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FASE OPOSICIÓ – NOTA INFORMATIVA I ASSIGNACIÓ HORARI DE PROVES  

PROCÈS DE SELECCIÓ :  PROC_OP_01_ACCLL_FAC_2022 ; PROC_OP_01_EST_FAC_2022 

PROVA COMPETENCIAL 

Tal i com es recull a les bases de les convocatòries corresponents, s’efectuarà una prova 

competencial que, com a eina de valoració i comprovació, guardarà connexió directa amb els 

mèrits i capacitats que es volen avaluar. 

Aquesta prova serà presencial de tipus test, i aquests es dividiran en dos parts, test conductual 

i test cognitiu. 

Per a la realització d’aquesta prova no és necessària cap preparació prèvia per part del 

candidat/a, ni l’aportació de cap documentació elaborada per aquest/a. 

El resultat d’aquesta prova es recolliran en un informe que serà lliurat al Tribunal. 

En aquest enllaç podreu visualitzar un exemple de preguntes del que consta el test cognitiu, 

(podeu accedir tantes vegades com creieu necessàries): 

https://cogsample.predictiveindex.com/?languageLocale=es-ES 
 

DATA, CENTRE I HORARI 

Les proves es realitzaran el proper 25 de febrer de 2023. 

La realització de les proves serà a la Sala d’actes de l’Hospital Residència Sant Camil de Sant 

Pere de Ribes (Ronda Sant Camil s/n). 

Primera convocatòria: 9:30h 

Segona convocatòria: 10:45h 

En aquest mateix document podreu veure el llistat amb l’assignació d’horari de cada candidat/a. 

 

NORMATIVA 

Criteris per la realització de la prova: 

 Es obligatori la presentació d’un document d’identitat original (Document Nacional 

d’Identitat, NIE o passaport) 

 No està permès l’ús de telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu electrònic, en cas de 

portar-los, cal que estiguin apagats previ a l’accés de l’aula. 

 Cal signar el full de registre d’entrada a les proves i sortida de l’aula. 

Les persones que , sense causa justificada, no compareguin a aquesta prova competencial seran 

immediatament excloses de la convocatòria, quedant anul·lades totes les seves actuacions al 

respecte. 

Les persones aspirants, que per motius justificats no puguin realitzar la prova o necessitin 

adaptació en la mateixa, hauran de comunicar-ho abans del dia 6 de febrer de 2023, enviant un 

e-mail a la següent adreça de correu: convocatories@csapg.cat  

https://cogsample.predictiveindex.com/?languageLocale=es-ES
mailto:convocatories@csapg.cat
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PRIMERA CONVOCATÒRIA PROCÉS D’OPOSICIÓ 

DATA : 25 de febrer 2023 

HORARI: 9:30h 

LLOC: Sala d'actes, Hospital Residència Sant Camil 
 

 

 

COGNOMS, NOM DNI 

Gómez, Catalina ***7665** 

Andreu, Gisela ***3792** 

González, Alba Maria ***5426** 

Chico, Cristina ***5104*** 

Ros, Sergio ***3143** 

Martínez, Beatriz ***5154** 

Jaramillo, Juliana ***2403** 

Camacho, Jose Luís ***6373** 

Mazzeo, Pasquale ***7615** 

Sánchez, Edward Rubén ***6008** 

Bonilla, Roderick Javier ***4091** 

Cedeño, Ángel Gabriel ***6381** 

González, Núria ***5736** 

Albiol, Marta ***2357** 

Assialioui, ,Abdelilah ***8448** 

Guerrero, Franz Paul ***9109** 

Souto, Jéssica ***1534** 

Romero, Beatriz ***9160** 
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SEGONA CONVOCATÒRIA PROCÉS D’OPOSICIÓ 

DATA : 25 de febrer 2023 

HORARI: 10:45h 

LLOC: Sala d'actes, Hospital Residència Sant Camil 
 

 

 

COGNOMS, NOM DNI 

Lorente, Núria ***1668** 

Pérez, José ***6604** 

Rodríguez, Anna ***5844** 

Nogués, Anna ***4135** 

Serbassi, Marcela Carla ***6574** 

Solà, Eulàlia ***7179** 

Pascual Sergi ***0706** 

Pont, Cristina ***8498** 

Bermell, Paula ***5482** 

Kälviäinen, Helga Kristiina ***1318** 

Torrent, Laia ***1125** 

Rodríguez, Silvia ***7662** 

Pascual, Sergio ***6786** 

Balcells, Pau ***2356** 

Ruiz, Joan ***2877** 

De Faria, Alix Marbella ***3494** 

Guerrero, Mª del Carmen ***5102** 

Antoñanzas, José Miguel ***8526** 

   

 

 

Sant Pere de Ribes, 31 de gener de 2023 


