RESOLUCIÓ DESERTA
Núm. de registre de convocatòria CSB CI 08 / 22
RESOLUCIÓ

Per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs intern CI 08/22 per a la provisió
d'un lloc de treball de Responsable de l’Àrea de Gestió de les Persones del Consorci
Sanitari de Barcelona (CSB), feta pública mitjançant Anunci del gerent del CSB de 24
d’Agost de 2022
En data 24 d’agost de 2022 es va fer públic l’anunci de convocatòria de concurs intern per proveir el lloc de
Responsable de l’Àrea de Gestió de les Persones del CSB.
D’acord amb l’apartat 2 de les condicions generals del procés de selecció, relatiu als requisits generals de
participació, poden prendre part en l’esmentada convocatòria en la fase de concurs intern, el personal laboral
fix del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i del CatSalut que es trobi en actiu, o en situació d’excedència
voluntària i hagi sol·licitat el reingrés; sempre que, en ambdós supòsits, aquest personal estigui subjecte al
3r Conveni col·lectiu del personal laboral del CatSalut.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, cap dels candidats que l’han presentat no reuneix
els requisits abans indicats per participar en el concurs intern, de trobar-se es situació d’actiu o d’excedència
voluntària amb una vinculació fixa amb el CSB o el CatSalut.
L’esmentat apartat 2 de les condicions generals de participació, també disposa que, en el cas que el concurs
intern quedi desert perquè cap candidat reuneixi els anteriors requisits, es valoraran de forma prioritària les
candidatures presentades personal amb una vinculació preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la
Generalitat o amb els ens i entitats del seu sector públic.
D’acord amb les condicions generals i específiques que regeixen l’esmentat procés de selecció i en ús de
les atribucions que em confereix l’article 23 dels Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona, aprovats
mitjançant Decret 215/202, d’1 d’agost,
RESOLC
Primer.- Declarar deserta la convocatòria de concurs intern CI 8/22 per a la provisió d’un lloc de
Responsable de l’Àrea de Gestió de les Persones del CSB, feta pública mitjançant Anunci de la Gerència
del CSB de 24 d’Agost de 2022, per manca de presentació de sol·licituds de participació en el termini
establert.
Segon.- Obrir el procés de selecció a la resta de candidats que s’han presentat al procés selectiu del lloc
abans indicat.
Tercer.- Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la fase oberta del procés que figura a l’Annex I d’aquesta
Resolució i disposar que, d’acord amb l’apartat 2 de condicions generals, es valorin prioritàriament les
candidatures presentades per les persones que, reunint els requisits d’admissibilitat, mantinguin una
vinculació fixa preexistent amb l’Administració de la Generalitat.
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.
Signatura digital en data 12 de setembre de 2022
Jaume Estany
Gerent
Consorci Sanitari de Barcelona
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ANNEX I

Núm. de registre de convocatòria CSB CI 8/22
LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS EN LA FASE OBERTA DEL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER
COBRIR EL LLOC DE RESPONSABLE DE L’ÀREA DE GESTIÓ DE LES PERSONES DEL CONSORCI
SANITARI DE BARCELONA

1. Admesos
a) Amb vinculació fixa preexistent
Identificació



37332106R
38082059Q

b) Sense vinculació fixa preexistent
Identificació



47887949V
53085857V

2. Exclosos
No assoleixen els requisits d’admissibilitat i participació en el procés de selecció convocat:
-

No tenir una vinculació fixa preexistent amb Administració Generalitat i seu sector públic i
No tenir una experiència mínima de 5 anys en posicions de direcció i comandament
Identificació:









46604951M
47850700M
46121943C
48001223Q
39890060X
44020334J
47415962J

Signatura digital en data 12 de setembre de 2022

Jaume Estany
Gerent
Consorci Sanitari de Barcelona
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