RESOLUCIÓ FASE D’ENTREVISTA
Núm. de registre de convocatòria CI CSB 2/22

RESOLUCIÓ
Per la qual es fan públiques les puntuacions obtingudes en la fase d’entrevista, corresponents a al concurs intern convocat el
14 de febrer de 2022 per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic-a de Sectors Sanitaris a de l’Àmbit Barcelona Ciutat de la
Regió Sanitària Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona, les puntuacions globals finals del procés selectiu, i s’adjudica el
lloc convocat.
Atès que, d’acord amb el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, els processos selectius corresponents a llocs públics es regeixen pels principis de publicitat, mèrit i capacitat;
Atès que, de conformitat amb l’apartat 3.2 de les condicions generals de la convocatòria indicada a l’encapçalament, les persones
aspirants que obtenen una puntuació igual o superior a 3 punts sobre el total de 6 punts que es poden atorgar com a màxim
a la fase de l'entrevista, obtenen la qualificació d'aptes;
Atès que, d’acord amb l’apartat 7 de les esmentades condicions generals, un cop finalitzat el procés de selecció s'adjudicarà
el lloc de treball a l'aspirant que hagi obtingut la major puntuació, sumant el resultat obtingut en les dues fases de què consta
el procés selectiu.
De conformitat amb els acords adoptats per l’Òrgan Tècnic de Selecció del procés CI CSB 2/22 recollits en l’Acta de la sessió
celebrada el 7 de març de 2022, la qual recull els acords adoptats pel corresponent Òrgan Tècnic deSelecció;
Vist el que disposa el 3er Conveni Col·lectiu del personal laboral del Servei Català de la Salut, al que està adherit el Consorci
Sanitari de Barcelona;
En ús de les facultats que tinc conferides per l’article 23 dels Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona, aprovats pel Decret
215/2002, d’1d’agost;
RESOLC
Primer.- Disposar que es publiquin, al web del Consorci Sanitari de Barcelona, la llista de puntuacions obtingudes en la fase
d’entrevista del concurs intern per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic-a de Sectors Sanitaris a de l’Àmbit Barcelona
Ciutat de la Regió Sanitària Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), convocat el 7 de març de 2022, i les
puntuacions corresponents a la suma dels resultats obtinguts en les dues fases del procés per a aquelles persones aspirants
que han accedit a la fase d’entrevista.
Segon.- Adjudicar el lloc convocat a la senyora Cristina López Velázquez.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al web del CSB i la seva notificació personal a la persona adjudicatària
del lloc convocat.
Quart.- Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar demanda
davant de la jurisdicció social en el termini màxim de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació, de
conformitat amb l’article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social. Igualment, les persones
interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Signat digitalment, en data 14 de març de 2022

Jaume Estany i Ricart
Gerent
Consorci Sanitari de Barcelona

