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RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I  EXCLOSES que s'han 
presentat a la convocatòria externa del concurs de mèrits, per a la provisió d'un lloc de treball de 
director/a de Recerca  del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR) que, associat amb 
el seu rol de gestió de la investigació, exercirà també com a director/a de l'Institut Hospital del 
Mar d'Investigacions Mèdiques  (IMIM): 
 
ASPIRANTS ADMESOS: 
 

- DNI núm 38510587P 

- DNI núm 51379201F 
 
ASPIRANT EXCLÒS:   Motiu d'exclusió 
 

- ID núm FF022187 Requisit 1a)  

 
Per no acreditar  una o més de les condicions establertes a les bases:   
 

REQUISITS: 
 

1. Condicions generals 
 

a) Ser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, o 
bé tenir la nacionalitat d’algun dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació 
de treballadors/es o be tenir la residència legal a Espanya. 

 
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 fins al 10 de desembre de 2 019, per tal de reparar qualsevol defecte 
al respecte . La documentació corresponent caldrà lliurar-la (o enviar-la per correu ordinari) a les 
oficines del Departament de Recursos Humans del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, tot 
seguint la tipologia que s'indiqui a les bases de la convocatòria (original, fotocòpia compulsada o 
fotocòpia simple). 
 

D'acord amb les bases aprovades per resolució de la gerent en data 5 de setembre de 2019 
(Criteris reguladors, punt 1), amb la publicació de la relació provisional de persones aspirants 
admeses i excloses als taulers d'anuncis del Departament de Recursos Humans, a la intranet i al 
lloc web institucionals (www.parcdesalutmar.cat), resta substituïda, a tots els efectes, la notificació 
personal als/a les interessats/ades.  
 

 

Maria Merino 
Secretària del Tribunal  
Barcelona, 25 de novembre de 2019 


