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Convocatòria per la provisió de 1 lloc de treball com a INFERMER/A de Gestió 

Infermera de la Demanda Complexa (GIDC) Ref. “CE-2021-INF GIDC” 

Resolució de 6 de març de 2023, per la qual es fa pública la proposta de contractació 

dels candidats amb major puntuació del procés de selecció de personal al servei del 

Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) per a la provisió 1 lloc de treball com a 

INFERMER/A de Gestió Infermera de la Demanda Complexa (GIDC) Ref. “CE-2021-INF 

GIDC”, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació publicada al DOGC núm. 8571 de data 

27 de desembre de 2021. Veure annex 1. 

 

De conformitat amb allò que preveu la base 11 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 

 

 

RESOL: 

 

Primer.- Fer pública la proposta de contractació de la candidata amb major puntuació, 

segons annex 1, que és la següent: 

• JRB -  ***3380** 

Segon.- La candidata proposada per a la contractació disposa de 10 dies naturals, a 

comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar a CASAP 

els documents originals que acreditin les condicions de capacitat i els requisits generals 

i específics exigits que es detallen a les bases generals (base 12) i a les bases específiques 

d’aquesta convocatòria. 

 

 

 

Castelldefels, 6 de març de 2023 

 

 

 

Antoni Peris i Grao 

President del Tribunal Qualificador 



Annex 1

Punts Màxims Punts Màxims Punts Màxims Punts Màxims

60 20 20 100

CANDIDAT DNI PROJECTE MÈRITS ENTREVISTA TOTAL

JRB ***3380** 59,3 18 19,3 96,6

JMG1 ***8837** - - - -

VGR1 ***9384** - - - -

PUNTUACIONS FINALS
Expedient: Infermer/a de Gestió Infermera de la Demanda Complexa (GIDC) Grup 

AS-TGM, REFERÈNCIA:CE-2021-INF GIDC 

1
Candidatura retirada

1 lloc de treball
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