Resolució per la qual es deixa sense efecte l’anunci de convocatòria del
procés de selectiu per cobrir el lloc d’Administratiu/va de secretaria de
Gerència del Consorci Sanitari de Barcelona

El de 20 de setembre de 2022 es publicà al web del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), a la
intranet del CatSalut i a l’ATRI un anunci mitjançant el qual es convocava un procés selectiu per
cobrir el lloc d’administratiu/va amb funcions de secretaria de la Gerència del CSB, amb número
de registre CI 9/22. A data de la present resolució no s’ha presentat cap candidatura per prendre
part en l’esmentada convocatòria.
L’esmentada convocatòria responia a la necessitat de cobrir el lloc de secretaria de la gerència
com a conseqüència d’un procés de mobilitat interna del treballador que ocupava el lloc convocat,
mitjançant anunci de 20 de setembre, i que es tramitava paral·lelament, en el marc de la potestat
d’autoorganització del CSB prevista a l’article 4 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i els articles 61 i 62
del Tercer Conveni col·lectiu del CatSalut, al que es troba adherit el CSB; i es fonamentava en
causes organitzatives internes dels serveis de l’entitat.
Atès que no és possible concloure el procés de mobilitat interna abans que finalitzi la resolució del
procés selectiu per cobrir el lloc de Gerència i que, per tant, no quedarà vacant a temps per ser
proveït en el marc del procés selectiu CI 9/22, convocat mitjançant anunci de 20 de setembre de
2022,
En ús de les facultats que m’atorga l’article 23 dels Estatuts del CSB, aprovats mitjançant Decret
215/2002, d’1 d’agost,
RESOLC
Deixar sense efecte la convocatòria de procés selectiu per cobrir el lloc d’administratiu de
secretaria de gerència del Consorci Sanitari de Barcelona.

Barcelona, 26 de setembre de 2022
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