
HOSFITAL
SAHTA CNEU
";Es*5*rs

ACTAL/2Ot9

COMISS6 D'AVALUAGIo
DEL PROCES DE PROV|sb EN REGIM I.ABORAL FIX DE 5 PI.ACES DE I.A CATEGORIA

D'INFERMER/A (AS-TGM GRUP PROFESSTONAL 2 NTVELL 1) CORRESFONENTS A t-ATAXA
ADDICIONAL PER L'ESTABILITZACIo DE L'OCUPACI6 TEMPORAL PREVISTAA I.A DISPOSICIo

ADDfCIONAL 29" DE LA LLEI 6/2O!e DE 3 DE JULTOL, A GESTTo SANFARA I ASSTSTENCTAL DE

. 
TORTOSASAM.

A Jes0s-Tortosa, a la sala de Juntes de I'Hospital Santa Creu, essent les 10:45 hores del dia
23 de setembre de 2Ot9, es reuneixen els membres de la Comissi6 d'Avaluaci6 determinada
a la Base Sisena de les reguladores del proc6s de provisi6 per a la contractaci6, en rdgim
laboralfix de 5 places de la categoria d'infermer/a (AS-TGM Grup Professional 2 Nivell 1).

Integren la Comissio d'Avaluaci6 els seus components titulars, que s5n:
- President: Almudena Garnica Ferndndez. Directora Gerent
- Vocals:
Adoraci6 Aragon6s Ferrer. Directora Assistencial
Cdsar Saura Prades. Director Economic Financer
Mireia Adell Lleixd. Coordinadora de la Unitat d'lnnovaci6 i Gesti6 del Coneixement

- Secretari:  Nuria ObiolValldep6rez. Responsable Departament Recursos Humans.

Constituida la Comissio d'Avaluacio, es pren coneixement de I'expedient instruit per a la
provisio del lloc de treball referit, en especial, de les Bases reguladores del proc6s, aprovades
per la Directora-gerent de GESAT SAM, del corresponent anunci del seu extracte publicat al
BOP de 22 de maig de 2079, de les llistes provisional i definitiva d'aspirants admesos i
exclosos publicat al BOP de t6/O8/2019 i d'haver-se fixat el dia 23 de setembre de 2019, a
les 10:45 hores, a la Sala de Juntes de I'Hospital santa Creu com a data, hora i lloc de
realitzaci6 del proc6s de provisi6.

Es procedeix a realitzar en una 0nica fase el proc6s de provisi6 consistent en la valoraci6 dels
mdrits corresponents que cadascun dels aspirants admesos amb alld establert a la Base
Setena de les reguladores del proc6s de provisi6.

Analitzada la documentaci6 aportada per tots els aspirants amb la seva sol.licitud per prendre
part en el present proc6s, en la que al'leguen els mdrits respectius amb la acreditaci6 que
dels mateixos es fa per a poder ser tinguts en compte, segons indica el punt 1 de la Base
Setena de les reguladores del proc6s.

En consequdncia, la Comissi6 d'Avaluaci6, per unanimitat, resol valorar els mdrits al.legats i
acreditats, amb el detall segrient:



DNI

TOTAT
EXPERIENCIA

PROFESSIONAT
(60 punts)

TOTAT
FORMACI6
(40 punts)

Puntuaci6
Baremada

ExperiEncia
Professional

Puntuaci6
Baremada
Formaci6

TOTAT

478257XXX 26,50 747,98 48,92 2t,20 70,72
478244XXX 23,0O 792,65 42,46 27,60 70,06
476240XXX 18,70 278,45 34,52 31,30 65,82
478255XXX ' 2 4 , 5 0 L15,65 45,23 L6,57 6L,90
47823oXXX 22,9O 733,20 42,28 19,08 61,36
474807XXX 23,O9 9t,40 42,62 13,09 55,7L
730921XXX 1.9,00 105,50 35,08 L5,11 50,19
478263XXX t4,5O 77,25 26,77 70,27 36,98
53727LXXX 12,95 55,45 23,91 8,09 32,O0

( 7) Experii n cia p rofessi o n al :

Experidncia en centres sociosanitaris plbtics: 0,25 punts per cada mes treballat. Experidncia en
centres sanitaris del sector pAbfic: O,75 punts per cada mes treballat. Experidncia en centres sanitaris
del sector privat: O,7O punts per cada mes trebaltat.
A Ia persona aspirant amb m6s puntuaci6 se /i assrgnaran 60 punts. A la resta de persones se,/s
assignaran e/s punfs proporcionals a la puntuaci6 obtinguda.

