagnòstic en la qual es donava publicitat dels resultats provisionals del 1r. 
exercici de la 2a. prova de l’oposició (prova de coneixements de la llengua catalana), d’acord amb la 
relació que figurava en l’annex de l’esmentada diligència. En l’esmentada diligència s’obria un termini, 
del 3 de març de 2020 fins al 16 de març de 2020, ambdós inclosos, per tal que les persones 
aspirants presentessin les al·legacions que consideressin oportunes. 
 
Amb data 14 de març de 2020 es va declarar, mitjançant el Reial Decret 463/2020, l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, (BOE núm. 67, de 
14.3.2020). En la disposició addicional tercera de l’esmentat Reial Decret s’establia la suspensió dels 
termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats 
del sector públic.  
 
Amb data 23 de maig, s’ha publicat el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 (BOE núm. 145, de 23.5.2020). En l’article 9 de 
l’esmentat reial decret s’estableix que, amb efectes des de l’1 de juny de 2020, es reprendrà el 
còmput dels terminis administratius que s’haguessin suspès. 
 
D’acord amb el que estableix la normativa esmentada, aquest tribunal qualificador, 
 
ACORDA: 
 
Obrir un termini de 3 dies, del 8 de juny de 2020 fins al 10 de juny de 2020, corresponent al nombre 
de dies compresos entre el 14 de març de 2020, data en què es va declarar l’estat d’alarma i el 16 de 
març de 2020, data en què finalitzava el termini per presentar al·legacions, establert en la diligència 
del tribunal qualificador de la convocatòria de referència, de data 2 de març de 2020.  
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 2 de juny de 2020 
 
Enric Vilà Carrera 
Secretari del tribunal 


