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RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2017, per la qual es fan públiques les puntuacions de la fase de la
prova de coneixements 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
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 de cadascun dels dos llocs de treball inclosos en la convocatòria de proves selectives de la
plantilla laboral del CatSalut, 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 la prova de coneixements
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 de 24 de juliol de 2017.
Article 2
De conformitat amb el que s'estableix a l'apartat 2.2 de les condicions generals de la convocatòria de
referència, fer constar que accedeixen a la fase de l'entrevista aquelles persones aspirants que han
obtingut una puntuació mínima de 5 punts, en còmput total, a la fase de la prova de coneixements.
Fer constar també, de conformitat amb el mateix apartat 2.2 de les condicions generals de la convocatòria
de referència, que aquelles persones aspirants que obtenen la qualificació de no apte a la prova de
coneixements escrits de llengua catalana queden eliminades del procés de selecció.
Article 3
Les persones aspirants que accedeixen a la fase de l'entrevista seran convocades personalment, a fi i
efecte de realitzar l'entrevista corresponent, la qual versarà sobre qüestions relatives al lloc de treball
objecte de la convocatòria i sobre el currículum presentat per la persona aspirant, i s'efectuarà entre el 20
i 24 de novembre de 2017.

Barcelona, 15 de novembre de 2017
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CSB01: Tècnic/a de la Oficina Tècnica de l’Àmbit Metropolità. Regió Sanitària Barcelona
Cognoms i Nom

Frigola Castro, David

Prova Català

Test

Tema teòric

Total

Exempt

3,40

5,50

8,90

CSB02: Tècnic/a de la Oficina Tècnica de l’Àmbit Metropolità. Regió Sanitària Barcelona
Prova Català

Test

Tema teòric

Total

Albert Sánchez Verónica

Exempt

2,22

2,00

4,22

Muntané Rodríguez, Maria Blanca

Exempt

2,16

5,00

7,17

Cognoms i Nom

