RESOLUCIÓ FASE MÈRITS DESERTA
Núm. de registre de convocatòria CSB CI 7/22
RESOLUCIÓ
Per la qual es fa pública la relació del personal exclòs, les puntuacions de la fase de mèrits del personal
acordades per l’Òrgan Tècnic de Selecció, i es declara deserta la convocatòria de concurs intern CI 07/22
per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a analista en gestió de dades i sistemes d’informació de l’Àmbit
Barcelona Ciutat, Regió Sanitària de Barcelona del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), feta pública
mitjançant Anunci del gerent del CSB de 29 de juliol de 2022
Atès allò que s’estableix a les condicions generals de la convocatòria de referència.
De conformitat amb l’Acta de data 19 d’octubre de 2022, la qual recull els acords adoptats pel corresponent
Òrgan Tècnic de Selecció.
I en ús de les facultats que em són atribuïdes,
RESOLC:
Primer.- Fer pública la llista de puntuacions corresponents a la fase d’entrevista de les persones aspirants
admeses, acordades per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria de referència.
Segon.- De conformitat amb el que s’estableix en l’apartat 3.2 de les condicions generals de la convocatòria
de referència, fer constar que cap de les persones aspirants 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 d’entrevista, en conseqüència,
obtenen la qualificació de no aptes.
Tercer.- Declarar deserta la convocatòria de referència per manca de persones aspirants que hagin superat
la fase de concurs de mèrits.
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 el que disposen els articles 2.a) i 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. La interposició de qualssevol recurs no suspèn l’execució de l’acte
impugnat, d’acord amb el que disposa l’article 117.1 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Signada digitalment en data 21 d’octubre de 2022

Jaume Estany
Gerent
Consorci Sanitari de Barcelona
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