
LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A 
LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ORDINÀRIA (REF. TO DRET 05 
21) DE 2 LLICENCIATS/ADES O GRADUATS/ADES EN DRET PUBLICADA 

AL BOPT DE 12 DE MAIG DE 2021 

 
1. Entitat convocant 
Gestió Integral Sanitària i Assistèncial, AIE. 
 
2. Objecte de la convocatòria 
Procés selectiu per a cobrir 2 llicenciats/ades o graduats/ades en dret amb convocatòria 
de taxa ordinària (Bolletí Oficial Província Tarragona data 12 de Maig de 2021). 
 
3. Llista definitiu de persones admeses i excloses 
La llista definitiu 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. 

 
LLICENCIATS/ADES O GRADUATS/ADES EN DRET 
 
Admesos/es 
 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

39940444R   

48005502V   

39733394C  

39736136W  

39932494D  

39935550Y  

 
 
Exclosos/es 

 
NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

39709960T 1,2,3 

39920039C 1,3 

39920193J 1,3 

39922701Z 1,2,3 

39944115S 1,3 

39952525F 2,3 

46999946K 1,2,3 

47936031Y 3 

48003445F 3 

48006093X 2,3 

48006128E 3 



48010167J 3 

77791651Q 1,2,3 

77792045L 1,2,3 

78100072F 2,3 

 
 
 
(1) Per no presentar la titulació exigida de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret per participar en la 
convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria. 
 
(2) Per no presentar la certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1) 
per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en l’apartat 2. de les bases de la convocatòria. 
 
(3) Per no acreditar mitjançant un document l’experiència professional en contractació pública i licitacions 
on constin la categoria professional, la data d’inici i la data de finalització per participar en la convocatòria, 
tal com s’estableix en l’apartat 2 i 5 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. 
 

 
4. Publicació dels anuncis successius. 

Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran 

a la Borsa de Treball de la pàgina web de Grup Sagessa. 

 

 


