
 

 
 
 

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS 

INFERMER/A AMB ESPECIALITAT OBSTÈTRICO-GINECOLÒGICA 

CONVOCATÒRIA OFERTA PÚBLICA 

(CVE-DOGC-A-22138011 NUM. 8673 – 23.5.2022) 
 
 

Cognom, Nom DNI Estat sol·licitud Codi exclusió 

Adridar, Fátima ***0105** Admesa  

Calero, Tamara ***0987** Admesa  

Cardús, Mariona ***5053** Admesa   

Carnicer, Eva ***6513** Admesa   

Gallardo, Gladys Yane ***5111** No admesa 07 

Giménez, Alexandra ***3739** Admesa  

Herzog, Verónica ***0589** Admesa   

Riba, Gemma ***4217** Admesa  

 
 
Els candidats/es exclosos/es disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data 
de publicació de l’esmentada llista, per a l’esmena i presentació de possibles al·legacions.  
La manca d'esmena dins el termini i en la forma escaient donarà lloc a l'exclusió definitiva de l'aspirant. 
 
 

LLISTAT CODIS EXCLUSIÓ 

  
Codi Causa    
01 Sol·licitud errònia (Annex 3)   
02 Manca DNI/NIE   
03 Curriculum Vitae   
04 Resum formació i vida laboral (Annex 4) 
05 Títol d'Infermeria 
5.1 Títol d'Especialista 
06 Document de vida laboral 
07  Acreditacions professionals     

    

 
 
Causes d’exclusió:  
 
01 - Annex 3  
04 - Annex 4 
 
Formularis disponibles al web del CSAPG, dins l’apartat corresponent a aquesta convocatòria. 
 
 
 
 
 
 



05 - Estar en possessió del títol d’Infermeria expedit per una universitat espanyola, o en el seu defecte, 
degudament homologat pel Ministeri competent. 

5.1 - Estar en possessió del títol d’especialista en obstètrica-ginecològica, expedit pel Ministeri o, en 
el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent. En cas de no estar en possessió de 
l’especialitat, presentar un informe d’avaluació positiva de l’últim any de residència de l’especialitat, 
acreditat per la Unitat Docent corresponent i signat pel Cap d’estudis. 

07 – Acreditacions professionals: Experiència professional acreditada mínima d’un any (durant els 
darrers 6 anys), com a infermer/a especialista d’una institució hospitalària, pública/concertada a 
qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. 

La documentació corresponent s’haurà de presentar telemàticament al correu 
convocatories@csapg.cat 

Indicant: 
- Assumpte pel qual ens dirigim: Al·legacions convocatòria Infermer/a amb especialitat

Obstètrico-Ginecològica.
- Dades personals del sol·licitant (Nom i cognoms)
- Enumeració detallada dels documents que s’adjunten

Vilafranca del Penedès, 27 de juny de 2022 

Jose Luís Ibáñez Pardos  
Gerent 

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf 

mailto:convocatories@csapg.cat

