
 
  

  

 
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA 
DE CONCURS DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN 
RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL INDEFINIT FIX AL SERVEI DE LA 
FUNDACIO TICSALUT. Número de registre 2022-1 
 
Atès que es va publicar l’anunci al Diari oficial de de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
el passat 23 de desembre de 2022, per la convocatòria de concurs de mèrits per a la 
provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit fix al servei de la 
Fundació TIC Salut corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació 
derivat de la Llei 20/21, de 28 de desembre, iniciant-se el termini de 20 dies hàbils per a 
la presentació de sol·licituds, comptadors a partir de l’endemà de publicació de l’anunci 
de la convocatòria, finalitzant el mateix el passat dia 25 de gener de 2023. 

Atès allò previst en el punt 5 de les bases de la convocatòria  
 
DISPOSO, 
 
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos que s’han presentat a la 
convocatòria de concurs de mèrits, per a la provisió de llocs de treball en règim de 
contracte laboral indefinit fix al servei de la Fundació fent-se constar que no s’ha exclòs a 
cap aspirant: 
 
Lloc de treball: Tècnic/a sènior de Comunicació, 2022-10 
 
Llistat de persones admeses: 
 

DNI 1er COGNOM 2on COGNOM NOM 
***7294** Barberà Aranda Victor 
***2364** Bestué  Anmella Jessica  

 
Total:  2 persones admeses 
 
Lloc de treball: Responsable de Nous Models d'Atenció Assistencial, 2022-11 
 
Llistat de persones admeses: 
 

DNI PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 
***3137** Abdón Giménez Núria 



 
  

  

***2364** Bestué Anmella Jessica 
 
Total:  2 persones admeses 
 
Lloc de treball: Tècnic/a sènior Oficina Mobilitat, 2022-12 
 
Llistat de persones admeses: 
 
 

DNI PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 
***6855** Pratdepàdua Bufill Carme 

 
Total:  1 persones admeses 
 
 
Lloc de treball: Tècnic/a sènior en Estàndards Sanitaris d'Interoperabilitat, 2022-13 
 
Llistat de persones admeses: 
 

DNI PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 
***0181** Salvadó Trias Clara 
***9046** Martínez Alabart Sara 

 
Total:  2 persones admeses 
 
 
Lloc de treball: Tècnic/a sènior Models d'Assistència Social, 2022-14 
 
Llistat de persones admeses: 
 

DNI PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 
***4907** Rodriguez Herrera Lourdes 

 
Total:  1 persones admeses 
 
 
Les persones aspirants provisionalment admeses i excloses disposaran d’un termini de 5 
dies hàbils, comptats a partir del dia següent a  la data de publicació de l’esmentada llista, 
per a l’esmena i presentació de possibles al·legacions.  



 
  

  

 

Es fa constar que, d’acord amb la bases 5 de la convocatòria, en el cas que no es presentin 
esmenes en el termini establert, la llista d’aspirants admesos i exclosos s’ha de considerar 
elevada a definitiva i no cal tornar a publicar-la. 

D’acord amb les bases aprovades per resolució del Director en data 22 de desembre de 
2022, amb la publicació de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses 
al lloc web de la Fundació (www.ticsalutsocial.cat), resta substituïda, a tots els efectes, la 
notificació a les persones interessades. 
 
Barcelona, a la data de signatura electrònica del document, 
 
 
 
 
 
 
Eugeni Fernández González 
Director 
 
 
 
 

http://www.ticsalutsocial.cat/

