RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES que s'han
presentat a la convocatòria externa del concurs de mèrits, per a la provisió d'un lloc de treball de
director/a de Serveis de Suport del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona:

ASPIRANTS ADMESOS/ES:
- A.C., J.

DNI núm. 33879554W

- R.S, X.

DNI núm. 78082134D

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES:
- B.I., F.

DNI núm.

Motiu d'exclusió
53080366T

Requisits 2a, 3a, 3b; Documentació 2a (DNI i
resguard pagament), 2b i 2c.

Per no acreditar (amb la documentació indicada i en la modalitat d'aquesta que se sol·licita) una o
més de les condicions establertes a les bases:
REQUISITS
2. Titulació oficial
a)

Estar en possessió de Llicenciatura/Grau universitari en Ciències d'Economia i
Empresa, Ciències Socials i Jurídiques o Enginyeria, expedit per una universitat
espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.

3. Experiència professional
a)

Experiència professional acreditada, mínima de 5 anys (durant els darrers 10 anys), en la
direcció i/o gestió de Serveis de Suport (Departaments d'Economia i Finances,
Departaments de Sistemes d'Informació, Departaments d'Infraestructures, Serveis
Generals i departaments relacionats).

b)

Experiència professional acreditada, mínima de 7 anys (durant els darrers 15 anys), en la
direcció i gestió de projectes.

DOCUMENTACIÓ
2.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PRESENCIALMENT, EN LA MODALITAT QUE S'INDICA
a) DNI (una fotocòpia compulsada) i resguard de pagament o pagaments dels drets
d'inscripció (original), on consti el nom, cognoms i DNI/NIE de la persona que vol accedir a la
convocatòria.
Aquesta informació també ha de constar en el concepte de la transferència. Podeu
consultar com fer el pagament en els Criteris reguladors, punt 2 d'aquestes bases.
b) Acreditacions professionals (fotocòpies compulsades)
Certificacions d’empreses on constin els períodes treballats i la categoria professional.
Pels períodes treballats al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona no serà necessari aportar
l’esmentada certificació.
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c) Acreditacions de mèrits acadèmics requerits (fotocòpies compulsades)
Titulacions acadèmiques oficials (títol de llicenciat/ada, títol d'especialista) i, si és el cas, títol de
doctor/a i documents acreditatius d'altra formació de postgrau.

De conformitat amb l'art. 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, les persones aspirants provisionalment excloses
disposaran d'un termini fins al 8 de maig de 2018, per tal de reparar qualsevol defecte al
respecte. La documentació corresponent caldrà lliurar-la a les oficines del Departament de
Recursos Humans del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, tot seguint la tipologia que
s'indiqui a les bases de la convocatòria (original, fotocòpia compulsada o fotocòpia simple).
D'acord amb les bases aprovades per resolució de la gerent en data 20 de març de 2018 (Criteris
reguladors, punt 1), amb la publicació de la relació provisional de persones aspirants admeses i
excloses als taulers d'anuncis del Departament de Recursos Humans, a la intranet i al lloc web
institucionals (www.parcdesalutmar.cat), resta substituïda, a tots els efectes, la notificació personal
als/a les interessats/ades.

Natàlia Sánchez
Secretària del Tribunal
Barcelona, 23 d'abril de 2018
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