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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
ANUNCI sobre la modificació de les bases de la convocatòria per a l'ampliació de la borsa de la categoria
de tècnic/a mitjà/ana en Infermeria.
La Gerenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en data 4 d'agost de 2017, ha resolt:

MODIFICAR les bases de la convocatòria per a l'ampliació de la borsa de la categoria de Tècnic/a Mitjà/na en
Infermeria, publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7417 de 21 de juliol de 2017,
segons s'especifica a continuació:

Primer: Modificar la base 3, apartat c, sisena i setena línia, de l'esmentada convocatòria on diu: “pel que fa
als/les descendents, siguin menors de 54 anys o més grans d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus
progenitors/es”, ha de dir: “pel que fa als/les descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta
edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors/es.”

Segon: Afegir a tots els efectes una base 3.c.bis que quedarà redactada en els termes següents: “D'acord amb
allò establert a l'article 57.4 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) i per tractar-se d'una relació de
caràcter laboral i no funcionarial, es podran presentar a aquesta convocatòria els estrangers amb residència
legal a Espanya.”

Tercer: Modificar el primer paràgraf, primera i segona línea, de la base 4.1 de l'esmentada convocatòria on diu:
“Les persones interessades hauran de presentar al Registre General de l'Agència de Salut Pública (Pl. Lesseps,
1) de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h”, ha de dir: “Les persones interessades hauran de presentar al
Registre General de l'Agència de Salut Pública (Pl. Lesseps, 1) de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h.”

Quart: Modificar el segon paràgraf de la base 4.1 de l'esmentada convocatòria que quedarà redactada a tots
els efectes en els termes següents: “La relació de les esmentades oficines d'atenció a la ciutadania així com les
seves corresponents adreces s'especifiquen a l'annex 2 de la present convocatòria.”

Cinquè: Modificar el primer paràgraf de l'Annex 2 de l'esmentada convocatòria que quedarà redactat a tots els
efectes en els termes següents: “Registre de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (Pl. Lesseps, 1): Horari:
de dilluns a divendres de 09:30 a 13:30 hores.”

Sisè: Procedir novament a l'obertura d'un termini de presentació de sol·licituds de vint dies naturals
comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC per tal que les persones aspirants
que compleixin els requisits de la convocatòria i així ho desitgin puguin presentar la seva sol·licitud en els
termes establerts en la base 4 de la convocatòria, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds anteriorment
presentades pels aspirants en temps i forma.
La resta de les bases de la convocatòria es manté en la seva integritat.

Barcelona, 7 d'agost de 2017
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