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Llistat provisional dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es de l’anunci de treball 
amb referència: (22_134_ALIM_AJCUINA): 4 AJUDANTS DE CUINA. 
 
A continuació trobareu dos llistats:  

- El primer dels llistats amb les persones aptes per seguir en el procés de selecció.  
- En segon lloc, un llistat amb les persones no aptes per a participar en el procés 

de selecció, perquè no han adjuntat els requisits sol·licitats en l’anunci. 
 
Per tant, aquelles persones que no han adjuntat tota la documentació en la inscripció a 
l’anunci de treball, i per tant, són a priori excloses,  disposaran de 5 dies hàbils (13 de 
juliol 2022 fins les 14:00 h), comptats a partir de l’endemà següent a la data de publicació 
d’aquesta llista, per presentar les esmenes, al·legacions i/o reclamacions que desitgin al 
correu electrònic: seleccio@tauli.cat aportat la documentació requerida. 
 

- Estar en possessió del títol d’ensenyament mínim obligatori en cada moment 
(graduat escolar, ESO, o equivalent a efectes laborals de conformitat amb les 
normes de convalidació del Ministeri d’Educació, cultura i Esport). 

- Carnet Manipulador d’Aliments o Formació en Higiene Alimentària 
 
És molt important, que aquesta documentació sigui la titulació l’original i degudament 
homologada. 
 
A més, d’aportar la documentació requerida, també hauríeu d’incloure tots els cursos 
i/o formacions externes al Taulí per posteriorment calcular els mèrits curriculars. 
  
Transcorregut aquest termini, es publicarà la llista definitiva de les persones aspirants 
admeses i excloses. 
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Per protecció de dades les lletres del document han estat eliminades. 
 
Admeses: 
Núm. DNI  

10243084  

 
Excloses: 
Núm. DNI i motiu (veure llegenda) 

1197397 1,2  49268726 1,2 

2246264 1  49272306 1,2 

9437131 1,2  49316284 1,2 

1248111 1  49721492 1 

5308905 1  73388782 Renúncia 

34731591 1,2  

38508529 1  

40352401 1,2  

47175048 1,2  

47182317 1,2  

 
Llegenda: 
 

1 – No aporta titulació requerida, documentació incomprensible, document no homologat. 

2 – No aporta Carnet Manipulador d’aliments o Formació en higiene alimentària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecció de Personal 
Direcció de Recursos Humans 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 
 
Sabadell, 6 de juliol de 2022 


