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RELACIÓ DEFINITIVA

Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses que s'han presentat a la

convocatòria externa del concurs de mèrits, per a la provisió de dos llocs de treball de tècnic/a

superior en Medicina del Servei de Digestologia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona:

ASPIRANTS ADMESOS/ES:

DNI núm. 20483102S

DNI núm. 43743204X

ASPIRANT EXCLOSA: Motiu d'exclusió

DNI núm. 47848448F
Requisits: 2a), 2b) i 3a).
Documentació: a) DNI i pagament

Per no acreditar (amb la documentació indicada i en la modalitat que s'especifica) una o més de les

condicions establertes a les bases:

REQUISITS

2. Titulació oficial

a) Estar en possessió del títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i Cirurgia, expedit per

una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.

b) Posseir el títol d’especialista en Aparell Digestiu, expedit pel corresponent Ministeri o, en el seu

defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.

3. Experiència professional

a) Experiència professional acreditada, mínima de 2 anys (durant els darrers 6 anys), com a

especialista en un Servei de Digestologia d'una institució hospitalària. (un nombre mínim de 457

dies contractats per als torns diürns o 288 dies contractats per als torns de nit)

DOCUMENTACIÓ

a) DNI i resguard de pagament o pagaments dels drets d'inscripció (escanejat d'originals o de

fotocòpies simples). En el resguard de pagament/s ha de constar el nom, cognoms i DNI/NIE de la

persona que vol accedir a la convocatòria.
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PROPOSTA DEL TRIBUNAL

El Tribunal Qualificador de la convocatòria externa del concurs de mèrits per a la provisió de dos

llocs de treball de tècnic/a superior en Medicina del Servei de Digestologia del Consorci Mar

Parc de Salut de Barcelona, acorda proposar, davant la gerent, l’adjudicació dels llocs de treball

objecte del concurs de mèrits a la Sra. Laura Carot Bastard i al Sr. Fausto Riu Pons.

Natàlia Sánchez

Secretària del Tribunal

Barcelona, 7 d'octubre de 2020


