Núm. de registre de la convocatòria CSB 1/17

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2017, per la qual s’aproven i es fan públiques les puntuacions
corresponents a la fase de concurs de mèrits, acordades pels òrgans tècnics de selecció dels dos llocs
de treball inclosos en la convocatòria de proves selectives de la plantilla laboral del Consorci Sanitari de
Barcelona (CSB), integrat en la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut, de 24 de juliol de
2017.
Atès el contingut de l’article 15 del 3r. Conveni Col·lectiu del personal laboral del Servei Català de la
Salut (CatSalut) al qual està adherit el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), i de conformitat amb allò
que s’estableix a les condicions generals de la convocatòria de proves selectives per a la provisió de dos
llocs de treball de la plantilla laboral del CSB, aprovades per Resolució del gerent del CSB, de 24 de juliol
de 2017.

De conformitat amb les actes corresponents, les quals recullen els acords adoptats pels òrgans tècnics
de selecció dels dos llocs de treball inclosos en la convocatòria de proves selectives de la plantilla laboral
del CSB, de 24 de juliol de 2017.

I en ús de les facultats que em són atribuïdes;
RESOLC:

Article 1
Fer públiques les llistes amb les puntuacions corresponents a la fase de concurs de mèrits, acordades
pels òrgans tècnics de selecció dels dos llocs de treball inclosos en la convocatòria de proves selectives
de la plantilla laboral del CSB, de 24 de juliol de 2017.
Article 2
Fer constar, d’acord amb el contingut de l’apartat 2.1 de les condicions generals de la convocatòria de
referència, que els òrgans tècnics de selecció han dut a terme la valoració dels mèrits que acrediten els
aspirants en aplicar el barem següent:
a) Per serveis prestats en llocs similars del CSB i/o del CatSalut, en tant que el CSB exerceix les
funcions de regió sanitària del CatSalut, fins a 3 punts.
b) Per serveis prestats en llocs similars del sector sanitari públic o privat, fins a 2 punts.
c) Per serveis prestats en llocs similars de la resta del sector públic o privat, fins a 1 punt.
d) Per cursos de formació adequats a l’àmbit funcional del lloc de treball, o bé per articles, treballs
publicats i experiència com a docent en matèries relacionades amb el lloc de treball, fins a 4 punts.
La puntuació màxima que es pot obtenir mitjançant el barem és de 10 punts.
Per accedir a la fase de la prova de coneixements caldrà obtenir un mínim de 4 punts en la fase de
concurs de mèrits.
Article 3
De conformitat amb els acords presos pels esmentats òrgans tècnics de selecció, en aquestes llistes es
fa constar com a aptes a aquelles persones aspirants que, en haver obtingut un mínim de 4 punts sobre
un total de 10 punts, accedeixen a la fase de la prova de coneixements; i com a no aptes aquelles

persones aspirants que no han assolit la puntuació mínima de 4 punts i que, per tant, no accedeixen a la
prova de coneixements.
En les mateixes llistes, i únicament respecte de les persones aspirants que accedeixen a la fase de la
prova de coneixements, es fa constar aquelles persones que reuneixen els requisits suficients de
coneixement de la llengua catalana, a l’efecte de l’exempció que preveuen els apartats 2.2 i 2.3 de les
condicions generals de la convocatòria de proves selectives de 24 de juliol de 2017.
Article 4
Convocar les persones aspirants que accedeixen a la fase de la prova de coneixements a fi i efecte de
realitzar l’exercici corresponent, el qual consisteix en un qüestionari tipus test amb respostes alternatives
i una pregunta teòrica a desenvolupar. Aquesta prova tindrà lloc el proper dirà 4 de novembre de 2017, a
la seu corporativa del CatSalut: Travessera de les Corts, 131-159 (Edifici Olímpia). 08028 Barcelona,
amb la distribució d’horaris que s’especifica a continuació.

Persones aspirants que accedeixen a la fase de prova de coneixements:
Primera convocatòria: 10,15 h
Inici exercici:
10,30 h
Les persones aspirants han de portar el DNI, carnet de conduir o passaport en format original.
Barcelona, 17 d’octubre de 2017
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LLISTES de puntuacions de la fase de concurs de mèrits de la convocatòria 1/17 de proves
selectives per a la provisió de llocs de treball de la plantilla laboral del Consorci Sanitari de
Barcelona

CSB01: Tècnic/a de la Oficina Tècnica de l’Àmbit Metropolità. Regió Sanitària Barcelona
APTES
Cognoms, Nom

Mèrits

Prova Català

Frigola Castro, David

9,50

Exempt

NO APTES
Cognoms, Nom

Mèrits

Alvarez Bruned, Laia

2,95

Prova Català

-

CSB02: Tècnic/a de la Oficina Tècnica de l’Àmbit Metropolità. Regió Sanitària Barcelona
APTES
Cognoms, Nom

Mèrits

Prova Català

Albert Sánchez, Verónica

4,75

Exempta

Muntané Rodríguez, Maria Blanca

6,87

Exempta

NO APTES
Cognoms, Nom

Mèrits

Alvarez Bruned, Laia

2,95

Prova Català

-

