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El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, hospital universitari amb una àmplia experiència docent i 

de formació continuada especialitzada, convoca els següents llocs de treball: 

INFERMERS / INFERMERES 

Àmbits d’Infermeria de l’Hospital de Sabadell-Albada 

Grup professional 2.2: Personal assistencial titulat de grau mitjà (AS-TMS). 

Requisits: 

 DUE o Grau en Infermeria. 

Es valorarà: 

 Currículum vitae. 

 Formació de postgraduada d’infermeria. 

 Experiència assistèncial als àmbits competencials convocats. 

 Capacitat de treball en equips multidisciplinars. 

 Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris. 

S’ofereix: 

 Incorporació immediata. 

 Jornada completa en serveis continuats. 

 Condicions laborals del II Conveni SISCAT. 

 Contracte d’interí per vacant, amb avantatge competitiu per a la convocatòria reglamentària 

de la plaça amb caràcter definitiu*.  

*En el marc de les possibilitats d’estabilització de plantilles, dins dels 12 mesos següents a que les 

persones candidates hagin ocupat les places mitjançant aquest procés (o el procés anterior, 

CONTIN_INF2020), el Consorci convocarà un mínim del 50% de les places ocupades com a places 

fixes de plantilla, i aquells professionals que hagin ocupat aquestes places durant el període (o la part 
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proporcional) obtindran, per a la convocatòria fixe, un factor multiplicador del 1,25 sobre la seva pròpia 

puntuació en el moment en que es procedeixi a la valoració global de la seva qualificació, i sempre que 

la seva valoració en el període hagi estat positiva.  

Si per raons legals sobrevingudes no fos possible procedir a la convocatòria externa d’aquestes 

places, el factor corrector es mantindria per al moment en que fos possible la convocatòria. Si la 

convocatòria es demorés més enllà d’un any, per cada anualitat de demora, el factor corrector 

multiplicador s’incrementaria en un 0,1. 

Especifitats dels llocs anunciats: 

Per tal de donar resposta a les necessitats de cobertura de contingències i poder assolir els objectius 
d’estructuralització, les places convocades tenen implícita una modalitat específica, que els/les 
professionals accepten pel simple fet de presentar-se a la convocatòria: 

1.- El dia 15 de cada mes o el següent hàbil, els professionals han de saber el calendari de 

treball del mes següent, moment a partir del qual aquell es el seu horari d’aquell mes i 

qualsevol canvi que es vulgui fer ha de ser pactat amb el/la professional. 

2.- Les places tenen la prestació en jornada de dia (torn de mati o torn de tarda) o en jornada 

de nit. Per tant, els professionals amb contracte de jornada de dia poden ser assignats a torns 

de matí o tarda però no al de jornada de nit (a excepció d’acord puntual entre ambdues parts).  

3.- Les vacances d’aquests professionals són en dies naturals, és a dir, 31 dies i s’han de 

demanar en períodes mínims de 7 dies i preferentment fora del període comprés del 15 de 

juny al 15 de setembre. 

4.- Els professionals que ocupin aquestes places han de seguir un itinerari competencial i, 

per tant, no  s'han de canviar d'àmbit, excepte per causes de força major. 

Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci, i amb els 

procediments que es detallen a les  bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que 

es pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat.  

En compliment de la LISMI, el Consorci, es tindrà en consideració la reserva per a les persones 

candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per el 

desenvolupament de les funcions a cobrir. 
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Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent:  https://bit.ly/35ZY2sg on 

caldrà adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la 

convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits 

individuals. Per a consultes en relació aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat , 

indicant el número de referència d’aquest anunci.  

Data de termini: fins l’ocupació de les places disponibles. 

Sabadell, 27 de gener de 2021 

Codi: varis 

 


