GENERALITAT DE CATALUNYA

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL
PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A
ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC
(SUBGRUP C1)
(Núm. d’identificació de la convocatòria LAB-PI-2016. DOGC núm. 7272, de 22.12.2016)
Categoria:

TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU SUPERIOR SANITARI EN
LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC

ASSIGNAR GERÈNCIA TERRITORIAL I LES ACTUACIONS SOBRE EL SEGON ACTE D’ELECCIÓ

De conformitat amb el previst a la diligència de 16 de novembre de 2018 d’aquest tribunal qualificador,
i d’acord amb allò que estableix la base 10 de la convocatòria referenciada i la base 7 de les bases
generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de
l’Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre (DOGC núm. 6988, de
2.11.2015), modificades per la resolució SLT/55/2018, d’11 de gener (DOGC núm. 7542, de
24.1.2018), per la resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643 de 15.6.2018), per la
resolució SLT/1514/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7657 de 5.7.2018), aquest tribunal qualificador;

A C O R D A:
1r. Una vegada finalitzat el termini previst a la diligència del tribunal de data 16 de novembre de 2018
i efectuada per les persones aspirants l’elecció de les gerències territorials en base al nombre de
places i desglossament de places contingudes en l’esmentada diligència, el tribunal qualificador
acorda donar publicitat del resultat de l’elecció de gerències territorials per rigorós ordre de
classificació, segons les opcions i l’ordre de preferència indicades per les persones aspirants,
d’acord amb la relació que es detalla seguidament:
Destinacions:
Gerència Territorial Metropolitana Nord: Hospital Universitari de Germans Trias i Pujol.
LOPEZ GALINDO, NURIA
SANTOS NUÑEZ, AMPARO
MARTIN DE LA LOSA, M DEL ROSARIO
ESPINOSA NIETO, MARIA MERCEDES

Gerència Territorial Metropolitana Sud: Hospital Universitari de Bellvitge.
MESA VILLEGAS, EVA
PERALTA DUQUE, M NURIA
ALBELLA DEL-POZO, ANA
LOPEZ GONZALEZ, ADELINA
NAVAS YAGUE, GEMMA

Doc.original signat per:
Còpia autèntica i compulsa
Generalitat de Catalunya
17/01/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0GLRJ03KYE4VM53F8W4TIK6K3HXJS3FB*
0GLRJ03KYE4VM53F8W4TIK6K3HXJS3FB

Data creació còpia:
17/01/2019
Data caducitat còpia:
17/01/2022
Pàgina 1 de 2

GENERALITAT DE CATALUNYA

Gerència Territorial Terres de l’Ebre: Hospital Verge de la Cinta.
MOLLA OLLER, ISABEL
TOMAS ARASA, MARTA

Hospital Universitari de la Vall d'Hebron
TORRES PEREZ, MIREYA
CABRERA JURADO, JUANA
ALSINA DEL PILAR, SUSANA
RUBIO TORNE, SUSANA
GUILLEN MARQUEZ, MONTSERRAT
FERNANDEZ RODRIGUEZ, ASUNCION
BONILLA CARRASCO, EVA MARIA

2n. La base 10 preveu que els professionals que hagin obtingut destinació en una mateixa gerència
territorial, seran convocats per manifestar les seves preferències a efectes de ser adscrits a un
determinat servei d’atenció primària o centre hospitalari. També diu que les persones aspirants,
que tinguin autorització vigent per ocupar temporalment plaça vacant de la mateixa categoria,
podran optar a continuar ocupant aquesta plaça sempre que hagin obtingut destinació a la
mateixa gerència territorial; a continuació la resta de les persones aspirants podran optar als
efectes esmentats i per ordre de puntuació.
Una vegada realitzada l’assignació de destinació es comprova que totes les persones aspirants
que consten a l’apartat 1r. d’aquesta diligència, han sol·licitat i obtingut destinació en la gerència
territorial on estan els centres hospitalaris en els quals aquestes persones tenen autorització
vigent per ocupar temporalment plaça vacant de la categoria de tècnic/a especialista de grau
superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic, en coincidència amb les destinacions objectes
de cobertures, en conseqüència les persones aspirants queden adscrites directament a aquest
hospital per ser una única destinació, i per tant, no es realitzarà segon acte d’elecció.
El tribunal procedirà a elevar proposta de nomenament com a personal estatutari fix al director
gerent de l’Institut Català de la Salut, d’acord amb el previst a la base 11 de la convocatòria.
Barcelona, 17 de gener de 2019

Carmen Martín Romero
Secretaria del tribunal
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