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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, 

per al Servei de Medicina Interna,  

ofereix 

 

Lloc de treball: 
 

1 METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA  

Grup professional 1.2: Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS) 

 

Descripció del Parc Taulí i del servei:  

El Parc Taulí és un Hospital Universitari que té la missió d’oferir una atenció sanitària i social de qualitat, 
resolutiva, integral i que fomenta l’equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat, integrant la 
docència, la recerca i la innovació. Som una entitat d’excel·lència i la nostra raó de ser és la prestació 
dels serveis sanitaris a la nostra població de referència, com a entitat pública eficient i generadora de 
valor per al territori. 

El servei de Medicina Interna de la CCSPT atén els pacients que requereixen un abordatge global dels 
seus problemes de salut, bé per presentar afectació multiorgànica, o bé per estar en una fase 
diagnòstica. Disposa de llits d’hospitalització, un àrea de consultes externes amb unitats específiques 
(consulta diagnòstica, unitat de malaltia tromboembòlica, unitat d’insuficiència cardíaca, unitat de 
malalties autoimmunes), un hospital de dia i una unitat de suport al pacient quirúrgic. 

El Centre Sociosanitari Albada és un centre d’atenció intermèdia que disposa de recursos 
d’hospitalització (Llarga Estada, Convalescència i Rehabilitació, Cures Pal·liatives, Psicogeriatria i 
Geriatria d’Aguts), de suport a l’hospital d’aguts (UFISS) i ambulatoris (EAIA, PADES, Hospital de Dia 
de Pacient Crònic Complex Fràgil). Des de les  unitats de Convalescència i Geriatria d’Aguts s’atenen 
els pacients amb perfil ortogeriàtric.   

Funcions generals:  

Activitat assistencial amb pacients ingressats i ambulatoris, tant a l’hospital d’aguts com a l’àrea 
sociosanitària.  

Requisits: 

 Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia. 

 Títol d’especialista en Medicina Interna. 
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Es valorarà: 

 Curriculum vitae. 

 Disponibilitat per fer atenció continuada a tots els dispositius de la CSPT (tant urgències com 

plantes d’hospitalització de l’Hospital de Sabadell i del Centre Sociosanitari Albada). 

 Disponibilitat per desenvolupar tasques assistencials a dispositius de l’àmbit sociosanitari. 

 Formació acreditada en ecografia clínica. 

 Formació acreditada i expertesa clínica en l’atenció de pacients amb patologia tromboembòlica. 

 Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  de recerca i de millora de la qualitat 

 Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 

 Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els familiars i els professionals. 

 Capacitat d’adaptació als canvis. 

S’ofereix: 

Incorporació immediata (gener 2023), a l’equip de treball del servei de Medicina Interna del Consorci 
Corporació Sanitària Parc Tauli.  

La persona seleccionada es vincularà laboralment mitjançant un contracte de substitució pel termini 

imprescindible fins a la cobertura reglamentària i definitiva de la plaça vacant, a través de la 

corresponent Oferta Pública d’Ocupació, de conformitat amb el que s’estableix al RDL 32/2021. 

Transitòriament, la personal designada, podrà ser vinculada amb altres modalitats que en dret siguin 

possibles, mantenint la condició d'interí fins a la resolució del procés de selecció abans esmentat.  

Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni SISCAT. Horari i condicions de la plaça 
concreta, dedicació a jornada completa, en un marc horari de 8h a 17h, amb possibilitat de flexibilitat 
horària. 

 

Procés de selecció: 

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

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

es poden consultar al web de l’entitat www.tauli.cat .  

D’acord amb el Codi de Selecció i Vinculació vigent, les persones candidates se sotmetran a les proves 

següents: 

 Valoració curricular (valoració de mèrits d’acord amb els ítems de l’apartat es valorarà i amb 

les corresponents acreditacions, llevat de l’experiència interna que s’acreditarà d’ofici) inclosa 

la carta de motivació que acompanyi a la candidatura. 

 Entrevista personal (pels professionals sense experiència interna) o valoració directiva. 

 Prova psicotècnica 

http://www.tauli.cat/
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Es podran afegir les proves competencials que es considerin necessàries per valorar la idoneïtat de les 

candidatures, en el marc de l’establert al vigent Codi de Selecció i Vinculació. En ares als principis 

d’economia processal i celeritat del procés, també es podran reduir les fases del procés de selecció en 

funció de la ràtio de candidats amb compliment dels requisits de la present oferta.   

 

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 idònies per al 

desenvolupament de les funcions a cobrir. 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç 

https://tauli.talentclue.com/es/node/92854388/12623479 on caldrà adjuntar el currículum en format 

PDF així com la resta de documents addicionals: Les acreditacions dels requisits de la convocatòria, i 

tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació de diferents mèrits individuals.  

La no presentació de la documentació requerida pot comporta l’exclusió de la candidatura a la 

convocatòria.  

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:  21 de desembre de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi plaça: 46 
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