ANUNCI
Pel qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés
de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta
direcció, de director/a-gerent de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM),
aprovada per resolució de la directora-gerent, de data 3 de setembre de 2019; i se’n determinen la
data, l’hora i el lloc de celebració d’aquest procés de provisió.
1. Categoria professional: Director/a-gerent de GESAT
1.1. Llista provisional de persones admeses i excloses d’entre les que s’han presentat al procés de
provisió amb indicació dels motius d’exclusió:
Admesos/es :
DNI
39842711H
77291869R
Exclosos/es:
DNI
35002758R
(*)
(*) Motiu de l’exclusió: No acreditar els apartats c) i d) de la Base Tercera de les reguladores del present
procés.
1.2 Data, hora i lloc de realització del procés de provisió:
1.2.1 Fase de valoració de mèrits.
Data: 10 de setembre de 2019.
Hora: 9:30 hores
Lloc: Saló blau. Ajuntament de Tortosa. Plaça d’Espanya, 1, 43500 Tortosa.
1.2.2 Fase d’entrevista.
Data: 10 de setembre de 2019.
Hora: 10:00 hores
Lloc: Saló blau. Ajuntament de Tortosa. Plaça d’Espanya, 1, 43500 Tortosa.
2. Les persones membres del tribunal es poden abstenir i els/les aspirants poden recusar-les, en el
termini de 10 dies, quan hi concorrin les circumstàncies que es preveuen als articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En el cas que per raó d’abstenció, de recusació o d’impossibilitat justificada d’assistència algun de les
seves persones membres titulars no puguin assistir-hi han de comunicar-ho a les seves persones
suplents per garantir-ne la presència.
3. Ordre d’actuació dels aspirants
L’actuació de les persones aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament es farà per
ordre alfabètic del primer cognom.
4. Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de
la data de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució, 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.
Igualment, tant les persones aspirants excloses com les omeses, per no figurar en la llista provisional
de persones admeses ni en la d’excloses, poden subsanar dins d’aquest mateix termini el 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.
En qualsevol cas i per tal d’evitar errors i, en el cas que se’n produeixin, a fi de possibilitar-ne l’esmena
en el termini adequat i en la forma escaient, cal que les persones aspirants comprovin fefaenment que
no figuren en la llista de persones excloses ni en la d’admeses.
5. Les llistes completes i certificades de persones admeses i excloses, s’exposen a la plana web de la
borsa de treball de l’Hospital de la Santa Creu (GESAT, SAM), a la plana web de la borsa de treball de
l’Ajuntament de Tortosa, i als taulers d’anuncis de l’Hospital de la Santa Creu (GESAT, SAM) i de
l’Ajuntament de Tortosa.
6. Comunicar aquesta resolució a les persones membres del tribunal i procedir a la seva inserció a la
plana web de la borsa de treball de l’Hospital de la Santa Creu (GESAT, SAM), a la plana web de la
borsa de treball de l’Ajuntament de Tortosa, i als taulers d’anuncis de l’Hospital de la Santa Creu
(GESAT, SAM) i de l’Ajuntament de Tortosa, la qual cosa substitueix la notificació personal als
interessats, d’acord amb la per la legislació aplicable.
7. Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran a la plana web de la borsa de
treball de l’Hospital de la Santa Creu (GESAT, SAM), a la plana web de la borsa de treball de
l’Ajuntament de Tortosa, i als taulers d’anuncis de l’Hospital de la Santa Creu (GESAT, SAM) i de
l’Ajuntament de Tortosa.
Tortosa (Terres de l’Ebre), 3 de setembre de 2019
La Directora Gerent
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