
LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A 
LA CONVOCATÒRIA D’ 1 GERENT/A PER AL CENTRE MQ, SA REUS 

(REF. CMQ GER 01 22) PUBLICADA 
AL BOPT NÚM. 0 DE 17 DE FEBRER DE 2022 

 
1. Entitat convocant 
Centre MQ, SA Reus  
 
2. Objecte de la convocatòria 
Procés selectiu per a cobrir la plaça d’1 Gerent/a per al Centre MQ, SA Reus (Bolletí 
Oficial Província Tarragona data 17 de Febrer de 2022). 
 
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. 

 
GERENT/A 
 
Admesos/es 
 

NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

00818242V  

36979815R  

39883281Q  

39891554D  

39918459G  

39940229Q  

43724731Y  

46136280M  

47114276H  

47726841R  

52606622X  

78097882W  

 
 
 

 
 

 
 
 



Exclosos/es 

 
NUM. IDENTIFICACIÓ OBSERVACIONS 

39185608W 4 

39713545C 3 

39859898R 2 

39880095G 4 

39931036T 2 

39934212W 3 

46414697F 4 

47772184B 4 

48135120F 2 

54484798Y 1 

77783101E 3 

 
 
 
(1) Per no presentar la titulació exigida (Títol universitari de grau o equivalent de l’àmbit de les Ciències de 
la Salut o en Administració i Direcció d’Empreses o Economia) per participar en la convocatòria, tal com 
s’estableix en les bases de la convocatòria. 
 
(2) Per no presentar la titulació del Nivell C de català. 
 
(3) Per no presentar les titulacions exigides (Títol universitari de grau o equivalent de l’àmbit de les Ciències 
de la Salut o en Administració i Direcció d’Empreses o Economia) i Nivell C de català per participar en la 
convocatòria, tal com s’estableix en 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. Data, hora i lloc de realització prova de coneixement de la llengua catalana. 
 
Les persones aspirants excloses per no acreditar documentalment el corresponent nivell 
de suficiència de català (C1), són convocades per la realització d’una prova de 
coneixement de la llengua catalana del mateix nivell requerit en la convocatòria d’acord 
amb la data, hora i el lloc que s’indiquen a continuació: 
 
DATA: 19 D’ABRIL DE 2022 
LLOC: Sala d'espera de CONSULTES EXTERNES d'urgències del Centre MQ de Reus 
(C/ del Vapor Nou Reus). Esperar a la sala d'espera que l'acompanyarem fins l’aula. 
 
 

HORA NUM. IDENTIFICACIÓ 

8:50 39859898R 

8:50 39931036T 

8:50 48135120F 

 
La prova es qualificarà “d’apte/a – no apte/a”, essent necessària obtenir la qualificació 
“d’apte/a” per a poder continuar en el procés selectiu. 
 
El candidat/a que no s’hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu. 
 
 
5. Mesures de prevenció COVID-19 
 
Al tractar-se d’una prova presencial, aquesta no es podrà portar a terme si presenta 
algun símptoma descrit de la Covid-19, i per tant és responsabilitat seva no assistir. 
  
El centre ha adoptat les mesures i protocols establerts per minimitzar el risc de 
propagació de la malaltia: 
 
· Higienització dels materials i estàncies abans i després. EL/LA CANDIDAT/A HA DE 
PORTAR EL SEU BOLÍGRAF. 
· Distància mínima de 2 metres entre els/les candidats/es. 
· La utilització de la mascareta serà OBLIGATORIA durant tota la prova. 
· Preguem la màxima puntualitat  (ni abans ni desprès) per tal de no solapar grups 
innecessàriament en la situació actual. 
 
 
6. Publicació dels anuncis successius. 
 
Els anuncis successius relatius a la següent fase d’aquesta convocatòria es publicaran 
al següent enllaç (http://borsadetreball.grupsagessa.cat/centre-mq-reus-sa-cerca-
gerent-a/) 
 


