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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

tècnic/a superior de Documentació Clínica i Arxiu del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona:

ASPIRANT ADMÈS:

DNI núm. 47712698A

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES: Motiu d'exclusió

DNI núm. 21763500A Inscripció fora de termini

DNI núm. 46099571G
Requisits 2a), 3a) i 3b);
Documentació 2a) - DNI/NIE i pagament

DNI núm. 46774896A
Requisits 2a), 3a) i 3b);
Documentació 2a) - DNI/NIE i pagament

DNI núm. 54570269D Requisits 2a), 3a) i 3b)

DNI núm. X5990878E
Requisits 2a), 3a) i 3b);
Documentació 2a) - DNI/NIE 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 Economia, ADE o en
alguna de les Ciències Socials o Jurídiques, expedit per una universitat espanyola 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
tècnic/a superior en un servei/àrea de Documentació Clínica i Arxiu d'una institució
hospitalària, amb exercici de les següents funcions i tasques:

 Funcions i tasques pròpies d'un servei/àrea de Documentació Clínica i Arxiu, en especial
pel que fa a la gestió i anàlisi de la informació assistencial i la gestió de la documentació
clínica.

 Seguiment i anàlisi de les llistes d’espera sanitàries, incloent l’enviament de dades a
CatSalut i gestió dels errors.

 Utilització de Microsoft Office, amb nivell d’Excel i Access avançat.



Edifici Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25/29 I 08003 Barcelona
Telèfon 932 483 000 I Fax 932 483 254
www.parcdesalutmar.cat

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
- PSMAR -

Pàg. 2/2

 Explotació de la informació adreçada a la gestió: Sistemes d'Agrupació de Pacients (DRG’s),
complexitat, llistes d’espera i CMBD.

b) Experiència professional acreditada, mínima de 4 anys (durant els darrers 10 anys), en la
utilització de l'eina corporativa de Business Intelligence (WebFOCUS), com a
administrador/a i analista-programador/a d’aplicacions, quadres de comandament, reporting
i validació de dades de l’àmbit sanitari.

2.- DOCUMENTACIÓ A ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC, EN LA MODALITAT QUE
S'INDICA

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

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 15 de juliol de 2021, per tal de reparar qualsevol defecte al respecte.

La documentació corresponent caldrà enviar-la escanejada a la següent adreça de correu electrònic:

convocatories@parcdesalutmar.cat. L’esmentat correu haurà de titular-se “Acreditació de

documentació” i en el cos d’aquest hauran d’aparèixer el nom i cognoms del candidat/a, el seu DNI,

i el títol de la convocatòria a què es va presentar.

El correu no es donarà per rebut, fins que l’aspirant rebi la resposta d’acceptació per part

nostra.

D'acord amb les bases aprovades per resolució de la gerent en data 26 de maig de 2021 (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, 1 de juliol de 2021


