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Llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria oberta d’oferta 
pública d’ocupació  Ref. 21_OPE_INF any 2021 
 
D’acord al que recull les bases de la convocatòria en la Fase 6- COMPROVACIÓ DELS 
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 dels/de les persones admeses i excloses, indicant per a cada persona aspirant 
quin ha sigut el/els motiu/s de la seva exclusió. 
 
Informació relacionada amb la realització de la prova de coneixements: 
 
Informació adreçada a les persones candidates que hagin realitzat més d’una inscripció o 
més d’una sol·licitud per a la realització de la prova específica de l’àmbit. 

- Candidats/tes amb més d’una inscripció disposaran del mateix temps que les 
persones candidates que ha fet una única inscripció per a la realització de la prova 
transversal i de coneixements generals. 
- Candidats/tes amb més d’una sol·licitud de la prova específica d’àmbit disposaran 
del mateix temps que les persones candidates que han fet una única sol·licitud. 

 
Informació adreçada a totes les persones participants de les proves: 
 
Atès el canvi en la situació epidemiològica del país i si aquesta no es modifica en negatiu en 
la data de celebració de les proves, l’exigència de la pauta complerta de vacunació o PCR 
serà  substituïda per una declaració responsable. 
 
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.  
 
Data prova:    Dissabte 23 d'octubre de 2021 
Hora:              9 del matí 
Lloc:   Fira de Sabadell 
Accés recinte: Pl. de la Sardana, 7 
                         08203 Sabadell 
 
Molt important cal portar la documentació següent: 

- DNI o NIE o passaport 
- Declaració responsable complimentada 

 

https://www.tauli.cat/tauli/images/Professionals/seleccio/Declaraci_responsable_COVID.docx
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Admeses:  
 
Núm. DNI 

33907811 

34758433 

34759989 

39910670 

48271621 

49221270 

52156317 

78519257 

 
Excloses: 
 
Núm. DNI i motiu (veure llegenda) 

26566387 0,1,2,3  44996197 2,3  47181986 2 

33876112 0,1,2,3  44998606 2  47184519 0,1,2,3 

33888984 0,1,2,3  46064491 0,1,2,3  47237234 0,1,2,3 

34741953 0,1,2,3  46377738 0,1,2,3  47420981 0,1,2,3 

34754916 0,1,2,3  46606115 2  47740429 0,1,2,3 

34762456 2  46645508 2  47780005 0,1,2,3 

34765950 0,1,2,3  46748709 0,1,2,3  47811981 0,1,2,3 

35094215 2  47165180 0,1,2,3  48100552 0,1,2,3 

39401362 2  47170050 0,1,2,3  48667849 0,1,2 

40987130 2  47170139 0,1,2,3  49877728 0,1,2,3 

43518810 0,1,2,3  47173838 2  77129483 0,1,2,3 

44992673 0,1,2,3  47177511 0,1,2,3  

 
 
Llegenda: 

0 - No aporta annex 1 o error en la seva complementació. 

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

2 - No aporta titulació o  documentació incomprensible. 

3 - No aporta DNI/NIE. 

4 - No compleix requisit d'accés. 

 
 
Selecció de Personal 
Direcció de Recursos Humans 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 
 
Sabadell, 8 d’octubre de 2021 


