DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA
DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE
FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA I LES SEVES ÀREES
ESPECÍFIQUES (PED. LLIURE-2018)
(Núm. d’identificació de la convocatòria PED. LLIURE-2018. DOGC núm. 7583, de
21.3.2018)
Categoria:

FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA I LES SEVES
ÀREES ESPECÍFIQUES

Una vegada realitzada en data 25 d’abril de 2019, la prova de llengua castellana prevista a
la base 8 de les bases de la convocatòria el tribunal qualificador de la convocatòria de
places de facultatiu/iva especialista en pediatria va obrir un termini per a que les persones
interessades poguessin formular les reclamacions que consideressin oportunes.
Finalitzat el dia 10 de maig el termini per a formular reclamacions, ha estat interposada
reclamació per part del Dr. Kartik Kabulal Chandaria que inicialment s’havia declarat com a
persona no presentada a la prova i que ha acreditat disposar del nivell C1 de llengua
castellana tal i com va presentar en data 11 de gener de 2019, cosa que l’eximia de
presentar-se a la prova de llengua castellana. En conseqüència el tribunal acorda
incorporar-lo al grup de persones exemptes i es dona per tancada la prova de llengua
castellana.
Tal i com el tribunal anunciava en la seva diligència del dia 26 d’abril de 2019 i de
conformitat amb allò que estableix la base 8 de la convocatòria referenciada i la base 1.10
de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de
21d’octubre – DOGC núm. 6988 de 2.11.2015), aquest tribunal qualificador:
ACORDA:
Primer: Donar publicitat de la plantilla amb les respostes correctes de la tercera prova
(casos clínics) de la convocatòria amb número d’identificació PED-LLIURE-2018
(Annex 1).
Segon: Obrir un termini de 10 dies hàbils, d’acord amb el que estableix el punt 8.1.1 de les
bases de la convocatòria, que s’iniciarà el dia 17 de maig i finalitzarà el dia 30 de
maig de 2019, per tal que les persones aspirants puguin formular les al·legacions
que considerin oportunes a les preguntes d’aquest exercici, en els termes
establerts en la base 1.10 de les bases generals esmentades anteriorment.
Barcelona, 16 de maig de 2019

Lluís Quadrat Bosch
Secretari del tribunal

