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Ambdues parts acorden ¡ntroduir modificacions al Conveni CoNectiu, en materia de
adjudicado de places en els següents termes:

El procés de convocatoria ¡ adjudicado de places vacants ha de garantir els principis
d'igualtat, mérit i capacitat recollits en la Constitució, així com un procediment amb
publicitat, transparencia i imparcialitat.

El procediment consta de tres fases diferenciades que son:

La convocatoria
- La valoració de les candidatures peí Comité de selecció

La resolució

CONVOCATORIA

Les places que s'hagin de cobrir de manera definitiva es publicaran un cop aplicat el protocol
de PR03, incorporacions de les excedéndes i pía de mobilitat interna.

La convocatoria incorporará la identificado del lloc de treball vacant i la categoría a la qual
correspongui així com els mérits a valorar.

El barem de punts es fará públic.

La convocatoria será pública, mitjangant la presentado d'un formulan de soNicitud.

COMITÉ DE SELECCIÓ

Les sohicituds serán valorades per un comité de selecció composat per la Direcció per a les
Persones, la Direcció responsable del lloc de treball i un membre designat per la
representacio social deis treballadors de la categoría professional del lloc de treball a cobrir,
aquest darrer amb veu pero sense vot.

Aquest Comité analitzará cada sol-licitud atorgant els punts que l¡ corresponguin a cada ítem
¡ elaborará un llistat final, aíxí com la corresponent resolució.

En cas d'empat, tindrá priorítat el personal amb una major antiguítat en la prestado de
servéis a l'Hospital.



El Comité de selecció será el responsable de resoldre les impugnacions o reclamacions contra
la resolució que dicti.

RESQUICIO

Es publicará una resolució en la que consti el candidat al que se li ha adjudicat la plaga i se li
donará un termini de 7 dies per a que, en cas així ho vulgui, pugui presentar la seva
renuncia.

Així mateix es publicará el llistat anonimitzat de la resta de candidats i la puntuació assolida.

S'estableix un termini de 7 dies per tal que els candidats puguin presentar reclamacions.

Aquest dos terminis de 7 dies serán hábils, computats de dilluns a divendres.

La part social manifesta que la seva signatura no implica en absolut l'acceptació deis
barems, i considera que els mateixos han de ser modificáis, així com donar resposta a les
necessitats en materia de promoció professional i mobilitat de totes les categories
professionals.

La Direcció es sensible a la problemática exposada per la representado deis
treballadors i adopta el compromís de garantir la participado activa de la part social en la
revisió i modificado de les qüestions exposades (barems, resposta a les necessitats de
mobilitat del personal i promoció professional)


