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Llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria oberta d’oferta 
pública d’ocupació  Ref. 21_129_MANT 
 
D’acord al que recull les bases de la convocatòria en la Fase 6- COMPROVACIÓ DEL 
COMPLIMENT DELS REQUISITS D’ACCÉS i un cop finalitzat el termini de presentació de 
candidatures i efectuades les corresponents comprovacions es publica la següent llista 
definitiva de les persones admeses i excloses, indicant per a cada aspirant quin ha sigut 
el/els motiu/s de la seva exclusió. 
 
Admeses: 
 
Núm. DNI  

09788462  34752105  46048704  47169363 

33884356  36522031  46593357  47170113 

33890086  39169068*  46679217*  47420990 

33890127  41498603*  46801867  47725582 

33891706  43680505*  47152076  47729282 

33902501  44982745  47153301  52171390 

33902795  44985672  47153374  54755311 

33968719  44990618  47155270  77676963 

34731933  44991591  47160490  77677562 

34746168  44996733  47161438  5092906 

34748957  45987572  47164661  5292101 

 
 
Excloses: 
 
Núm. DNI i motiu (veure llegenda) 

33880191 1,2,3  43543053 1,2,3  48270799 1,2,3 

33881690 1,2,3  44982883 1  49272168 1,2,3 

33901888 1,2,3  45489025 1  49716025 1,2,3 

34743346 1,2  46557409 1,2  75891434 1,2 

34753223 1  47157892 1,2  927592 1,2,3 

39045042 1,3  47162707 1  2819253 1 

43524430 1  47164790 1,2,3  4756092 1 

 
 
Llegenda: 
 

1 – No aporta titulació requerida o  documentació incomprensible. 

2 – No aporta annex 1 o error en la seva complementació. 

3 – No aporta DNI/NIE 
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Informació adreçada a totes les persones participants de les proves: 
 
Per a la correcta realització de les proves, les persones candidates hauran d’estar 15 
minuts abans de l’hora d’inici i com a condició indispensable per a poder participar en ella, 
els/les candidats/es hauran d'acreditar la seva identitat mitjançant la presentació de 
l'original del seu DNI o NIE o passaport. Una vegada iniciada la prova no es podrà 
incorporar cap altre persona. 
 
La manca d’identificació fefaent, inclosa la dels professionals de plantilla o la no 
presentació en els dies i hores assenyalats o la no realització de les proves (qualsevol 
d’elles), comportarà la pèrdua de tots els seus drets a participar en el procés. Els casos de 
força major, quedaran a criteri restrictiu del Tribunal.  
 
Els candidats admesos identificats amb *, recordar-vos tal com s’indica a les bases de la 
convocatòria: “Les persones candidates que tinguessin requisits en tràmit d'assoliment els 
haurien d'haver presentat per convalidar els requisits d'admissió en qualsevol fase prèvia. Si 
no ho haguessin fet, de forma excepcional  podran presentar la documentació acreditativa 
en original o copia autèntica dins del dies que hi haurà entre la publicació de la prelació i les 
14:00 hores del cinquè dia hàbil posterior a la publicació. Aquest termini no serà 
prorrogable, i la no presentació de la documentació conforme el tràmit s'ha assolit, 
comportarà l'automàtica exclusió del procediment i la impossibilitat de passar a la fase 
d'assignació de plaça.” 
 
Data prova:    Dissabte 26 de març de 2022 
Hora:              9 del matí 
Lloc:   Fira de Sabadell 
Accés recinte: Pl. de la Sardana, 7 
                         08203 Sabadell 
 

Molt important, el dia de la prova caldrà portar la documentació i el material següent: 
 

- DNI o NIE o passaport. 
- Declaració responsable complimentada. 
- Llapis tipus 2HB, goma d’esborrar i maquineta. 

 

Recomanacions: 
 

- Per facilitar l’accés al recinte: estar 15 minuts abans de l’hora d’inici. 
- Portar mascareta i aigua. 
- Els aparells electrònics (mòbils, rellotges intel·ligents, etc) hauran d’estar apagats. 
- La durada estimada al recinte serà de 3 hores (proves i pauses) . 
- Una vegada iniciada la prova no es podrà incorporar cap altre persona. 

 
Selecció de Personal 
Direcció de Recursos Humans 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 
 
Sabadell, 1 de març de 2022 

https://www.tauli.cat/tauli/images/Professionals/seleccio/Declaraci_responsable_COVID2022.docx

