
LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A 
LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL (REF. TA VILAR 
RA) DE 1 RESPONSABLE ASSISTENCIAL PER A LA RESIDÈNCIA D’AVIS 
DE LA SELVA DEL CAMP PUBLICADA AL BOPT NÚM. 0 DE 01 DE MARÇ 

DE 2019 

 
1. Entitat convocant 
Fundació per a l’atenció social. 
 
2. Objecte de la convocatòria 
Procés selectiu per a cobrir 1 responsable assistencial per a la residència d’avis de la 
Selva del Camp amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona 
data 01 de Març de 2019). 
 
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. 

 
RESPONSABLE ASSISTENCIAL 
 
Admesos/es 
 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

39729804H  

39889594G  

39889705T  

39935334C  

46955519F  

47693769A  

 

 
Exclosos/es 

 
NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

39892040N 3 

39924874W 2 

39934780H 3 

47101516T 3 

47770882C 3 

47773132Q 3 

47826239Q 4 

48003151N 1 

52528465F 2 

 



(1) Per no presentar la titulació exigida (Titulació Universitària relacionada amb les Ciències de la Salut 
(infermeria, treball social, psicologia o similar)) per participar en la convocatòria, tal com s’estableix en 
l’apartat 2. de les bases de la convocatòria. 
 
(2) Per no presentar la titulació del Nivell C de català. 
 
(3) Per no presentar les titulacions exigides (Titulació Universitària relacionada amb les Ciències de la Salut 
(infermeria, treball social, psicologia o similar)) i Nivell C de català 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. 
 
(4) 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 
a la Borsa de Treball del CentreMQ. 
 


