
 

 

 

 

 

1. Entitat convocant 

Salut Terres de l’Ebre. 

 

2. Objecte de la convocatòria 

Procés selectiu per a cobrir la Taxa Addicional de dos Ajudants/tes de Cuina (dedicació 

parcial al 50%) per a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, publicat en data 23 de desembre 

de 2021. 

 

3. Llista provisional de seleccionats/des. 

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: formació (20%), 

experiència laboral en la categoria professional (20%), avaluació de l’acompliment (20%), 

role playing (25%), entrevista personal (10%) i psicotècnic (5%). 

L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.  

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional 

d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent. 

 

2 AJUDANTS/TES DE CUINA 

 

NUM. IDENTIFICACIÓ PUNTUACIÓ 
VACANT 

ASSIGNADA 

XXXXX168V 59,82 SI 

XXXXX896Q 53,30 SI 

XXXXX263T 46,42  

XXXXX443M 45,41  

XXXXX166E 44,65  

XXXXX571K 42,64  

XXXXX179A 40,48  

XXXXX206M 26,36  

 

 

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR LA 

TAXA ADDICIONAL DE 2 AJUDANTS/TES DE CUINA PER L’HOSPITAL 

COMARCAL DE MÓRA D’EBRE (REF. TA CUI 12 21) 



Les persones presentades a la convocatòria disposen 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 formular 

la revisió dels resultats de la llista provisional. 

 

S’entendrà que les persones no seleccionades que no formulin revisió en el termini indicat 
desisteixen en la seva sol·licitud.  

 

En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà definitivament aprovada aquesta llista 
provisional  

 

4. Revisió de resultats.  

les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un 

termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present 

anunci. 

 

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al següent correu electrònic: 

recursoshumans.hcme.ste@gencat.cat 

 

Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de candidatures 

seleccionades.  

 


