
 

 

LLISTA D´ASPIRANTS ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES PER A LA 

REALITZACIÓ DE LA PROVA/ES D´ACCÉS que s'han presentat a la 

convocatòria externa del concurs de mèrits, per a la provisió d’un lloc de treball 

de Fisioterapeuta per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny. 

Una vegada finalitzat el període de 10 dies hàbils per a esmenar les mancances detectades i la 

presentació de possibles reclamacions, es publica un nou llistat provisional d’aspirants 

admesos/es i exclosos/es amb la resolució de les esmenes presentades. 

 

ASPIRANT ADMESOS/ES PROVA D’ACCÈS: 

 

XXX0440XX 

XXX6119XX 

XXX1583XX 

XXX7283XX 

XXX8833XX 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES PROVA D’ACCÈS: 

DNI 

XXX1438XX 

XXX6159XX 

XXX1762XX 

XXX2081XX 

XXX3341XX 

XXX6025XX 

XXX6204XX 

XXX8691XX 

XXX8423XX 

XXX0818XX 

XXX7871XX 

XXX0779XX 

XXX7571XX 

XXX1979XX 

XXX7274XX 

XXX6664XX 

XXX3452XX 

XXX6632XX 

XXX3125XX 

XXX2961XX 

 

Segons les recomanacions de l’APDCAT les publicacions que incloguin els números de DNI/NIE s’han de 

fer de manera que no aparegui la xifra sencera, és per aquest motiu que a l'adjudicació provisional de les 

places s'indiquen les xifres 4ª, 5ª, 6ª i 7ª  del DNI/NIE  

 



 

 

D'acord amb les bases aprovades per resolució del gerent en data en data 24 de 

desembre de 2021 (Proves complementàries punt 3), a les persones aspirants 

que hagin estat admeses se les podrà requerir de realitzar, a criteri del Tribunal 

Qualificador de la convocatòria i amb anterioritat a l’atorgament de les 

puntuacions definitives, alguna o totes les proves següents, si s'escau:  

• Una entrevista d'aprofundiment, amb l’objectiu d’obtenir un coneixement 

més exacte de les aptituds i idoneïtat, de l’experiència i dels coneixements 

de l’aspirant. 

 

• Una prova complementària (escrita i/o oral) per tal de comprovar el 

coneixement de la llengua catalana del/de la candidat/a. 

 

• Una prova competencial 

 

En aquest cas, el Tribunal Qualificador de la convocatòria requereix realitzar una 

prova competencial.  

 

Als/a les  aspirants admesos/es se’ls enviarà un correu electrònic indicant dia, 

hora i lloc per realitzar la prova competencial. Per tal de poder realitzar la prova, 

serà imprescindible presentar el DNI/NIE. 

 

Les persones que, sense causa justificada, no compareguin a  la prova a la que 

se’ls convoca seran immediatament excloses de la convocatòria, quedant 

anul·lades totes les seves actuacions al respecte. 

 

 

 

Direcció de Persones 

Barcelona, 02 de juny de 2022 

 

 

 


