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RELACIÓ DEFINITIVA OVISIONAL DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS que 

s’han presentat a la convocatòria d’oferta pública per concurs de mèrits, per a la 

provisió d’un lloc de treball de ID 7074 Administratiu/va Call center 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 / CANDIDATES ADMESES: 

 

77613MCP 
40996EVL 
38135MMM 

46788SSG 

38855APC 

46415ABP 

47837ASG 

41000CLN 

33947NAV 

38077MRS 

53327COR 

44022LRR 

46359APS 
46242OOE 
53316EON 
46062RDM 
40990CGS 

 

 
CANDIDATS EXCLOSOS / CANDIDATES EXCLOSES: 

 

52623CMG Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

38560ILL Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

46941JDS Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

46063LP Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

52915MRM Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

43547MPO Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

77629MFS Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

21772NSG Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

39967NCB Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

47806NIN Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

51672OP Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

47966SMC Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

38834APN Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 
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47145CS Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

47330DJV Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

23821DMP Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

43459GBS Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

53288HBP Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

48135JDS Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

47862NPG Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

46140NRB Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

46148PCN Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

21750RLM Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

49185CMN Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

47123HM Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

41003SGS Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

46420TSU Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

46969DPP Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

48032MCP Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

53060LA Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

53224AOS Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

34762ETS Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

53330CAR Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

38085MSF Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

38449MGC Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

46942MVA Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

48220LAM Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

46057MS Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

46717CJL Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

47847GRF Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

53064ROM Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

43435SIS Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

77634NRT Motiu d’exclusió: Falta documentació requerida com imprescindible. 

 

Amb la publicació de la relació definitiva 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. 

 

En propers dies estarà disponible a la web institucional (www.bancsang.net) la data 

per a la realització de les proves de coneixement de les persones admeses.  

 

 

 

 

 

Elisabet Ferron 

Secretària del Tribunal 
Barcelona, 14 de juliol de 2021 
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