
LLISTAT PROVISIONAL DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS 
A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA 

HUSJR TS) DE 1 TREBALLADOR/A SOCIAL PER AL SERVEI 
D’ADDICIONS I SALUT MENTAL PUBLICADA AL BOPT NÚM. 246 DE 27 

DE DESEMBRE DE 2018 

 
1. Entitat convocant 
Hospital Universitari Sant Joan de Reus. 
 
2. Objecte de la convocatòria 
Procés selectiu per a cobrir 1 Treballador/a social per al Servei d’ addiccions i salut 
mental amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 27 
de Desembre de 2018). 
 
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. 

 
TREBALLADOR/A SOCIAL 
 
Admesos/es 
 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

36518244V  

39470373G  

39734398N  

39891532X  

39892101G  

39910633K  

39915467W  

39916913E  

39918057Q  

39923046Z  

39926425N  

39927902V  

39934367L  

39935334C  

39936115L  

39939741B  

43453915S  

43747802P  

45962179Z  

47444481N  



47639280R  

47678742H  

47689046H  

47760897V  

47766284E  

47772358R  

47857901F  

47937006S  

48001775Q  

48003108S  

48004261H  

48009473D  

48012622F  

48014104V  

48091549K  

48275161R  

52528465F  

73391949F  

73399336B  

77310681E  

77615120X  

X8429022M  

 

 
Exclosos/es 

 
NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

28825756V 1 

36582291D 1 

37386931V 1 

39684021M 1 

39715832F 1 

39892040N 1 

39900164V 1 

39905524H 1 

39909392E 1 

39922082Q 1 

39923511L 2 

39928871C 1 

39928972Y 1 

39929260H 1 

39933292W 1 

39937231P 1 

43536890Y 1 

45859147E 2 



4684051P 1 

47478770P 1 

47689804V 1 

47766256V 1 

47772499G 1 

47835626L 1 

48002811V 2 

48002938Y 1 

48003151N 1 

48007276C 1 

48014555P 1 

48016824T 1 

48183708L 2 

48280013T 1 

73394075V 1 

73657488B 1 
 
 
(1) Per no presentar la titulació exigida (Titulació de Diplomatura o Grau en Treball Social) 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@hospitalsantjoan.cat 
 
S’haurà de realitzar amb el format següent: 

- Assumpte del missatge: Nom, cognoms i referència de la convocatòria 
- 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. 
 
 


