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ANUNCI 

Publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses corresponent a diversos 
procediments de selecció de personal de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa S.A.M. 

La Presidenta del Consell D’Administració de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa S.A.M.  
(GESAT, SAM), mitjançant resolució de data 25 de juliol de 2019, ha aprovat la relació provisional 
de persones admeses i excloses corresponent a diversos procediments de selecció de personal, les 
quals es fan públiques mitjançant el present anunci. 

1. Llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la cobertura, en 
règim laboral fix, de 15 places del lloc de treball d’auxiliar d’infermeria  (AS-TFPT – grup 3 nivell 1) 
(3 per via ordinària i 1 per via de reserva de persones discapacitades) corresponents a la taxa 
addicional per l’estabilització de l’ocupació prevista en la disposició addicional 29ena de la llei 6-
2018, de 3 de juliol, a Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa S.A.M. 

Lloc de treball: Auxiliar d’infermeria  

Admesos: 

DNI 
xxxx7877D 
xx6069xxH 
40xx28xx 
xx47xx83H 
xxxx3213A 
xx8556xxL 
47xx08xx 
xx61xx76W 
xxxx5965D 
xx5784xxM 
47xx87xx 
xx48xx58M 
xxxx5663F 
xx9260xxB 
38xx53xx 
xx63xx75Y 
xxxx4852K 
xx8274xxV 
40xx19xx 
xx93xx16R 
xxxx6098J 
xx8265xxY 
40xx98xx 
xx62xx04F 
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xxxx2920X 
xx6238xxZ 
47xx57xx 
xx85xx03N 
xxxx9396Z 
xx9378xxR 
52xx24xx 
xx82xx10R 
xx6040xxA 
47xx53xx 
xx70xx36N 
xxxx9466T 
xx6043xxK 

 

Exclosos: 

 

DNI MOTIU EXCLUSIÓ 
xxxx2093X No aporta la titulació requerida a la base quarta i a l’Annex 1 de la Convocatòria 

 

2. Llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la cobertura, en 
règim laboral fix, de 5 places del lloc de treball d’infermer o infermera (AS-TGM – grup 2 nivell 1) 
(per via ordinària) corresponents a la taxa addicional per l’estabilització de l’ocupació prevista en la 
disposició addicional 29ena de la llei 6-2018, de 3 de juliol, a Gestió Sanitària i Assistencial de 
Tortosa S.A.M. 

Lloc de treball: Infermer o infermera  

Admesos: 

DNI 
xxxx7118S 
xx4802xxJ 
47xx40xx 
xx09xx69D 
xxxx3049T 
47xx63xx 
xx82xx07J 
xxxx5507C 
xx8244xxT 
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3. Llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la cobertura, en 
règim laboral fix, de 3 places del lloc de treball de Zelador o Zeladora (AS-PAS–SUB grup 7) (per via 
ordinària i per cia de reserva de persones discapacitades) corresponents a la taxa addicional per 
l’estabilització de l’ocupació prevista en la disposició addicional 29ena de la llei 6-2018, de 3 de 
juliol, a Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa S.A.M. 

Lloc de treball: Zelador o Zeladora  

Admesos: 

DNI 
xxxx6198Y 
xx6027xxF 
47xx72xx 
xx92xx10K 
xxxx5952T 
xx5803xx0 
47xx54xx 
xx62xx45A 
xxxx6226A 
xx9192xxL 
 

 

 

4. Llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la cobertura, en 
règim laboral fix, de 6 places del lloc de treball de Neteja cuina (grup professional AS-PAS–SUB grup 
7) (per via ordinària) corresponents a la taxa addicional per l’estabilització de l’ocupació prevista en 
la disposició addicional 29ena de la llei 6-2018, de 3 de juliol, a Gestió Sanitària i Assistencial de 
Tortosa S.A.M. 

Lloc de treball: Neteja de cuina  

Admesos: 

DNI 
xxxx7391A 
xx4814xxN 
40xx62xx 
xx48xx69N 
xxxx8990F 
xx6023xxN 
47xx18xx 
xx86xx66X 
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xxxx8115Y 
xx6052xxL 
X6xx09xx 
xx91xx54L 
xxxx5597J 
xx9350xxQ 
78xx00xx 
 

 

5. Llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la cobertura, en 
règim laboral fix, de 10 places del lloc de Neteja hospitalària (grup professional AS-PAS–SUB grup 7) 
(per via ordinària) corresponents a la taxa addicional per l’estabilització de l’ocupació prevista en la 
disposició addicional 29ena de la llei 6-2018, de 3 de juliol, a Gestió Sanitària i Assistencial de 
Tortosa S.A.M. 

Lloc de treball: Neteja hospitalària 

 

Admesos: 

DNI 
xxxx9903W 
xx9163xxR 
47xx36xx 
xx91xx19P 
xxxx5444M 
xx6063xxK 
40xx14xx 
xx32xx74M 
xxxx4792F 
xx5620xxV 
47xx24xx 
xx82xx75B 
xxxx6744C 
xx5770xxT 
78xx19xx 
xx93xx42F 
xxxx6533Q 
xx6227xxA 
49xx38xx 
xx48xx31X 
xxxx0469Z 
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xx5823xxW 
40xx30xx 
xx82xx75S 
xxxx3401F 
xx4761xxB 
05xx72xx 
xx62xx66Z 
xxxx0598B 
xx9214xxD 
X6xx70xx 

 

6. Les llistes de persones aspirants admeses i excloses es farà pública al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, a l’apartat corresponent de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa 
S.A.M., a la plana web de l’Ajuntament de Tortosa, a la plana web Gestió Sanitària i Assistencial de 
Tortosa S.A.M. i als taulers d’anuncis de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa S.A.M. 

Les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la 
data de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 
per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que 
s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses. Les possibles 
al·legacions s’hauran de presentar presencialment al Departament de Recursos Humans de Gestió 
Sanitària i Assistencial de Tortosa S.A.M en horari  d’oficines de 10:30 a 12:00 de dilluns a 
divendres i de 15:00 a 16:00 de dilluns a dijous. Les al·legacions presentades es resoldran en el 
termini màxim de quinze dies, transcorreguts els quals, sense que s’hagi dictat resolució, les 
al·legacions s’entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista de persones 
aspirant admeses i excloses, sense que sigui necessari tornar-la a publicar o notificar. En cas de 
publicar-se es farà a l’apartat corresponent de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa S.A.M a la 
plana web de l’Ajuntament de Tortosa, a la plana web de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa 
S.A.M i als taulers d’anuncis de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa S.A.M. 

Igualment, tant les persones aspirants excloses com les omeses, per no figurar en la llista 
provisional de persones admeses o excloses, poden esmenar dins d’aquest mateix termini els 
defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la llista de persones 
admeses i excloses. 

S’entendrà que les persones aspirants excloses que no esmenin en el termini indicat, el defecte  o 
defectes que han motivat la seva exclusió, desisteixen en la seva sol·licitud. 

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista  
provisional de persones admeses i excloses. 
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Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis de Gestió 
Sanitària i Assistencial de Tortosa S.A.M, a la plana web de la Gestió Sanitària i Assistencial de 
Tortosa S.A.M i a l’apartat corresponent a Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa S.A.M de la 
plana web de l’Ajuntament de Tortosa. 

Tortosa, 26 de juliol de 2019 

 

 

 

 

Almudena Garnica Fernández 

Directora Gerent 
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