
 
 

SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SAU 

 

ANUNCI de convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació.  

 

De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Quarta del Reial Decret Llei 32/2021, 

de 28 de desembre de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia en l’estabilitat en 

l’ocupació i la transformació del mercat de treball; a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 

urgents per la reducció de la temporalitat; a la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per a l’any 2022, i a l’Acord GOV/241/2022, pel qual s’autoritza l’increment de 

la plantilla pressupostària; aquesta convocatòria forma part de l’oferta pública d’ocupació del 

Consorci, corresponent a les taxes de reposició extraordinàries d’entre 2019 i 2021, a la taxa 

excepcional d’estabilització, a la taxa ordinària de reposició 2022 i a la taxa de reposició específica 

que va estar autoritzada pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública dins de la taxa general de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

La present convocatòria ho és per a la cobertura definitiva de les places dels Grups Professionals 

que es detallen a continuació, amb destí al Centre SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SAU, 

dispositiu del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, situat a Ronda Collsalarca núm. 

217-219. 

 

Totes les places incloses en aquesta convocatòria estan actualment cobertes amb contracte 

d’interinatge per vacant o per contracte temporal de forma que, qualsevol professional de l’entitat 

que estigui ocupant actualment la plaça detallada, haurà de presentar-se a la present convocatòria. 

La resolució de la convocatòria d’aquesta oferta pública d’ocupació comportarà el cessament del 

personal interí o temporal que ocupa les places actualment. 

 

Les Bases de la Convocatòria es publicaran a la pàgina web del consorci www.tauli.cat i 

https://tauler.seu.cat i les persones interessades en ser candidates podran presentar la 

documentació fins a 30 dies naturals a partir de la publicació de les mateixes.  

 

a) Relació de places convocades i tipus de convocatòria: 

 

CATEGORIA 
LLOCS DE  
TREBALL 

CODI PLAÇA 

TITULAT/DA ASSISTENCIAL DE GRAU MIG 2 5445;5446 

TECNIC/A DIETISTA GRAU MIG (ADM) 1 5466 

TECNIC/A ECONOMIA  GRAU MIG (ADM) 1 5407 

FUNCIÓ ADM. / SERV. (ADM) 3 5418;5419;5458 

ALTRE PERSONAL ASSISTENCIAL 
(GEROCULTORES) 

20 5382;5392;5395;5396; 
5397;5441;6074;6075; 
8063;8067;8068;8106; 
8107;5459;5461;5462; 
5463;5464;5467;5469 

Total general 27  

http://www.tauli.cat/
https://tauler.seu.cat/


 
 

 

b) Condicions de contractació: 

 

Les condicions establertes al Conveni GERCAT vigent amb les actualitzacions retributives que per 

als empleats públics determina la legislació bàsica.   

Modalitat de contracte: Laboral fix.  

Jornada laboral: Jornades a temps complet i a temps parcial, diferents torns; serveis continuats i 

serveis no continuats; segons lloc de treball. El detall de les places constaran a les respectives bases 

de les convocatòries. 

 

Retribució i període de prova: Segons conveni. 

 

Incorporació: En funció de la resolució i atenent al límit legal establert que, en funció de la tipologia 

d’oferta, podrà ser fins abans de 31/12/2024 o 31/12/2025, tot i que es preveu una resolució total 

durant l’exercici 2023. 

 

Antoni Llamas Losilla  
Director de Recursos Humans  
 
Sabadell, 28 de desembre de 2022 


