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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7877 - 17.5.2019
CVE-DOGC-A-19133090-2019

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI SANITARI INTEGRAL
ANUNCI de modificació de les convocatòries amb referència CSI/0717/IE i SVD/0116/IE vinculades a l'oferta
pública de lliure concurrència per a la cobertura de 220 llocs de treball en règim de contractació laboral
indefinida, segons anuncis publicats al DOGC núm. 7520, de 20.12.2017; al DOGC núm. 7776, de 28.12.2018;
al DOGC núm. 7842, de 28.3.2019, i al DOGC núm. 7849, de 8.4.2019.
El Consorci Sanitari Integral comunica:
- En relació a la convocatòria corresponent a 6 LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A VALORADOR/A
DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT. AGRUPADOR: TÈCNIC/A VALORADOR/A DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT
(REF.: SVD/0116/IE) publicada el proppassat 8 d'abril de 2019, per omissió en els requisits de titulació se'n
detalla l'oportuna correcció:
On diu: REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL. TITULACIÓ. Grau Universitari d'Infermeria, de Teràpia Ocupacional
i/o de Fisioteràpia o equivalent en anteriors sistemes educatius, respectivament.
Ha de dir: REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL. TITULACIÓ. Grau Universitari d'Infermeria, de Teràpia
Ocupacional, de Fisioteràpia i/o de Treball Social o equivalent en anteriors sistemes educatius, respectivament.
S'obre un període de recepció de candidatures, només per a les persones titulades universitàries en Treball
Social, de 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la publicació del present anunci.
- En relació a la convocatòria corresponent a 1 LLOC DE TREBALL D'ADMINISTRATIU/IVA ASSISTENCIAL DE
DOCUMENTACIÓ CLÍNICA. AGRUPADOR: ADMINISTRATIU/IVA (REF.: CSI/0717/IE)
publicada el proppassat 8 d'abril de 2019, comuniquem que per adequació a les necessitats funcionals del
servei aquesta plaça queda substituïda per 1 LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA.
AGRUPADOR: TÈCNIC/A DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA (REF.: CSI/0717/IE), passant de 22 places
d'Administratiu/iva anunciades en la publicació del DOGC nº 7520 de desembre de 2017 a 21 places
d'Administratiu/iva i 1 plaça de Tècnic/a Documentació Sanitària.
S'obre un període de recepció de candidatures de 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la
publicació del present anunci.
Les persones interessades poden consultar les bases i tota la documentació relativa a les convocatòries al lloc
web del Consorci Sanitari Integral a l'enllaç https://epic.csi.cat i seguir les indicacions.

L'Hospitalet de Llobregat, 13 de maig de 2019

Carles Constante i Beitia
Director general
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