
LLISTAT PROVISIONAL DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS 
A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA 
CODINA AE) D’1 AUXILIAR EDUCADOR/A PER AL CRAE CODINA DE 

REUS PUBLICADA AL BOPT DE 18 DE GENER DE 2019 

 
1. Entitat convocant 
Fundació Sagessa Salut. 
 
2. Objecte de la convocatòria 
Procés selectiu per a cobrir 1 Auxiliar Educador/a per al CRAE Codina de Reus amb 
convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 18 de Gener 
de 2019). 
 
3. Llista provisional de persones admeses i excloses 
La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius 
d'exclusió, de les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de 
l'esmentada convocatòria, és la següent: 
 
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. 

 
AUXILIAR EDUCADOR/A 
 
Admesos/es 
 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

20434093L  

39470906P  

39471059T  

39726701C  

39728758F  

39737372L  

39858610R  

39871856E  

39891886L  

39900109P  

39906341F  

39910296Y  

39912499R  

39912935T  

39917564Y  

39921484Q  

39923511L  

39924328P  

39927902V  

39928926Y  

39932066H  



39935334C  

39937788J  

45462395C  

46696891Z  

47694742X  

47827161H  

48005773N  

48017445T  

77793699V  

78099253Q  

X6130704P  

 
 
Exclosos/es 

 
NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

39725091C 1 

39727447F  1 

39849556D 1 

39888684Z 1 

39901372Y 1 

39902497G 1 

39918981C 1 

39919529Q 1 

39928552T 1 

39929260H 1 

39932975F 1 

39952470K 1 

43187084F 1 

46872813D 1 

47765623M 1 

47768701- 1 

47772787Q 1 

47772831Z 1 

47773447D 1 

47823541D 1 

47825304R 1 

48000391N 1 

48002058T 1 

48008447H 1 

48015332A 1 

48183708L 1 

48244320A 1 

50105175C 1 

77785326Q 1 

78083330D 1 



X1522153J 1 
 
 
 
(1) Per no presentar les titulacions exigides (Titulació Mínima de ESO, EGB, equivalent o similar) per 
participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2 de les bases de la convocatòria. 
En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne 
la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
(2) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la 
convocatòria. 
 

Les persones aspirants 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 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 o per adjuntar la 
documentació que es requereix en les bases de la convocatòria. 
 
Igualment, tant les persones excloses com les omeses, per no figurar en la llista 
provisional de persones admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest mateix 
termini els 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 excloses o omeses que no esmenin en el termini 
indicat el defecte o defectes que hagin 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 fefaentment que no figuren en la llista de persones excloses i que 
el seu nom consta en la llista de persones admeses. 
 
 
4. Realització d’esmenes 
Les persones presentades a la convocatòria podran esmenar els defectes en un termini 
de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació del present 
anunci.  
 
No es valoraran les titulacions obtingudes amb posterioritat a la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds. 
 
La documentació s’haurà d’enviar al correu electrònic seleccio_rrhh@ginsa.cat 
 
S’haurà de realitzar amb el format següent: 

- Assumpte del missatge: Nom i cognoms 
- Document adjunt: Exclusivament documentació en format PDF amb nom i 

cognoms al títol del document. 
 
Aquesta documentació s’ha de presentar dins el termini de presentació d’instàncies, no 
s’admetran les titulacions enviades amb posterioritat a la data de finalització del termini 
de presentació d’esmenes. 
 
 

 


