
ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

OTROS ENTES

CONSORCIO SANITARIO INTEGRAL

ANUNCIO sobre la oferta pública de empleo del Consorcio Sanitario Integral, aprobada por el Consejo
Rector el 20 de noviembre de 2017, en virtud de lo cual se establece el número de efectivos que se
convocarán distribuidos por categorías profesionales.

En virtut del nomenament de 23 de maig de 2016 i les facultats que li han estat delegades per acord del
Consell Rector, la Direcció General del Consorci Sanitari Integral és l'òrgan competent per dictar aquest,

 

ACORD

 

1. Aprovar la distribució de l'oferta pública d'ocupació per als anys 2017, 2018 i 2019 de 209 llocs de treball de
personal contractat laboral indefinit de diferents categories professionals, del Consorci Sanitari Integral, d'acord
amb el que es recull en l'annex a aquest Acord.

 

2. Les corresponents convocatòries es desenvoluparan de conformitat als preceptes establerts en la Llei
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 i tot seguint els criteris
reguladors recollits a les bases de cada convocatòria.

 

3. La resolució de les convocatòries corresponents a aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament
del personal interí corresponent.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 4 de desembre de 2017

 

Carles Constante i Beitia

Director general

 

 

ANNEX

 

Facultatiu/iva especialista 10

Farmacèutic/a 1

Infermer/a 72

Llevador/a 2

Fisioterapeuta 5

Tècnic valorador/a en la dependència i la discapacitat 6
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Tècnic mitjà de sistemes informació 1

Tècnic d'anatomia patològica 2

Tècnic auxiliar en cures d'infermeria 56

Tècnic de farmàcia 3

Administratiu/a 22

Auxiliar administratiu/iva - Telefonista 2

Auxiliar sanitari de trasllats assistencial 7

Tècnic gerocultor/a 9

Conserge 6

Personal auxiliar de suport de residències 2

Personal de neteja 3

 

Total d'aquesta oferta d'ocupació pública: 209 llocs de treball

 

(17.338.093)
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