
 
 
 
 
 
 
 

1. Entitat convocant 
 

Salut Terres de l’Ebre. 
 
 
2. Objecte de la convocatòria 

 
Procés selectiu per a cobrir la Taxa Ordinària de Reposició d’un Infermer/a a temps total per 
l’Àrea Quirúrgica per a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre publicat en data 13 d’agost de 
2021. 
 
 
3. Llistat provisional de seleccionats/des. 

 
En data 24.09.2021, un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar 
les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i 
qualificats d’acord amb la baremació continguda en el document de Bases publicades a la 
Borsa de treball del Grup Sagessa i a la web interna Grupinet, i ens els pesos següents: 
entrevista personal (10%), prova psicotècnica (5%), experiència laboral en l’Àrea Quirúrgica 
(25%), mèrits formatius (30%: 15% formació genèrica i 15% formació Àrea Quirúrgica), 
avaluació de l’acompliment (30%), es va publicar el llistat provisional. 
 
D’acord amb la publicació, es va informar que les persones presentades a la convocatòria 
disposaven d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en 
el web i la Grupinet de la corporació, per a formular la revisió dels resultats de la llista 
provisional. 

 
 

4. Revisió de resultats per part dels candidates 
 

Dins del termini atorgat a l’efecte, el tribunal de qualificació va rebre la sol·licitud de revisió 
dels resultats per part de dos candidats, amb petició per part d’un d’ells de revisar les 
puntuacions pel que fa a la valoració de l’experiència professional, a qui se li va donar accés 
a l’expedient relatiu a aquest procés de selecció, d’acord amb la normativa en matèria de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb plena observança de les 
normes relatives a la protecció de dades de caràcter personal. 
 
Un cop revisat el full de puntuacions, es va constatar que hi havia un error aritmètic que 
afectava a tots els candidats pel que fa a la fórmula de diverses variables, ja que el 
denominador no s’havia fixat correctament; així com un error en la valoració de l’experiència 
laboral, donat que s’havia comptabilitzat tota l’experiència d’alguns candidats com si fos 
íntegrament de quiròfan, sense tenir en compte que gran part d’aquesta s’havia 
desenvolupat en altres serveis diferents. 
 
 
 
 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR LA 

TAXA ORDINÀRIA DE REPOSICIÓ D’UN INFERMER/A A TEMPS TOTAL 

PER L’ÀREA QUIRÚRGICA (REF. TO HCME DUI QUIR 07 21) 



Advertit i esmenat l’error, s’ha procedit a realitzar novament el recompte de mèrits i 
assignació de la puntuació a la graella, aquest cop amb la fórmula correcta, sense que hi 
hagin hagut canvis substancials en el resultat de la convocatòria, essent el candidat amb la 
màxima puntuació el mateix que en l’anterior publicació.  
 
D’acord amb la base 8 del procés selectiu, la comissió de selecció queda facultada per 
resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que siguin necessaris per 
garantir el desenvolupament i funcionament correcte del procés de selecció en tot allò que 
no estigui previst en aquestes bases. 
 
Per l’exposat, la nova relació definitiva de les candidatures seleccionades és la que segueix, 
que es dona com a definitiva una vegada transcorregut el termini de revisió i haver donat 
tràmit a les peticions formulades sense que s’hagi alterat el resultat de la convocatòria. 
 
 
1 INFERMER/A ÀREA QUIRÚRGICA 
 

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ 
VACANT 

ASSIGNADA 

XXXXX725F 50,69 SI 

XXXXX523Q 49,80  

XXXXX035B 47,71  

XXXXX503N 47,54  

XXXXX318A 41,19  

 
Per a la formalització de la contractació es citarà individualment al/la candidat/a 
seleccionat/ada al Departament de Recursos Humans. 
 
En cas de renúncia del/la candidat/a del lloc adjudicat, aquest lloc quedarà desert. 


