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RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2016, per la qual es fan públiques les puntuacions corresponents
a la fase d’entrevista acordades per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria de 29 de setembre
de 2016, de concurs intern per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a d’atenció al ciutadà de la
Direcció d’Atenció al Ciutadà de la Regió Sanitària Barcelona de la plantilla laboral del Consorci
Sanitari de Barcelona (CSB), les puntuacions globals finals del procés selectiu, i s’adjudica el lloc
convocat.

Atès allò que s’estableix a les condicions generals de la convocatòria de 29 de setembre de 2016, de
concurs intern per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a d’atenció al ciutadà de la Direcció
d’Atenció al Ciutadà de la Regió Sanitària Barcelona de la plantilla laboral del CSB;
De conformitat amb l’Acta de data 7 de novembre, la qual recull els acords adoptats pel corresponent
Òrgan Tècnic de Selecció;
I en ús de les facultats que em són atribuïdes;

RESOLC:

Article 1
Fer pública la llista amb les puntuacions corresponents a la fase d’entrevista, acordades per l’Òrgan
Tècnic de Selecció de la convocatòria de 29 de setembre de 2016, de concurs intern per a la provisió
d’un lloc de treball de tècnic/ca d’atenció al ciutadà de la Direcció d’Atenció al Ciutadà de la Regió
Sanitària Barcelona de la plantilla laboral del CSB.
Article 2
De conformitat amb l’apartat 3.2 de les condicions generals de la convocatòria de referència, fer
constar que aquelles persones aspirants que obtenen una puntuació igual o superior a 3 punts sobre
el total de 6 punts que es poden atorgar com a màxima a la fase d’entrevista, obtenen la qualificació
d’aptes.
Article 3
Fer públiques, així mateix, les puntuacions corresponents a la suma dels resultats obtinguts, en les
dues fases de què consta el procés per a aquelles persones aspirants que han accedit a la fase
d’entrevista.
Article 4
De conformitat amb allò que s’estableix a l’apartat 7 de les condicions generals de la convocatòria,
s’adjudica el lloc convocat a la senyora Araceli González Cortegana a qui se li notificarà personalment
l’adjudicació.
El gerent

Jaume Estany i Ricart
Barcelona, 10 de novembre de 2016