(2) Formaci6:
- Formaci6 complementdria relacionada amb /es especfic itats det ttoc de trebatt i en prevencld i riscos
laborals i psicosoclals, dmbit informdtic i protecciS de dades. Cursos impartits i acreditats per
Organismes Oficials, Universitats, lnstitucions Sanitiries i Cot.tegis professiona/s i Socjetats
Cientifiques, aixi com e/s dels Acords de Formaci6 Continua subscrits a Administraci6 plbfica, i
formaciS continuada del sistema nacional de salut i det conselt catatit d'institucions sanitdries.
FormaciS a distancia eJearning: O,OS punts per hora
FormaciS presencial: O,70 punts per hora
- Formaci6 especifica: Doctor 7 punts; Mdster 6 punts; postgrau 3 punts; Experi,rEsp lJniversitari 2
punts.
-Activitat ci e ntif i ca :
Per cada Pondncia O,25 regional, 7 punt nacional, 7,5 internacional.
Per comunicaci6 oral/pdster: regional o,rs, nacional o,3s, internacional r punt.
Taula rodona: regional O,2O, nacional O,75, internacional I,25.
Publ icaciSTiO,SO(primeroaltresautors);Pert l ibre2oTpunt(pr imerautoroaltres);percapitot  I
punt o O,5 (primer o altres autors); Tesina 7,5 punts.
-Activitat docent: Professor titular lJniversitari objecte convocatdria O,7S punts, professor assocjat
Universitari en especialitat objecte convocatdria O,5O punts
Coneixements de catala
NivellCT:O,SO punts
A Ia persona aspirant amb major puntuaciS se /i assrgnaran 40 punts. A la resta de persones se,/s
assignaran e/s punts proporcionals a la puntuaci, obtinguda.

Atds el resultat del present proc6s de provisi6, la Comissi6 d'Avaluaci6, d'acord amb les Bases
setena iVuitena de les reguladores abans esmentades, per unanimitat, resol:
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Primer.- Aprovar la relacio ordenada de persones aspirants del present proc6s de provisi6,
integrada per ordre decreixent de puntuacio pels 5 aspirants primers tal i com s'estableix a la
Base Vuitena de les bases de la convocatdria que han obtingut la mdxima puntuaci6 segons
s' indica a continuaci6:

DNI

TOTAT
EXPERIENCN

PROFESSIONAT
(60 punts)

TOTAT
FORMACI6
(40 punts)

Puntuaci6
Baremada
ExperiEncia
Professional

Puntuaci6
Baremada
Formaci6

TOTAT

478257XXX 26,50 747,98 48,92 2r,2O 7O,12

478244XXX 23,O0 r92,65 42,46 27,60 7O,06

476240XXX 1.8,7O 278,45 34,52 31,30 65,82

47825sXXX 24,50 11.5,65 45,23 16,57 61,80

478230XXX 22,90 133.20 42,28 19,08 61,36

Segon.- Publicar la relaci6 abans esmentada d'acord amb alld establert a I'apartat 2 de la
Base Setena de les reguladores del present proc6s de provisi6.

Tercer.- El Tribunal qualificador elevari a la Presidenta del Consell d'Administracio de GESAT
SAM, I'acta del proc6s de selecci6 on es concretaran les persones seleccionades per tal de
ser contractades com a personal laboralfix.

Quart.- Fer avinent als aspirants proposats que hauran de presentar la documentacio que
s'indica a la Base Vuitena de les reguladores del present proc6s de provisio, amb subjeccio a
alld que en el la s'estableix.
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A les 11:30 hores, la Sra. Presidenta aixeca la sessi6 estenent-se aquesta acta en prova de
I'actuaci6 realitzada.

Adoraci6 Aragon6s Ferrer


