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Atès que s’ha finalitzat el procés d’avaluació de les sol·licituds de les 
persones aspirants al procés de selecció de personal al servei del Consorci 
Castelldefels Agents de Salut (CASAP) per a la provisió de 4 llocs de treball 
com a INFERMER/A, grup AS-TGM, a temps complert (Ref. CE-2017-INF). 

  

De conformitat amb allò que preveu la base 4 de les bases reguladores dels 
processos selectius del personal al servei de CASAP, publicades al DOGC 
núm. 5897 de 09.06.2011, aquest tribunal qualificador 

 

 

ACORDA: 

 

Primer.- Fer pública la relació provisional de persones admeses i excloses al 
procés de selecció de personal al servei del Consorci Castelldefels Agents de 
Salut (CASAP) per a la provisió de 4 llocs de treball com a INFERMER/A, grup 
AS-TGM, a temps complert (Ref. CE-2017-INF), d’acord amb l’annex 1. 

 

Segon.- Les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils des 
del 20 de novembre de 2017 fins al dia 1 de desembre de 2017, ambdós 
inclosos, per a esmenes i possibles reclamacions. 

 
 
Castelldefels, 17 de novembre de 2017  
 
 
 
 
 
Antoni Peris i Grao 
President del Tribunal Qualificador 
 



Annex 1

Situació Motiu

Natàlia Fernandez Ferrón exclosa experiència mínima a l'àmbit sanitari públic

Judith Sanz Lloret exclosa experiència mínima a l'àmbit sanitari públic

Situació Prova nivell català

Marta Calabia Martínez admesa exempta

Sonia Fernandez Molero admesa exempta

Alexandra Giner Piqueras admesa exempta

Silvia Martinez Gonzalez admesa exempta

Gemma Sanchez Miñarro admesa exempta

Lorena Villa Garcia admesa no exempta*

Lorena Villaescusa Sanchez-Fortuny admesa exempta

Enric Fusté Nebot admès exempt

Francisco José Gomez Sanchez admès exempt

José Manuel Lopez Linares admès exempt

Magdalena Talavera Merino admesa no exempta*

* Properament s'anunciarà la data i lloc de la prova de nivell de català

EXCLOSOS PER NO COMPLIR AMB ELS REQUISITS MÍNIMS
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