
LLISTAT PROVISIONAL DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS 
A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA20 

HUSJR DUI) DE 57 INFERMERS/ERES 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 57 Infermers/eres per a l’Hospital Sant Joan de Reus amb 
convocatòria de taxa addicional (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.8569 data 
23 de Desembre de 2021). 
 
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. 

 
INFERMERS/ERES 
 
Admesos/es 
 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

05934879M  

38129087D  

39471496T  

39724083R  

39856972L  

39877879L  

39892227S  

39894013F  

39894081Y  

39900980M  

39904394S  

39905395G  

39910730A  

39910946N  

39915238A  

39915608M  

39916479W  

39918912C  

39919662B  

39919806V  



39920301Y  

39921252Z  

39922823K  

39924056N  

39924638L  

39924709K  

39925450A  

39925807S  

39926132H  

39926273K  

39926523H  

39926934S  

39927899Z  

39928039Q  

39928242N  

39929421H  

39929577J  

39929737N  

39929797A  

39930334B  

39930886B  

39931247G  

39933971Z  

39934083B  

39934402P  

39935045F  

39935689F  

39935973S  

39935983W  

39936101M  

39936232K  

39936958B  

39939030J  

39939990F  

39940447G  

39941760Y  

39944382Y  

39945543V  

39955637Z  

41011435C  

41024464P  

41033807J  

42330216G  

46994789Q  

47698401N  



47698854M  

47762903E  

47767722B  

47773641L  

47819195X  

47820078L  

47855891K  

47934074G  

48003723D  

48003789Y  

48008298F  

48015174Y  

48136790K  

48602834Q  

48649014N  

49420035G  

53083916P  

53396353J  

53727846F  

72311835L  

74017178G  

77789395Z  

77793938A  

77836002T  

78098771V  

X4628993J  

X8239306Q  

Y1338887W  

Y7814006T  

 
 
Exclosos/es 

 
NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

39471885K (1) 

39869144R (1) 

39916061K (1) 

39924065K (1) 

39928025W (1) 

39929396Q (1) 

39933379C (1) 

39936619V (1) 

39936709S (1) 

41022205A (2) 

47983768H (1) 

48006993J (1) 



48137122P (1) 

48280467V (1) 

71483179F (1) 

Y0402485E (1) 

 
 
 
(1) Per no presentar la titulació exigida de Diplomatura o Grau en Infermeria 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 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 REF. TA20 HUSJR DUI 
- 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. 
 
 
 


