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ACTA A2OL9

COMISSI6 D'AVALUACIo
DEL PROCES DE PROVFIo EN REGIM I.ABORAL FIX DE 6 PI.ACES DE tA CATEGORIA DE
NETUA CUINA (AS-PAS-SUB GRUP 7) CORRESPONENTS A r-A TA)(A ADDTCTONAL pER

L'ESTABILITZACIo DE L'OCUPACIo TEMPORAL PREVISTAA I.A DISPOSrcI6 ADDICIONAL 29A DE
l-A LLE| 6/20!8 DE 3 DE JUL|OL, A GEST|o SANIARA I ASSTSTENCTAL DE TORTOSA SAM.

A Jes0s-Tortosa, a la sala de Juntes de I'Hospital Santa Creu, essent les 11:35 hores del dia
23 de setembre de 2019, es reuneixen els membres de la Comissio d'Avaluaci6 determinada
a la Base Sisena de les reguladores del proc6s de provisio per a la contractaci6, en rdgim
laboral fix de 6 places de la categoria de Neteja Cuina (AS-PAS-SUB Grup 7).

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

- Secretari: N0ria Obiol Valldep6rez. Responsable Departament Recursos Humans.

Constituida la Comissi6 d'Avaluaci6, 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 2019, 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 11:35 hores, a la Sala de Juntes de I'Hospital Santa Creu com a data, hora i lloc de
realitzaci6 del procds de provisi6.

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

Analitzada la documentaci6 aportada per tots dos aspirants amb la seva sol'licitud per prendre
part en el present proc6s, en la que al'leguen els m6rits 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 conseqridncia, la Comissio d'Avaluacio, per unanimitat, resol valorar els mdrits al.legats i
acreditats, amb el detallseguent:

DNI

TOTAT
EXPERIENCIA

PROFESSIONAL
(50 punts)

TOTAT
FORMACI6
(40 punts)

Puntuaci6
Baremada
ExperiEncia
Professional

Puntuaci6
Baremada
Formaciri

TOTAT

409355XXX 3L,25 31 50.6756757 28,2460L37 78.92

785800XXX 36,25 27.05 s8,783783819,1799544 77.96

X64281XXX 37 I,25 60 1.1389s216 6t,t4
X573O96XXX 24,5 9,5 39,7297297 8,65603645 48,39

478218XXX 23,5 4,95 38,108L0814,5L025057 42,62



s26023XXX L6,75 15,55 27,762L622 14,1685649 4I,33
478573XXX 2L,75 3,35 35,2702703 3,0523918 38,32
4091"8oXXX t7 l t ,15 27,5675676 10,1594533 37,73
526052XXX 7,5 6,5 12,L62t622 5,92255L25 18,08

474825XXX 2,75 10,8 4,45945946 9,840s467 L4,30
474814XXX r,25 L 7 2,02702703 70,022779 72,O5

493281XXX 5 1,6 8,10810811t,45785877 9,57

409352XXX 3 0,9 4,86486486 0,82004555 5,68
409350XXX 0 0 0 0 0,00
478289XXX 0 0 0 0 0,00

( 7) Experidncia professional :
Experidncia en centres sociosanitaris pAbfics: O,25 punts per cada mes treballat. Experidncia en
centres sanitaris del sector phbfic: 0,75 punts per cada mes treballat. Experidncia en centres sanitaris
del sector privat: O,7O punts per cada mes treballat.
A la persona aspirant amb mds puntuaci6 se /i asslgnaran 60 punts. A Ia resta de persones se'/s
assignaran e/s punts proporcionals a la puntuaci6 obtinguda.

(2) Formaci6:
-FormaciS complementdria relacionada amb /es especificitats del lloc de treball i en prevencid i rlscos
laborals i psicosoclals, dmbit informdtic i protecciS de dades. Cursos impartits i acreditats per
Or{anismes Oficials, Universitats, lnstitucions Sanitdries i Col.legis Professionals i Socletats
Cientifiques, aixi com e/s dels Acords de Formacii Continua subscrits a Administraci6 Plblica, i
formaci6 continuada del stbtema nacional de salut i del consell catald d'institucions sanitdrles.
Formaci6 a distancia eJearning: O,O5 punts per hora
Formaci6 presencial: O,7O punts per hora
Coneixements de catald
Nivell B7:O,50 punts
A Ia persona aspirant amb major puntuacio se /i assrgnaran 40 punts. A la resta de persones se'/s
assignaran e/s punts proporcionals a Ia puntuaci6 obtinSuda.

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:

Primer.- Aprovar la relaci6 ordenada de persones aspirants del present proc6s de provisi6,
integrada per ordre decreixent de puntuacio pels 6 aspirants primers tal i com s'estableix a la
Base Vuitena de les bases de la convocatdria que han obtingut la mdxima puntuacio segons
s' indica a cont inuaci6:

DNI

TOTAL
EXPERIENCIA

PROFESSIONAT
(50 punts)

TOTAT
FORMACI6
(40 punts)

Puntuaci6
Baremada

Experidncia
Professional

Puntuaci6
Baremada
Formaci6

TOTAT

40935sXXX 3L,25 3 1 50,6756757 28,2460137 78.92

785800XXX 36,25 2L,O5 58,7837838 t9,t799544 77.96

X6428]-XXX 37 L,25 60 1,13895216 61,L4

X673O96XXX 24,5 9,5 39,72972978,65603645 48,39

4782L8XXX 23,5 4,95 38,10810814,51025057 42,62
526023XXX t6,7s 15,55 27,762L622 14,1685649 41.,33
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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 provisio.

Tercer.- El Tribunal oualificador elevard a la Presidenta del Consell d'Administraci5 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 documentaci6 que
s'indica a la Base Vuitena de les reguladores del present proc6s de provisi6, amb subjecci6 a
allo que en ella s'establ'eix.

A les 12:15 hores, la Sra. Presidenta aixeca la sessi6 estenent-se. aquesta acta en prova de
I'actuaci6 realitzada.

Adoracio Aragon6s Ferrer

ireia Adell LleixiCdsar Saura Prades

NIria ObioValldepdrez


