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Llistat provisional dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es de l’anunci de treball 
amb referència: (22_191_INF_TES_LAB2): Tècnics/ques especialistes sanitaris 
(Laboratori) 
 
A continuació trobareu tres llistats:  

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

per no adjuntar la titulació oficial i/o la requerida i per tant, durant el període 
d’al·legacions poden esmenar la documentació presentada. (Títol oficial o 
resguard) 

- En tercer lloc, un llistat amb les persones excloses del procés de selecció per no 
proporcionar la titulació requerida.  

- Finalment, un llistat de les persones que van participar en l’anterior procés 
22_46_TES_LAB, i per tant, no han de tornar a participar en aquest procés de 
selecció. 

 
Per tant, les persones que conformen la segona llista i per tant, a priori excloses,  
disposaran de 5 dies hàbils (8 de novembre de 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 
aportant la documentació requerida. 
 
 
Transcorregut aquest termini, es tornarà a publicar el llistat definitiu de les persones 
aspirants admeses i excloses. 
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1- Admeses: 
Núm. DNI  
07017XXXS  44995XXXW  47182XXXV  49348XXXS 

10241XXXN  46946XXXV  47190XXXD  51812XXXT 

26295XXXM  47165XXXZ  47418XXXV  70256XXXT 

33920XXXA  47168XXXC  48267XXXJ  71105XXXQ 

38843XXXM  47180XXXC  48271XXXQ  76065XXXC 

      Y2471XXXS 

 
 
2- Excloses pendents al·legació: 
Núm. DNI  

16625XXXB 

38796XXXM 

46949XXXG 

47659XXXA 

48270XXXS 

 
 
3- Excloses: 
Núm. DNI  
39396XXXR  47423XXXA 

44965XXXL  47741XXXR 

45945XXXM  47994XXXK 

46874XXXT  48195XXXF 

47165XXXC  53651XXXB 

 
 
4- Persones que van participar en l’anterior procés: 
Núm. DNI  
10242XXXk  47424XXXK 

41625XXXR  49219XXXF 

47156XXXT  49661XXXA 

47421XXXX  49735XXXL 

 
 
 
 
Selecció de Personal 
Direcció de Recursos Humans 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 
 
Sabadell, 31 d’octubre de 2022 


