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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 

per a l’àmbit d’Atenció Primària CAP Can Rull, 
convoca: 

 
Lloc de treball: 
 

2  INFERMERES / INFERMERS 
Grup professional 2.2: Personal assistencial titulat de grau mitjà (AS-TMS) 

 
Requisits: 

 DUE o Grau en Infermeria.  

Es valorarà: 
 Currículum vitae. 

 Títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària. 

 Formació continuada en infermeria familiar i comunitaria, atenció primària, infermeria 
escolar, seguretat del pacient, etc... 

 Formació continuada en competències no cliniques com: resolució de conflictes, 
comunicació eficaç, teleconsulta, ARES, eCAP, etc... 

 Experiència professional en el medi assistencial d’atenció primària (mínim 1 any en els 
darrers 4 anys). 

 Experiència en l’atenció poblacional amb alta demanda, similar a situacions derivades de 
l’Atenció COVID a la població de referència. 

 Experiència de treball en UBA5 i amb eCAP.  

 Experiència en Gestió de la Demanda. 

 Capacitat d’adaptació, comunicació i de treball en equips multidisciplinaris. 

 Carnet de conduir B1. 

 
S’ofereix: 
Incorporació immediata amb destí al Centre d’Atenció Primària Sabadell 4B, CAP Can Rull del 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, per a la prestació de serveis assistencials a l’àmbit 
d’atenció primaria, amb una població assignada al centre de l’ordre de 25000 ciutadans, així com 
centres residèncials i altres centres d’atenció social. 
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La persona candidata designada, es vincularà laboralment, mitjançant un contracte de substitució 
fins a la cobertura defintiva de la plaça de la present oferta, mitjançant la corresponent ofert pública 
d’ocupació, de conformitat amb la Disposició Addicional Quarta del RDL 32/2021. Transitoriament, 
podrà ser contractat amb d’altres modalitat legalment vigents, mantenint sempre la condició 
interinitat. Les normes reguladores del la relació laboral, son les derivades del II Conveni SISCAT 
amb jornada completa. 

Procés de selecció: 
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci i amb els 
procediments que es detallen al codi de selecció i vinculació per a ocupació de places vigents, que 
es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat. 

El procés de selecció constarà de les següents fases:  

a) Prova psicotècnica 
b) Entrevista i valoració directiva. 

En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones 
candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin possibles per 
al desenvolupament de les funcions a cobrir. 

Documentació, inscripció i informació:  
Caldrà adjuntar en el moment de la inscripció els següents documents en format PDF: 

1.- Curriculum vitae  
2.- Titulació.  
3.- Acreditacions formativa. 
4.- Experiència laboral (caldrà acreditar-la mitjançant certificats de serveis prestats). 

 
Enllaç per a la inscripció:  https://tauli.talentclue.com/es/node/88716104/12623479  

Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat  indicant 
el número de referència d’aquest anunci. 

Data de termini:   22 d’agost de 2022 

 

Codi: 5306, 6435 
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