Núm. de registre de la convocatòria CSB 1/17

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2017, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes de persones
aspirants admeses a la convocatòria de proves selectives per a la provisió, en règim de personal laboral
fix, de dos llocs de treball de la plantilla laboral del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), integrat en la
Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut.
Atès el contingut de l’article 18 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.
I en ús de les facultats que em són atribuïdes;
RESOLC:
Article 1
Aprovar i fer públiques la llista de persones aspirants admeses, dels que han presentat sol·licitud per
participar en la convocatòria de proves selectives per a la provisió, en règim de personal laboral fix, de
dos llocs de treball de la plantilla laboral del CSB. Es fa constar que cap de les persones aspirants que
han presentat sol·licituds resta exclosa.
Article 2
Les persones aspirants en poden esmenar els defectes, davant d’aquest CSB, en el termini de deu dies
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.
El termini esmentat regirà també per a aquelles persones aspirants que, d’acord amb allò que s’estableix
a les condicions generals de la convocatòria, no hagin aportat els certificats acreditatius dels mèrits
al·legats, i també per a la presentació de la documentació sobre coneixements de llengua catalana als
efectes de quedar exempts de la realització d’aquesta prova.
Així mateix, els interessats poden interposar recurs d’alçada davant el president de la Junta General del
Consorci Sanitari de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de
publicació d’aquesta resolució.
Article 3
A partir del dia 17 d’octubre de 2017, s’exposaran les llistes amb les puntuacions corresponents a la fase
de concurs de mèrits. Aquestes llistes, es faran públiques al web del CSB (www.csb.cat) i també al tauler
d’anuncis de la seu del CSB a l’adreça següent: Edifici Mestral. Parc Sanitari Pere Virgili. C/ Esteve
Terradas, 30. 08023 Barcelona

Barcelona, 15 de setembre de 2017
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Llista de persones aspirants admeses a la convocatòria 1/17 de proves selectives per a la
provisió de llocs de treball de la plantilla laboral del Consorci Sanitari de Barcelona

Cognoms, Nom

Codi lloc

Albert Sánchez Verónica

CSB02

Alvarez Bruned, Laia

CSB01, CSB02

Frigola Castro, David

CSB01

Muntané Rodríguez, Maria Blanca

CSB02

_______

