
 

  

 
 
Núm. Expedient:    SCC/PS/15/22 
Assumpte:    Aprovació llistat admesos i exclosos. 
Procediment:  Selecció 1 Metge/ssa de Guàrdies Mèdiques de 

Ginecologia 
 
Òrgan d’aprovació: Gerència SCC 
 

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS 

DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’1 METGES/SSA PER GUÀRDIES MÈDIQUES DE 

GINECOLOGIA DE SALUT CATALUNYA CENTRAL – HOSPITAL DE BERGA 

Mitjançant Resolució de la Gerència de data 17 d’octubre de 2022 van aprovar-se les 

Bases de selecció d’ 1 Metges/ssa d’Urgències de Ginecologia, mitjançant convocatòria 

lliure i concurs-oposició (entrevista), fixant-se el termini màxim de presentació de 

candidatures el 31 d’octubre de 2022.  

D’acord amb la clàusula 7a de les Bases de referència, finalitzat el termini de presentació 

de sol·licituds, es portaria a terme la comprovació de la documentació que acompanya les 

candidatures concurrents, procedint a la publicació del llistat provisional de persones 

admeses i excloses.  

La clàusula 5a de les Bases determinen els requisits mínims de participació de les 

persones candidates.  

- Tenir complerta l’edat mínima establerta a la legislació vigent i no excedir, en 
el seu cas, de l’edat màxima de jubilació, o d’altra que s’estableixi per llei.  
 

- Estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia 
amb titulació expedida per una Universitat de l’estat espanyol o bé, en el seu 
defecte, degudament homologat per l’organisme estatal competent. En tot cas, 
es requereix titulació reglada obtinguda, no essent suficient estudis sense 
finalitzar.  

 

- Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o disposar de 
permís de treball i NIE en vigor per a l’ocupació objecte d’aquesta convocatòria 
en el cas de no pertànyer a cap dels estats membres de la Unió Europea, o bé 
estar en condicions de poder disposar-ne a la data de resolució del present 
procediment. 

 

- No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun dels delictes 
previstos a la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del 
Menor (LOPJM). Aquesta circumstància es manifestarà mitjançant declaració 
responsable dels/les candidats/tes en el moment de presentació de la 
sol·licitud de concurrència en el present procés de selecció. Posteriorment, 
el/la candidat/a seleccionat acreditarà formalment aquest requisit mitjançant 
l’aportació d’una certificació de penals negativa emesa per l’organisme 
competent en cada cas.  
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- Posseir la capacitat física i funcional per a l’acompliment de les tasques 
derivades del lloc de treball a ocupar.  

 

El procés de selecció es preveu en dues fases, la d’oposició (entrevista) i la de concurs 

de mèrits. A l’efecte, la fase d’oposició consistirà en una entrevista individualitzada a 

cadascun dels candidats i de les candidates on es formularan preguntes relacionades 

amb el currículum, la trajectòria professional, les aptituds per desenvolupar les tasques 

pròpies del lloc de treball i els coneixements específics, així com qualsevol altra de les 

funcions pròpies del càrrec a ocupar.  

La segona fase, relativa al concurs, consistirà en la valoració dels mèrits al·legats per 

cadascuna de les persones candidates amb l’objectiu de certificar degudament 

l’experiència professional i la formació complementària.  

És per tant que, d’acord amb tot allò exposat, aprova la següent:  

 

RESOLUCIÓ 

Primer.-  APROVAR el llistat provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció 

d’1 Metge/ssa de Guàrdies Mèdiques de Ginecologia.  

 

ADMESOS 

Nº CANDIDAT/A ESTAT 

1 JCR Y**354**W Admès   

 

Segon.-  DISPOSAR que, contra el llistat d’admesos i exclosos provisional podran 

presentar-se les al·legacions que es considerin oportunes per part dels interessats. En 

cas de no presentar-se al·legacions, el llistat provisional esdevindrà automàticament 

definitiu.  

Tercer.-  CONVOCAR a la persona candidata admesa a la realització de la 

corresponent entrevista.  

Quart.-   PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina web de SCC.   
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Cinquè.-  NOTIFICAR la present resolució als candidats i candidates, així com als 

membres del Tribunal Avaluador.  

 

Berga, 8 de novembre de 2022  

 
 
 
 
 
Dra. Anna Forcada Arcarons  
La Gerent de Salut Catalunya Central 
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