
LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A 
LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ORDINÀRIA DE REPOSICIÓ 

(REF. TO20 HUSJR MA MED UCI) DE 1 METGE/ESSA ADJUNT/A 
ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA PER LA UNITAT DE CURES 
INTENSIVES (UCI) PER A L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE 
REUS PUBLICADA AL DOGC NÚMERO 8569 DE 23 DE DESEMBRE DE 

2021 

 
1. Entitat convocant 
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp 
 
2. Objecte de la convocatòria 
Procés selectiu per a cobrir 1 metge/essa adjunt/a especialista en medicina intensiva 
per la Unitat de Cures Intensives (UCI) per a l’Hospital Sant Joan de Reus amb 
convocatòria de taxa ordinària de reposició (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
n.8569 data 23 de Desembre de 2021). 
 
3. Llista definitiva de persones admeses i excloses 
La llista definitiva 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. 

METGE/ESSA ADJUNT/A MEDICINA INTENSIVA 
 
Admesos/es 
 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

47771125X 
 

Y2827163V 
 

 
 
Exclosos/es 

 
NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

 
 
 
(1) Per no presentar la titulació exigida de Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia corresponent 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 presentar la titulació exigida de Especialista en Medicina Intensiva corresponent 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. 
 
(3) Per no complir els requisits per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en les bases de la 
convocatòria. 
 



 

4. Publicació dels anuncis successius. 

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

al següent enllaç (http://borsadetreball.grupsagessa.cat/edp-salut-sant-joan-de-reus-

baix-camp-anuncia-convocatories-de-taxes/ ) de la Borsa de Treball.  


