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RELACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS que s’han 
presentat a la convocatòria d’oferta pública del concurs de mèrits, per a la provisió 
d’un lloc de treball de ID 620 AJUDANT SANITARI LECS, del Banc de sang i Teixits. 
 
En aquest document t’hem identificat mitjançant 5 dígits del teu DNI/NIE i les teves 
inicials del nom i cognoms (si ens falta el DNI/NIE només publicarem les inicials) 
 
 
CANDIDATS ADMESOS: 

 
46618OPC 

49327RPJ 

48133DGR 

 
CANDIDATS EXCLOSOS/ES:   

 
45645EMB Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com 

imprescindible. No aporta l’experiència requerida. 
 
53312NAM  Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com 

imprescindible.  
 
53870JGA  Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com 

imprescindible. No aporta l’experiència requerida. 
 
47667EBD  Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com 

imprescindible. No aporta l’experiència requerida. 
 
48504SMG  Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com 

imprescindible.  
 
MRS  Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com 

imprescindible.  
 
21785LGT  Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com 

imprescindible. No aporta l’experiència requerida. 
 
46986EPN  Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com 

imprescindible. No aporta l’experiència requerida. 
 
74520FPS Motiu d’exclusió: No aporta l’experiència requerida 
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De conformitat amb l’art. 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones aspirants 
provisionalment excloses disposaran d’un termini de 5 dies naturals des de la 
data d’aquest document, per tal de reparar qualsevol defecte al respecte. La 
documentació corresponent caldrà lliurar-la a les oficines de la Direcció de Persones 
i Valors  del Banc de sang i Teixits a l’atenció de Gràcia Leiva, o per correu electrònic 
a seleccio@bst.cat, indicant el nom i el ID de la convocatòria d’oferta pública a la que 
es presenta. 
 
Amb la publicació de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses 
a la web institucional (www.bancsang.net), resta substituïda, a tots els efectes, la 
notificació personal als/a les interessats/ades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabet Ferron 
Secretària del Tribunal 
Barcelona, 4 de juny de 2019 


