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Anunci de correcció d’error material 
 
 
Amb data 30 d’octubre de 2017 es va fer pública la convocatòria del procés 
de selecció de personal al servei del Consorci Castelldefels Agents de Salut 
(CASAP) per a la provisió 4 llocs de treball com a INFERMER/A , grup AS-
TGM, a temps complert (CE-2017-INF)  
 
Atès que s'ha detectat una errada material en quant als criteris de selecció.  
 
 
Primer.- Modificar els criteris en el sentit de: 
 
On diu:  

Formació continuada en competències relacionades en les funcions a desenvolupar 

a l’AP: atenció comunitària, cronicitat, gestió infermera de la demanda, prevenció i 

promoció de la salut, atenció domiciliària ...................................................... 5 

Menys de 20 h .... 1,5 punt      De 20 h a 40 h.....3  punts 

Més de 40 h ........5 punts 

Ha de dir:  
Formació continuada en competències relacionades en les funcions a desenvolupar 

a l’AP: atenció comunitària, cronicitat, gestió infermera de la demanda, prevenció i 

promoció de la salut, atenció domiciliària ...................................................... 5 

Menys de 20 h .... 1,5 punt      De 21 h a 40 h.....3  punts 

Més de 41 h ........5 punts 

On diu:  
Formació continuada en atenció a l’infant ...................................................... 2 

Menys de 20 h ....0,5 punt      De 20 h a 40 h.....1  punt 

Més de 40 h ........2 punts 

Ha de dir:  
Formació continuada en atenció a l’infant ...................................................... 2 

Menys de 20 h ....0,5 punt      De 21 h a 40 h.....1  punt 

Més de 41 h ........2 punts 

 

On diu:  
Formació continuada en urgències ................................................................. 2 

Menys de 20 h .... 0,5 punts      De 20 h a 40 h.....1  punt 
Més de 40 h ........2 punts 

Ha de dir:  
Formació continuada en urgències ................................................................. 2 

Menys de 20 h .... 0,5 punts      De 21 h a 40 h.....1  punt 
Més de 41 h ........2 punts 
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On diu:  
 

Formació en recerca  ....................................................................................... 2 

Menys de 20 h .... 0,5 punt      De 20 h a 40 h.....1  punt 

Més de 40 h ........2 punt 

 
Ha de dir:  

Formació en recerca  ....................................................................................... 2 

Menys de 20 h .... 0,5 punt      De 21 h a 40 h.....1  punt 

Més de 41 h ........2 punt 

 
 
 
La qual cosa es fa pública pel seu coneixement. 
 
Castelldefels, 30 de novembre de 2017  
 
 
 
 

 
Antoni Peris i Grao 
President del Tribunal Qualificador 
 


