
 

 
Llistat provisional admesos i exclosos del personal aspirant al torn de discapacitat que han 

participat en el torn de reserva de places per a persones discapacitades corresponents a la 

taxa addicional per l’estabilització prevista a la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures 

urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a GESAT SAM. 

 

Base dotzena de la convocatòria: “D’acord amb el que preveu l’article 42.2 del Reial Decret 

Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general dels 

drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, es reserva el 7% de placen en 

les convocatòries d’ocupació pública per tal de ser cobertes entre persones amb discapacitat, 

considerant com a tals les definides a l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 51/2003 de 2 de 

desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones 

amb discapacitat, sempre que superin el procés selectiu i acreditin la seva discapacitat i la 

compatibilitat amb l’acompliment de les tasques. Aquesta acreditació s’haurà de realitzar 

abans de la finalització del termini per a la presentació de candidatures i mitjançant un 

dictamen vinculant relatiu a les condicions psíquiques, físiques o sensorials de la persona 

aspirant, que hagi estat expedit pel corresponent equip multi professional, depenent del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. En cas que no 

hi hagi cap persona participant en el torn de reserva per a persones discapacitades que superi 

el procés de selecció aquesta plaça es cobrirà per la via ordinària”. 

 

DNI Lloc de Treball Estat Motiu 

4747XXX1K Neteja Hospitalària Exclòs Dictamen no actualitzat 

4092XXX9P Neteja Hospitalària Exclòs No aporta dictamen 

4782XXX8J Neteja Cuina Exclòs No aporta dictamen 

4782XXX0I TCAI Admès Admès 

4747XXX5V TCAI Exclòs Dictamen no actualitzat 

4782XXX8J TCAI Exclòs No aporta dictamen 

 

El personal exclòs disposa d’un termini de 5 dies hàbils per poder fer les al·legacions 

pertinents. 

 

 

Salvador Pallejà Sedó  

Director Gerent 

 

 

Jesús-Tortosa, 9 de juny de 2022. 
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